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Redactioneel

Voor u ligt het 33e nummer van de Maps, met 78 pa-
gina’s niet zo dik deze keer, maar de kwaliteit is er niet
minder om. Ook nu weer is de tweede helft ervan in
kleur uitgevoerd, en ook deze keer is er weer een grote
variatie: er zijn artikelen over CTAN, fonts, cd-hoesjes,
woordafbreking, kleurscheiding, PowerPoint (pardon:
PowerDot)-presentaties, stroomdiagrammen en instal-
latie.

2 Maarten Sneep (Wachten op een Ca-tas-tro-fe) In het
kader van de zoveelste spellingwijziging geeft Maar-
ten Sneep zijn ongezouten mening. Veel daarvan zal
u bekend voorkomen. Maar veel was ook nog niet bij
opgekomen. Geniet van de bevestiging van uw eigen
verontwaardiging.

2 Dennis van Dok (Jewel case listings for mp3 cdroms)
laat zien hoe zo’n 130 nummers op een mp3 muziek-cd
op het formaat van een jewel case toch nog overzichte-
lijk kunnen worden weergegeven. Maar ook hij heeft
geen antwoord op de vraag hoe dat nu moet met de,
pakweg, 1000 nummers die op een dvd passen. Geluk-
kig is de tijd niet ver meer dat de achterkant van zo’n
juwelendoos gewoon een 1600x1200 flatscreen is met
een in de rug ervan ingebouwde processor waarmee
door de vele pagina’s gebladerd kan worden.

2 Siep Kroonenberg (Font installation the shallow
way): Siep pakt een van de lastigste TEX-problemen
aan: hoe een nieuw font te installeren zonder door
bergen foutmeldingen te worden overspoeld. Haar
pragmatische oplossing blijkt verrassend eenvoudig.
Maak er eens een opwindende menukaart mee en no-
dig uw TEX-collega’s aan de dis.

2 Idris Samawi Hamid (Installing Expert Fonts: Minion
Pro) pakt de font-installatie minder pragmatisch aan,
maar gaat dan ook in op alle details van het minion
font.

2 Hans Hagen (Hyphenation Patterns) vertelt ons de
ins en outs van hyphenation in ConTEXt. Als u geen
context-gebruiker bent, sla het dan niet meteen over
– het lijkt erop dat dit ook betekenis kan hebben voor
andere formats.

2 Taco Hoekwater (What do you do with ConTEXt?)
heeft een enquête gehouden onder ConTEXt-gebruikers
met de vraag: wat doe er er eigenlijk mee. Een selectie
uit de antwoorden.

2 Piet van Oostrum (Een uittreksel uit de recente bij-
dragen in het CTAN archief) maakt ons weer attent op
nieuwe CTAN bijdragen; deze keer met veel aandacht
grafische applicaties, maar ook voor floats, scheikun-
deformules, sudoku, muziek en nieuwe Europese lid-
staten. En tenslotte probeert hij u te belemmeren in
het bestrijden van uw rookverslaving.

2 Jan van de Craats (Color separation in two-color
printing) verhaalt over de drukkersproblemen die als
gevolg van kleurscheiding kunnen ontstaan, zoals het
verschijnen van witte schaduwen aan de randen van
schrifttekens. Hij heeft er gelukkig ook een oplossing
voor.

2 Hendri Adriaens en Chris Ellison (Powerdot) biedt
een volwaardig alternatief voor PowerPoint. Dit ver-
haal is nog slechts een beschrijving van hoe zij het pak-
ket in de zomervakantie ontwikkelden – een zomerzot-
heid zeg maar. U zult er in een volgende maps onge-
twijfeld meer over horen.

2 Siep Kroonenberg (Managing a network TEX installa-
tion under Windows) laat zien hoe zij op de economi-
sche faculteit van de RUG gebruikers centraal voorziet
van een MikTeX installatie, met TeXnicCenter als edi-
tor en frontend.

2 Ovidiu Gheorghieş (An Introduction to MetaUML):
wie zich bezighoudt met het maken van stroomdia-
grammen kan hier zijn hart ophalen. MetaPost en UML
(Unified Modeling Language) komen hier samen om
zulke diagrammen zeer gestructureerd samen te stel-
len.

De redactie wenst u weer veel inspiratie en veel lees-
plezier.

Wybo Dekker
wybo@servalys.nl


