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1 Introduksjon

Akademisk skriving, som for eksempel masteroppgaver, krever utstrakt bruk av

matematikk, tabeller, �gurer og grafer, og stiller krav til format og referanser.

LATEX er et programmeringsspråk som er spesielt utviklet til dette formålet. Selv

om Microsoft Word i de siste årene har blitt kraftig forbedret, er det fortsatt LATEX

som dominerer i akademiske kretser. Dette skyldes en helhetlig tankegang som gjør

det enkelt å redigere hele dokumentets formatering ved enkle operasjoner, slik at du

kan få dokumentet til å se ut akkurat slik du ønsker.

LATEX er kun et programmeringsspråk som ligger i bunn, og for å utnytte det trengs:

1. En teksteditor hvor du skriver tekst/kode.

2. Et program som kompilerer tekst/kode til et ferdig dokument.

Vi skal nå gå gjennom installasjonsprosedyrene for disse programmene, som vil gjøre

dere i stand til å begynne å skrive i LATEX.
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2 Installering

Det �nnes mange forskjellige teksteditorer og kompileringssprogram, men vi vil

anbefale de programmene vi selv har brukt og er fornøyd med.

2.1 MiKTeX

Kompileringsprogrammet vi har brukt heter MiKTeX og kan lastes ned gratis fra:

http://miktex.org/2.9/setup

Vi anbefaler �basic� installasjon, som gjør at MiKTeX laster ned funksjonene du

ønsker fortløpende:

Etter å ha lastet ned denne �len, kjører du den, (leser og) aksepterer �Terms &

conditions� og du vil bli møtt av følgende skjermbilde:
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Velg mappen du ønsker å installere MiKTeX til, og velg �Next�:

Velger her papirstørrelse A4, og �Yes� for å installere pakker som du trenger auto-

matisk. Trykk deg videre til du får beskjed om at MiKTeX er ferdig installert.
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2.2 TeXnicCenter

Programmet vi har brukt til å skrive koden i heter TeXnicCenter og kan lastes ned

gratis fra denne linken:

http://www.texniccenter.org/resources/downloads/29

Velg linken markert i rødt for å laste ned programmet. Kjør �len, aksepter vilkår,

installer programmet på ønsket sted, og trykk �Next� helt til installasjonen er fullført.
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2.3 Kon�gurasjon

Når begge programmene er installert, må vi kon�gurere programmene til å jobbe

sammen, slik at TeXnicCenter vet at det er MiKTeX som skal kompilere pdf-�l

fra koden som skrives. For å gjøre dette må du starte TeXnicCenter ved å bruke

snarveien på skrivebordet. Det vil da komme opp en tips-melding, som du kan lukke.

Du skal da se følgende skjermbilde:

Trykk videre, og du vil få opp:
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Her må du velge deg fram til den mappen du installerte MiKTeX i, som normalt

heter �MiKTeX 2.9�. Gå så inn i mappen �miktex�, og videre inn i mappen �bin�.

Vanligvis har denne �lbanen:

C:\Program Files (x86)\MiKTeX 2.9\miktex\bin

Når du har funnet denne mappen, trykk deg videre til du er ferdig. Det siste du da

trenger å gjøre er å stille inn TeXnicCenter til å produsere pdf-�ler av koden din.

Det �nner du her:

TeXnicCenter er nå ferdig kon�gurert, og klart til bruk.
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3 Hvordan komme i gang?

Vi kommer til å holde et kurs en gang i løpet av januar 2012, men det kan være en

fordel å ha satt seg litt inn i bruk av TeXnicCenter før dette. Vi har derfor lagt ut

en mal på internett som dere kan laste ned fra:

http://dl.dropbox.com/u/19808393/latexmaltk.tex

Hvis du åpner denne i TeXnicCenter vil dette se omtrent slik ut:

I denne �guren har vi markert tre steder. Den lange streken markererer innstillingene

som vi legger inn, som vi bruker for å formatere slik som vi vil. Dette vil i første rekke

være �packages�, som er laget med spesielle formål. Noen av disse kan brukes for å

styre hvordan man lager tabeller, noen for �gurer, noen for å tillate norsk språk. Har

forsøkt å forklare de �este av disse pakkene inne i �len, og det går an å prøve seg litt
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frem for å se hvordan disse fungerer. Google er også en god hjelper i starten, som

forklarer hvordan de forskjellige pakkene skal brukes. Det røde rektangelet er der

for å markere hvor dere skal skrive selve teksten. Tekst skrives stort sett rett fram,

mens matematikk, �gurer og tabeller må skrives ved hjelp av bestemte formler, som

igjen er bestemt av hvilke pakker som er installert (mer om dette på kurset). Til sist

har vi med den røde sirkelen markert hvordan du kompilerer koden til ferdig pdf.

3.1 Nyttige linker

The not so short introduction to LATEX:

http://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf

En nyttig side med �ere linker:

http://www.pvv.ntnu.no/~berland/latex/

Håper vi ser mange av dere til kurs, uansett om dere har installert programmet eller

ikke.
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