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Wielu z Was zapewne przy instalowaniu edytora o nazwie TexWorks spo-
tkaªo si¦ z pewn¡ niedogodno±ci¡ - próbowali±cie zapewne napisa¢ jakie± pol-
skie sªowo, a tu klops - zamiast litery �±�, TeXworks zapisywaª dokument. No
niby fajnie »e dokument zostaª zapisany - zawsze nieco bezpieczniej, tylko nie
tego w sumie oczekiwali±my w danej chwili. Jak tu uzyska¢ t¡ maª¡, wren¡
s-k¦ z ogonkiem ??

W ogóle jak to si¦ dzieje, »e próbuj¡c kombinacji ALT+s zapisujemy do-
kument ? Có», wikipedia dobrze wyja±nia nam t¦ kwesti¦, pozwol¦ sobie
zatem zamie±ci¢ wycinek odpowiadaj¡cy na te pytanie zapewne nieco bar-
dziej fachowo, ni» ja:

https://pl.wikipedia.org/wiki/AltGr
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W edytorze wygl¡da to mniej wi¦cej tak:

Jak zapewne mo»emy dostrzec, pod kombinacj¡ klawiczy Ctrl+Alt+S

mamy ustawion¡ akcj¦ zapisu. Dla kogo± kto pierwszy raz siedzi w tym
edytorze sprawa mo»e by¢ trudna - nie ma bowiem jakie± wygodnej opcji
to zmiany skrótów klawiszowych. Mo»na jednak poradzi¢ sobie z tym pro-
blemem (przynajmniej poªowicznie, ale o tym potem). Wymaga¢ to jednak
b¦dzie od nas nieco pracy i zaanga»owania. Je»eli jeste±cie gotowi, to zapra-
szam do dalszej lektury.

1. Skróty klawiszowe b¦dziemy tworzy¢ w pliku shortcuts.ini - przy czym
nale»y pami¦ta¢, aby plik miaª dokªadnie tak¡ nazw¦, nie inn¡. Nie
piesek.ini, nie kotek.ini a shortcuts.ini. To jest bardzo wa»ne i istotne z
punktu dziaªania tej sztuczki. No dobrze, tylko gdzie b¦dziemy tworzy¢
ten dokument ? O tym w nast¦pnym punkcie.

2. Idziemy do folderu kon�guracyjnego TeXworksa:
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W moim przypadku, ±cie»ka dost¦pu do powy»szego folderu jest nast¦-
puj¡ca: C:\Users\Marcin\TeXworks\configuration
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3. W tym wªa±nie miejscu tworzymy plik o sªynnej nazwie shortcuts.ini :

Plik ten, jak zapewne si¦ domy±lacie, jest jeszcze pusty, ale ju» niedªugo.

4. Otwiramy plik shortcuts.ini i zapisujemy w nim takie oto dwie linijki
które s¡ bardzo wa»ne i istotne:

actionSave_All =

actionSave_As =
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Zawarto±¢ pliku shortcuts.ini powinna wygl¡da¢ nast¦puj¡co:

Je»eli tak to wygl¡da, to zapisujemy i zamykamy plik, po czym restar-
tujemy TeXworksa.

5. Gdy ju» wykonali±my powy»sze kroki, powinno to wygl¡da¢ tak:
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W efekcie ko«cowym b¦dzie mo»na normalnie zapisa¢ literk¦ �±�:

6. Mo»emy jeszcze sprawdzi¢, »e metoda z shortcuts.ini zadziaªa z innymi
klawiszami, w tym celu do pliku zapisz¦:

actionSave_All = F9

actionSave_As = F10
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No i efekt b¦dzie nast¦puj¡cy:

Mo»emy wi¦c zauwa»y¢, »e powy»sza sztuczka z plikiem shortcuts.ini

dziaªa jak nale»y... ale tylko poªowicznie Có» to oznacza ?? Otó» mamy
dwa bli¹niacze programy:
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W drugim programie to dziaªa:

No ale niestety w pierwszym ju» nie:
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Dlatego te» s¡dz¦ i uwa»am i» najlepiej oszcz¦dzi¢ sobie czasu i nerwów i
pracowa¢ z LATEXw innym edytorze, b¡d¹ w ostateczni±ci w TeXstudio:

http://www.texstudio.org/
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