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Overzicht documentgenererende software

• Teksteditors −→ aanmaken zuivere ASCII tekstfile, b.v.:

vi(m), emacs, nedit, nano, joe . . .

• WYSIWYG tekstverwerkers, b.v.: lowriter (LibreOffice),

oowriter (OpenOffice), AbiWord, WordPerfect, Calligra

Words. . .

• Desktop Publishing pakketten, b.v.: Scribus, QuarkXPress

(Quark), InDesign (Adobe) . . .

• Professionele zetsoftware, b.v.: TEX, LATEX
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Introductie LATEX

TEX

• TEX is een computerzetprogramma ontwikkeld door Donald E.

Knuth, auteur van die “The Art of Computer Programming”

• is zeer krachtig en uitbreidbaar (muziekschrift, schaak, . . . ).

• is jammer genoeg tamelijk ingewikkeld in het gebruik.

LATEX

• LATEX is een macropakket geschreven door Leslie Lamport.

• laat de auteur toe om op eenvoudige wijze publicaties te maken

met boekdrukkwaliteit.

• LATEX is een standaard voor de publicatie van

wetenschappelijke artikelen en boeken.

• LATEX is an industrial strength typesetting engine.
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Er is zeer veel keuze voor zetstijlen:

• artikelen

• boeken

• rapporten

• brieven

• transparanten

• presentaties

• . . .
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Waarom LATEX?

• Typografisch ontwerp is een moeilijk vak en een hidden art

form.

• Typografie is géén kwestie van smaak: een document moet

leesbaar en begrijpbaar zijn.

• Voorbeelden:

– fontkeuze bepaalt leesbaarheid, begrijpbaarheid en

onthoudbaarheid

– lettergrootte en nummering van titels moeten zorgen dat de

structuur duidelijk herkenbaar is,

– keuze van de regellengte moet vermoeide ogen voorkomen.

– LATEX heeft professionele kerningalgoritmen.

• LATEX is vrij, er bestaat een schat aan uitbreidingen (CTAN

archieven).
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• DTP en WYSIWYG: vaak esthetisch mooie, maar slecht

leesbare documenten.
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Waarom LATEX?

• LATEX is leervriendelijk ↔ WYSIWYG is gebruiksvriendelijk?

• LATEX versus MS Word:

www.andy-roberts.net/misc/latex/latexvsword.html

• Word Processors Stupid and Inefficient:

http://www.ecn.wfu.edu/~cottrell/wp.html

• The beauty of LATEX:

http://nitens.org/taraborelli/latex
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Werkwijze om een document aan te maken

In de volgende figuur is de levensloop van een LATEX-document

aanschouwelijk voorgesteld:

teksteditor LaTeX Uitvoer−
programma

docu.tex docu.dvi
printer

scherm preview

fotozetapparaat
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Goede teksteditors met syntax-highlighting zijn:

• vi(m)

• emacs

• nano

• editor van TeXnicCenter

• winedt

Hiermee maken we het .tex bronbestand aan, dit is zuivere

ASCII-tekst, kan de tand des tijds dus perfect doorstaan.

Na het editeren laten we LATEX een apparaatonafhankelijk

uitvoerbestand .dvi, device independent aanmaken.

Daarna kunnen we het document bekijken en indien alles in orde

lijkt, het afdrukken.
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structuur van een LATEX-document:

Een eenvoudig voorbeeld zegt alles:

\documentclass[opties]{class}

preamble (zetaanwijzingen voor het hele document)

\begin{document}

Hier komt de tekst van het document zelf

\end{document}

class bepaalt het soort document (artikel, brief, . . . ), opties zorgt

voor variaties hierop.
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Nederlandstalige documentklassen

• artikel1..3: artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, . . .

• rapport1..3

• boek: Nederlands boekstijl

• brief: volgens de NEN-normen
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Opties

• 11pt : 11-punts letter (1 punt = 0.351 mm)

• titlepage : om een losse titelpagina te verkrijgen

• twocolumn : 2 kolomsindeling (schoolkrant!)

• a4paper : om alles op A4-formaat uit te vullen

• leqno : om nummers van vergelijkingen links te plaatsen

• twoside : om het document dubbelzijdig te zetten
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enkele voorbeelden

\documentclass{artikel1}

\begin{document}

Dit is ons eerste document.

\end{document}
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LATEX-commando’s

• LATEX-commando’s beginnen met een backslash (\)

• bedoeling:

– om structuur aan het document te geven:

\slideheading{eerste kennismaking}

– om symbolen weer te geven die niet op het toetsenbord

staan b.v.: c© (\copyright)

– om de layout te bëınvloeden.

b.v.: om een groter lettertype te kiezen. In kwaliteitswerk

doe je dit zo min mogelijk.

– om functies in mathematische omgeving aan te duiden:

$\sin(x)$ resultaat: sin(x)

• Men kan ook zelf commando’s definiëren.
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Pakketten

Dit zijn uitbreidingen op LATEX waarvan je per document moet

aangeven dat je ze wil gebruiken.

Syntax: \usepackage[opties]{packages}

Er bestaan zeer veel pakketten: figuren invoegen, muziekbladen,

schaak, . . .

Doel:

• Om de layout van een documentclass te wijzigen (b.v.: A4)

(introduceert geen nieuwe commando’s)

• uitbreiden of aanpassen van de bestaande LATEX-commando’s

(b.v.: array)

• nieuwe functies creëren, meestal met nieuwe commando’s.

(b.v.: graphicx om figuren in te voegen)
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Een voorbeeld:

\usepackage[dutch]{babel}

Enkele belangrijke commando’s

• documentindeling:

\chapter \section \subsection

een blanco lijn scheidt twee alinea’s van elkaar

• tekst beklemtonen

b.v.: \emph{dit} moet beklemtoond worden

• voetnoten

b.v.:

Hier volgt \footnote{dit onderaan} een ander voorbeeld.
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Environments

• Om speciale stukken tekst te zetten, anders dan de lopende

tekst:

\begin{naam} ...tekst... \end{naam}

• enkele mogelijke environments:

itemize: niet genummerde opsomming

enumerate: genummerde opsomming

verbatim: niet opgemaakte tekst

tabular: automatische tabellen

equation: wiskundige vergelijking

1
7



Een paar voorbeelden

\begin{itemize}

\item dit is een eerste aandachtspunt

\item en dit een tweede

\end{itemize}

\begin{equation}

c = \sqrt{ a^{2} + b^{2} }

\end{equation}

% (Stelling van Pythagoras)

zorgt voor:

• dit is een eerste aandachtspunt

• en dit een tweede

c =
√

a2 + b2 (1)
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Voorbeeld voor een wiskundige afleiding

\begin{gather*}

P=R \cdot (i_1 +i_2)^2\\

\implies P=R (i_1^2+ 2 i_1 i_2 + i_2^2)\\

\implies P=R i_1^2+ 2 R i_1 i_2 + R i_2^2

\end{gather*}

zorgt voor:

P = R · (i1 + i2)
2

=⇒ P = R(i21 + 2i1i2 + i
2

2)

=⇒ P = Ri
2

1 + 2Ri1i2 +Ri
2

2

Voor “gather” is de package “amsmath” nodig. Daarvoor zet men

in de preamble: \usepackage{amsmath}.
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Figuren

• kunnen met LATEX-commando’s zelf aangemaakt worden

• kunnen ingevoegd worden vanaf een figuurbestand (bij

voorkeur (Encapsulated) PostScript)

Meestal maakt men de figuren aan met andere programma’s:

– gnuplot : grafieken automatisch aanmaken, xmgr:

interactief grafieken maken

– tekenpakketten : xfig, idraw, ipe (vectorbestanden)

– bitmaps converteren: ImageMagick, pbmplus of netpbm, . . .

PostScript is een paginabeschrijvende standaardtaal, het is leesbare

tekst!
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Werkwijze:

\usepackage{graphicx}

\begin{figure}[hbt]

\begin{center}

\includegraphics[width=15cm]{figuur.eps}

\caption{Bijschrift voor onze figuur \label{onzefiguur}}

\end{center}

\end{figure}
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Veelgestelde vragen (FAQ)

• Wat kost LATEX, hoe zit het met de licenties?

LATEX is vrije software, in wezen ook gratis, hoewel er een

aantal commerciële varianten bestaan.

• Waar haal ik het?
Bij de meeste Linux-distributies komt het standaard mee.
sudo -s

apt-get update && apt-get upgrade (Om de software op het systeem up to date te hebben)

apt-get install texlive-latex-base texlive-latex-extra texlive-science-doc texlive-science texlive-lang-other

apt-get install texlive-lang-european texlive-pictures gnuplot-x11 gv okular evince

apt-get install transfig gsfonts-x11 gsfonts-other

• Welke computer heb ik nodig?

LATEX-versies bestaan er voor vrijwel elk type hardware (PC,

Mac, mainframe) en elk besturingssysteem (Unix, VMS, Linux,

BSD, MacOS, DOS, Windows . . . )

• Waar kan ik terecht met specifieke vragen?

Newsgroups: comp.text.tex, be.comp.os.linux
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Enkele referenties:

• Handleiding LATEX- Zeus -UG

https://latex.ugent.be/files/documenten/latex-cursus.pdf

• LATEX-tutorials:

http://users.skynet.be/hugocoolens/linux/latextuts.html

• TeX gebruikersgroepen:

http://www.tug.org (TEX usergroups)
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Opdrachten

1. Varieer de documentclass van report naar rapport1,artikel1 en

artikel3

2. Maak eens een document aan met 2 sections met daarin elk 2

subsections. Maak ook gebruik van \emph{} om de nadruk te

leggen op enkele woorden en gebruik \footnote om een

voetnota te genereren bij een bepaald woord.

3. Voeg een genummerde opsommingslijst met 4 items toe aan uw

LATEX-document.

4. Maak een wiskundige afleiding, gebruik gather

5. Teken een illustratie met xfig. Exporteer ze vanuit xfig naar

een Encapsulated PostScript bestand (EPS) en voeg ze aan uw

document toe. Vergeet niet de package graphicx te includeren

zoals in het gegeven voorbeeld.

2
4


