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Oppaan päänimeke tulee kirjoittaa muodossa  LaTeX ja AMS-LaTeX, jos kannessa näkyviä logoja ei voida käyttää.
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Hyvä lukija,

Hyppää halutessasi tämän esipuheen ylitse ensimmäisellä lukukerralla. Jos
olet riittävän kärsimätön, voit hypätä myös luvun 1 yli suoraan sivulle 21,
josta alkaa luku 2.

Tämän oppaan tarkoituksena on perehdyttää tietokoneita jo jonkin verran käyttäneen henkilön LATEX-ladontaohjelman losoaan ja käyttöön. Opas ei oleta lukijaltaan muuta kuin kiinnostuksen aihettansa kohtaan sekä taidon käyttää jotakin
tietokonetta. Jonkin tekstinkäsittelyohjelman käyttökokemus on hyödyksi mutta
ei välttämätön.
Opas aloittaa katsauksella LATEXin historiaan ja sukulaisiin. Luvussa 2 päästään
itse asiaan: se kuvaa LATEXin käyttöä yleiseltä kannalta ja antaa tarkkaavaiselle
lukijalle valmiudet muiden lukujen tutkimiseen. Seuraavat kolme lukua kertovat
tekstin latomisesta LATEXilla  nämä luvut ovat tärkeitä kaikille LATEXin käyttäjille. Luku 6 kertoo lyhyesti taulukoiden ja kuvien liittämisestä LATEX-kirjoitelmaan.
Oppaan kolmas osa käsittelee matematiikan latomista. Lukija, jolla ei ole minkäänlaista kiinnostusta matematiikkaa eikä sen latomista kohtaan, voi aivan hyvin
jättää sen väliin. Osan ensimmäinen luku  koko oppaan luku 7  kuvaa LATEXin
kaavakielen, sen, miten LATEXilla saa tehtyä kauniita kaavoja. Seuraavat kaksi lukua tarjoilevat matemaattisen kirjoitelman kannalta muuten tärkeän materiaalin.
Oppaan lopussa on jono liitteitä. Niihin olen koonnut sellaista materiaalia, joka
ei luonnostaan soveltunut muualle oppaaseen mutta joka on kuitenkin riittävän
tärkeätä tällaisen oppaan kannalta. Mukana on matemaattisten merkkien luettelo,
pienoinen UKK eli usein esitettyjen (kysyttyjen) kysymysten lista vastauksineen
ja ohjeita kirjoitelman ulkoasun viimeistelyyn.
3
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Tämä opas ei ole täysimittainen käsikirja, vaikka sitä jossain määrin voidaan sellaisena käyttää. Jos opas ei kerro jotakin, niin se ei tarkoita, etteikö LATEX siihen
pystyisi. Esimerkiksi tämän oppaan tiedoilla ei kukaan kykenisi tekemään tätä
opasta; aina silloin tällöin oppaan teon aikana tarvittiin joitakin normaalissa kirjoitelmassa harvoin tarvittavia keinoja, joita tällaisessa oppaassa ei ole tarkoituksenmukaista kuvailla. Siispä vakavissaan LATEXia käyttävän henkilön on parasta
tutustua sivulla 19 kohdassa 1.4 esiteltyyn kirjallisuuteen.
Kiitos Riku Meskaselle, joka suostutteli minut tekemään tämän projektin, paikalliselle TEX-gurulle Kauko Saariselle, joka oli ohjaajani projektissa, ja koko projektin
mahdollistaneelle Eero Blåeldille. Kiitos heille, jotka lukivat oppaan keskeneräisiä
käsikirjoituksia, tässä aakkosjärjestyksessä lueteltuina: Jan Eriksson, Arto Haikonen,
Jani Hakala, Janne Kujala, Ari Lehtonen ja Juhapekka Tolvanen. He ovat kommenteillaan, korjauksillaan ja ehdotuksillaan suuresti auttaneet oppaan kehitystä 
tosin jäljelle jääneet virheet ovat aivan varmasti minun omaa syytäni. Kiitos neljä vuotta aiemmin TEX-opasta tehneelle Mika Laitiselle, joka evästi minua ennen
projektin alkua kokemuksen syvällä rintaäänellä. Kiitos myös Anja Cabblelle, joka
auttoi oppaan viimeistelyvaiheessa neuvoillaan. Kiitos kaikille, jotka uutisryhmissä
omp.text.tex ja sfnet.atk.tex kirjoittivat viestejään toisilleen ja minulle. Olen
oppinut heiltä paljon. Kiitos vanhemmilleni Maija Tuomaalalle ja Kari Kaijanaholle
tuesta ja kannustuksesta projektin aikana.
Jyväskylässä syyskuussa 1998
Antti-Juhani Kaijanaho

Oppaasta

On väitetty, että kaikki LATEX-kirjoitelmat näyttävät samanlaisilta ja että LATEXilla
tehdyn tekstin tunnistaa kaukaa pelkästään katsomalla käytettyä kirjasintyyppiä.
Tämä harhakäsitys johtuu siitä, että useimmat LATEX-käyttäjät ovat tyytyväisiä
LATEXin oletusarvoisesti tarjoamaan kirjasinperheeseen
. Todistaakseni, ettei asia aivan näin yksinkertainen ole, olen valinnut tämän oppaan fonttiperheeksi tekstiin Donald E. Knuthin
luoman
n ja matematiikkaan Hermann Zapfin
in. Molemmat kirjasinperheet ovat
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uusia, kymmenisen vuotta vanhoja ja varmasti näyttävät erilaiselta kuin tavanomainen LATEX-teksti. On tämä myös huomattavasti kauniimpaa näin, minun mielestäni : : : Oppaan yleisilmeestä  joka myös poikkeaa tyypillisen LATEX-kirjoitelman ulkoasusta  vastaa Alankomaiden TEXinkäyttäjien yhdistyksen (NTG)
kirjoitelmaluokka boek3.
Tämä opas on tehty kolmella eri tietokonejärjestelmällä. Projektin alkuvaiheessa
käytin Jyväskylän yliopiston Atk-keskuksen Camelot-työasemaluokan Red Hat Linux -työasemia ja niiden teTEX 0.4:ää. Myöhemmin siirryin käyttämään Atk-keskuksen Solaris-keskuskonetta tukki, johon asennettiin uusi teTEX 0.9 kesäkuun
1998 loppupuolella. Elokuussa siirryin käyttämään kotikoneeni teTEX 0.9:ää Debian GNU/Linuxin alla. Opas on tehty kokonaan käyttäen LATEX 2" :a, apunaan
METAPOST, jolla tein sivulla 23 olevan kuvan 2.2 sekä kannen kissan, ja muutama tunnettu Unix-työkalu (make, sed, ed ja kumppanit). Tekstin kirjoitin GNU
Ema s- ja XEma s-editoreilla.
Opettajani sanoi aikoinaan, että työ, jossa ei ole virheitä, ei ole ihmisen tekemä.
Koska tämän oppaan on tehnyt ihminen, voidaan suurella varmuudella sanoa, että
siitä löydetään painamisenkin jälkeen vielä virheitä.
Tästä oppaasta painatuksen jälkeen löydetyt virheet mainitaan oppaan seittisivulta http://www.jyu./latex-opas/ löytyvässä erratalistassa.
Jos huomaat tästä oppaasta jonkin virheen, epäselvyyden tai muun korjaamisen
arvoisen seikan, olethan ystävällinen ja ilmoitat siitä sähköpostitse osoitteeseen
latex-opasjyu.. Tuohon osoitteeseen ilmaantuneet ongelmat tullaan mainitsemaan yllämainitussa erratalistassa.
 ajk
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SISÄLTÖ

OSA I

ATEXIN MAAILMAAN
KATSAUS L

Luku 1

Taustaa ja ympäristöä

LATEXin historia on kiehtova ja monipolvinen. Sillä on runsaasti sukulaisia ja läheisiä tuttavia. Tässä luvussa käsitellään näitä, sekä muita LATEX-aiheita, jotka eivät
suoraan liity itse LATEX-ohjelmaan tai sen käyttämiseen. Sen historia, tulevaisuus
ja paikka nykyisyydessä käydään läpi, ja lopuksi tarkastellaan muuta LATEX-kirjallisuutta.
Tämä luku voidaan aivan hyvin jättää väliin ensimmäisellä lukukerralla. Lukija,
jonka sormet syyhyävät kirjoittamaan LATEX-tekstiä, siirtyköön suoraan lukuun 2,
joka alkaa sivulta 21.

1.1

TEX, perheen pää

Standfordin yliopiston emeritusprofessori Donald E. Knuth on eräs tietojenkäsittelyalan kuuluisimmista ihmisistä. Hänen elämänsä päätyö,
[8℄, on alan teoreettisen tietämyksen perusteos. Hän on tutkimustyössään luonut monia myös käytännön kannalta tärkeitä alan haaroja, tunnetuimpina LR-jäsennyksen ja attribuuttikieliopit, joilla on nykyisin suuri merkitys
ohjelmointikielten toteutuksen kannalta.

Programming

The Art of Computer

Tammikuussa 1977 alkoi TEXin historia. Tällöin Knuth nimittäin tajusi, että tietokoneen voi opettaa tekemään täydellistä ladontajälkeä. Hän päätti tehdä siihen
sopivan ohjelman, TEXin, jonka käyttäjäkunnan hän arveli koostuvan hänestä itsestään ja sihteeristään. Hän kun halusi, että hänen kirjoituksensa  erityisesti
 saisivat erinomaisen ulkoasun.

The Art of Computer Programming

13

14

LUKU 1. TAUSTAA JA YMPÄRISTÖÄ

Eräs motivaatio TEXin tekemiselle liittyi siihen, että matemaattinen käsikirjoitus
on erityisen vaikea ladottavaksi käsin. Knuth puhuukin usein siitä, että matematiikkaa sisältävä käsikirjoitus on latojien kielenkäytössä
, sakkokäsikirjoitus. Esimerkiksi puhuessaan Tsekissä maaliskuussa 1996, Knuth sanoi:
Painajat katsoivat sen olevan sakkokäsikirjoitus, jotain, mitä he tekivät vastahakoisesti. He sakottivat laskutuksessaan tällaisen ylimääräisen, kauhean työn teettämisestä, matematiikan painattamisesta. [7, s. 363℄ Niinpä Knuth halusi tehdä
tietokonejärjestelmän, joka soveltuisi erinomaisesti erityisesti matemaattisen tekstin latomiseen.

penalty opy

Syksyn 1977 ja kevään 1978 kuluessa syntyi ensimmäinen TEX. Vähitellen sen
käyttäjäkunta laajeni, muunmuassa AMS:n (The Ameri an Mathemati al So iety)
vaikutuksesta. Vuonna 1980 perustettiin TUG (The TEX Users' Group), TEXin
käyttäjien yhdistys. TUG:n synnyttyä Knuth päätti kirjoittaa TEXin uudestaan,
jotta siitä löydetyt puutteet saataisiin kunnolla poistettua.
Vanha TEX nimettiin uudelleenohjelmoinnin jälkeen TEX78:ksi, uusi TEX on nimeltään TEX82. TEX82 oli huomattava parannus  se sisälsi muunmuassa edeltäjäänsä paremman tavan rivittää kappale sekä juuri keksityn, yleisen tavutusmetodin, joka toimii hyvin monessa kielessä. Ohjelma kelpasikin käyttäjilleen lähes
muuttamattomana kahdeksan vuoden ajan. Sen pahin puute oli kuitenkin se, ettei
se selvinnnyt runsaasti áksëñttej sisältävän tekstin latomisesta kunnialla; TEX,
kuten useimmat tuohon aikaan Yhdysvalloissa tehdyt tietokoneohjelmat, ei hallinnut useimpien eurooppalaisten kielten vaatimaa määrää kirjoitusmerkkejä.
Juuri kun Knuth oli saanut ilmoitettua, ettei aio enää muuttaa TEXiä, tuli hänen puheilleen eurooppalaisten käyttäjien valtuuskunta, joka väitti, ettei TEXistä
ole heille mitään hyötyä, jos sitä ei ensin hieman korjata. Tärkein muutos, jota
vaadittiin, oli merkkien määrän lisääminen. Knuth totesi valtuuskunnan olevan
oikeassa ja teki vuonna 1989 vielä uuden TEXin, TEX3:n. Pian TEX3:n julkaisemisen jälkeen Knuth ilmoitti, ettei TEXiin enää lisätä uusia ominaisuuksia [6℄ 
vain todella pahat ohjelmointivirheet korjattaisiin.
Nykyisin jokainen uusi korjaus lisää TEXin versionumeroon yhden piin desimaalin.
Ideana on se, että versionumero ikäänkuin lähestyy ajan kuluessa lukua ; Knuth
onkin määrännyt, että hänen kuolemansa jälkeen TEXiä ei saa enää muuttaa ja että
sen versionumeroksi pitää tuolloin laittaa juuri   TEX on silloin saavuttanut
päämääränsä.
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Kesäkuussa 1998 oli TEXin viimeisin versio 3.14159, joka oli julkaistu maaliskuussa 1995. Seuraavan kerran TEXin virheisiin puututaan ilmeisesti vuonna 1999,
jolloin Knuth käy läpi pöydälleen kasaantuneen ohuen vikailmoituspinon. Kun
otetaan huomioon se, että uuden ohjelmointivirheen löytäjälle maksetaan 327,68
dollarin palkkio, voidaan sanoa, että TEX on varmasti maailman virheettömimpiä tietokoneohjelmia. Koska siihen ei enää oteta uusia ominaisuuksia, tulee se
myös pysymään sellaisena. Varmemmaksi vakuudeksi Knuth on julistanut [6℄, että
hänen kuoltuaan mahdollisesti TEXiin jääneet ohjelmointivirheet muuttuvat automaagisesti TEXin ominaisuuksiksi. Siispä määritelmän mukaan TEX  on täysin
virheetön.
Vaikka TEXiin ei enää muutoksia tehdäkään, saadaan sitä käyttää pohjana uusien
ohjelmien tekemisessä  kunhan niitä ei sitten kutsuta nimellä TEX. Useitakin
TEXin kehittämisprojekteja on käynnissä. Vaatimattomin niistä on pdfTEX, jonka
tarkoituksena on tuottaa TEXin syöttötiedostoja lukeva, Adoben PDF-muotoisia
tiedostoja tuottava ohjelma, pdftex. Tästä ohjelmasta on julkisessa levityksessä
koeversioita.
Kunnianhimoisempia projekteja ovat (Omega) ja "-TEX. Näistä edellinen pyrkii
laajentamaan TEXiä niin, että mm. Kiinan ja Japanin kirjoitusta voitaisiin latoa
kunnolla. Jälkimmäinen puolestaan pyrkii laajentamaaan yleisemällä tasolla TEXin
makrokieltä ja tarjoaa myös keinot oikealta vasemmalle -ladontaan. Projekti "-TEX
on jo julkaissut yhden valmiin version omasta ohjelmastaan.
Koska TEX on vapaa, sitä saadaan levittää vapaasti Internetissä ja sen ulkopuolella.
Siksi paras tapa saada se ja sen lapset käsiinsä on hankkia jokin TEX-levityspaketti.
Tunnetuimpia näistä ovat DOS- ja OS/2-ympäristöissä toimiva emTEX, Mi rosoft
Windows-ympäristössä suosittu MikTEX ja Unixeissa toimiva teTEX.

1.2

Lapset:

AMS

AT X, : : :
-TEX, L
E

TEX on ladontaohjelma, ja erinomainen sellainen. Sen tärkein vahvuus on kuitenkin se, että sitä voi laajentaa käyttäen sen makro-ominaisuuksia. Tätä on hyödynnetty vuosien varrella kiitettävästi, ja useita makropaketteja on syntynyt.
Vanhin makropaketti on Knuthin itsensä tekemä Plain-TEX. Sen tarkoituksena on
antaa kirjoittajalle työkalut todellisten tekstien kirjoittamiseen  TEX ilman mitään makropakettia on käytännön kirjoittamiseen lähes käyttökelvoton. Useimmat

16

LUKU 1. TAUSTAA JA YMPÄRISTÖÄ

muut makropaketit on rakennettu käyttäen Plain-TEXiä lähtökohtana, ja useimmissa laajennuksissa ainakin osa Plain-TEXin komennoista toimivat. Plain-TEX ja
TEX itse on kuvattu kirjassa
[5℄.

The TEXbook

Eräs varhaisimmista TEXin makrolaajennuksista on Mi hael Spivakin kirjoittama ja AMS:n julkaisema ja ylläpitämä AMS-TEX. Se laajensi TEXin jo valmiiksi
erinomaisia matemaattisia ladontataitoja yksinkertaistaen niiden käyttöä ja parantaen muutamia TEXin ominaisuuksia. Se oli myös ensimmäinen yritys luoda
kaikille käyttäjille yhteinen tapa ilmaista kirjoituksen rakenne: se sisälsi monia
LATEXissakin esiintyviä piirteitä kuten kirjoitelmaluokat, joiden tarkoituksena on
mahdollistaa kirjoituksen ulkoasun radikaalikin muuttaminen ilman pakkoa muotoilla kirjoitelma kokonaan uudestaan.

AMS-TEX oli takavuosina suosittu matemaattisen tekstin ladontajärjestelmä. Sitä

käyttivät matemaatikot itse, kuin myös kustantajien latojat ja puhtaaksikirjoittajat. Nykyisin sen valta-aseman on ottanut itselleen AMS-LATEX, mutta edelleenkin on runsaasti matemaatikkoja, jotka kirjoittavat tekstinsä AMS-TEXillä.
AMS-TEXin virallinen käyttöopas on Spivakin
[13℄.

The Joy of TEX

LATEX on saanut alkunsa suurin piirtein samoihin aikoihin kuin AMS-TEX. Tekijänä oli Leslie Lamport, jonka tarkoituksena oli luoda TEXin päälle kerros makroja,
jotka eristäisivät kirjoittajan ulkoasusuunnittelun vaikeasta työstä. Tämä työ onnistui paremmin kuin hyvin. Vuonna 1985 julkistettiin sen ensimmäinen yleisessä
käytössä ollut versio, LATEX 2.09. Erityisesti Keski-Euroopassa se oli hyvin suosittu,
mutta koska LATEX 2.09 ei tukenut kovinkaan hyvin eurooppalaisten suosikkikieliä, syntyi useita keskenään yhteensopimattomia LATEX-johdannaisia. Suomessakin
käytettiin jonkin verran suomalaiseen käyttöön sovitettua LATEX-johdannaista.
Vuonna 1989 TUG:n vuotuisessa jäsentapaamisessa Leslie Lamport tapasi Frank
Mittelba hin, Chris Rowleyn ja Rainer S höpfin. Tapaamisen jälkeen Mittelba h,
Rowley ja S höpf aloittivat LATEX3-projektin. Projektin tavoitteena on kirjoittaa
LATEX alusta asti uudelleen parannellen sitä ja erityisesti helpottaa uusien kirjoitelmaluokkien toteuttamista  nykyisellään se on kovin vaivalloista. Vuonna 1994
projekti julkaisi välitilinpäätöksen eli uuden LATEX-version. Sen tarkoituksena oli
koota vuosien varrella syntyneiden LATEX-murteiden parhaat puolet saman katon
alle. Tuo LATEX 2" on nykyisin standardiversio LATEXista, eikä LATEX 2.09:ä kannata
nykyisin enää käyttää. Tämä opas kuvaa juuri LATEX 2" :a.
LATEX3-projekti jatkuu edelleen. Talvella 1997 se julkisti koemielessä ehdotuksen
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uudeksi TEX-ohjelmoinnin peruskieleksi [1℄ ja toukokuussa 1998 ehdotuksen kokeellisen toteutuksen. Näyttää siltä, ettei LATEXin versio 3 ole aivan tämän vuoden uutuuksia, mutta muutaman vuoden sisällä saanemme uuden ja ehostetun
LATEXin. Sitä tehdessään projekti myös ylläpitää LATEX 2" :a julkaisten siihen puolivuosittain päivityksiä.

L TEX  A Do ument

LATEXin virallinen käyttäjänopas ja käsikirja on Lamportin A
[9℄, jonka ensimmäinen laitos kuvasi versiota 2.09 ja toinen
laitos puolestaan LATEX 2" :a. Kohdassa 1.4 esitellään ja arvioidaan LATEX-kirjallisuutta tarkemmin.

Preparation System

Ensimmäinen yritys sulauttaa yhteen AMS-TEXin erinomainen matematiikkataito
ja LATEXin suosittu kirjoitelman rakenteen ilmaisutapa oli Mi hael Spivakin LAMSTEX. 1990-luvun alussa se saavutti kohtuullisen suosion matemaattista tekstiä käsittelevien keskuudessa, mutta ilmeisesti huonon markkinointipolitiikan vuoksi 
LAMS-TEXin ensimmäinen versio oli kaupallinen  se ei lopulta tehnyt lopullista
läpimurtoa. Nykyisin se lienee parasta jättää historialliseen arvoonsa. LAMS-TEXin
käyttöopas on Spivakin AMS
[14℄.

L -TEX  The Synthesis

Nykyisin huomattavasti tärkeämpi AMS-TEXin ja LATEXin synteesi on AMS-LATEX,
joka on AMS-TEX kirjoitettuna uudelleen LATEXin käyttämälle kielelle. Tämän
muunnoksen tekivät Frank Mittelba h ja Chris Rowley apunaan Rainer S höpf
1980-luvun loppupuolella. Nykyisin AMS-LATEXista käytetään paranneltua ja uudistettua versiota 1.2.

AMS-LATEXista ei ole olemassa virallista ohjekirjaa. Sen vanhaa versiota 1.1 kuvat-

The L TEX Companion

A
tiin osin kirjassa
[3, luku 8℄. Uutta versiota 1.2 kuvataan
tuon kirjan 8. luvun korjatussa versiossa, joka on saatavissa vain Internetistä1 .
Huomaa, että kirjan painettu versio sisältää vieläkin ko. luvun vanhentuneen version.

AMS-LATEXin virallinen käyttöopas tulee itse paketin mukana LATEX-muodossa.
Käsilläolevan oppaan ne osat, jotka kertovat matemaatisen tekstin ladonnasta,
kuvaavat nimenomaan AMS-LATEX 1.2:sta.
1. ftp://ftp.funet.fi/pub/TeX/CTAN/info/ ompanion-rev/ h8.pdf (PDF, 630 kt),
ftp://ftp.funet.fi/pub/TeX/CTAN/info/ ompanion-rev/ h8.ps (PostS ript, 891 kt)
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1.3

Nimen peli ja pelin nimi

tau-epsilon-khii

Nimi TEX tulee kreikan kielen sanavartalosta ,
. Tuo sana
tarkoittaa, paitsi teknologiaa, myös taidetta. Nimen tarkoituksena on herättää
kuulijassaan mielikuva taiteellisesti laadukasta jälkeä tuottavasta teknisesti korkeatasoisesta työkalusta. Nimi kirjoitetaan nimenomaan TEX  yksi kirjain muita
alempana  jotta korostuisi TEXin tärkeä ominaisuus, kyky tuottaa jälkeä, jota
on vaikeaa, ellei mahdotonta latoa käsin  yhden kirjaimen sijoittaminen eri tasoon kuin muu teksti on eräs tehokeino, joka on käsin ladottaessa kallis; TEXille se
on helppo nakki. Joissakin yhteyksissä, esimerkiksi sähköpostissa, on mahdotonta siirtää TEXin E-kirjainta alaspäin. Tällaisissa tilanteissa on korrektia kirjoittaa
TEX muodossa TeX.
Yksi tärkeä syy, miksi TEX kirjoitetaan niinkuin se kirjoitetaan, on, että on jo
olemassa tietokoneohjelma TEX. Se on Honeywell Information Systemsin luoma
Text EXe utive pro essor. Samasta syystä nimeä TEX ei voida rekisteröidä tavaramerkkirekisteriin, vaan TEXin on tyytyminen lievempään statukseen, siihen että
se on AMS:n tavaramerkki  muttei rekisteröity sellainen.
Koska TEX ja TEX kirjoitetaan eri tavoilla, ne tulee myös lausua eri tavoin. Nimen
TEX kreikankieliset juuret johtavat seuraavaan tapaan: tulkitaan TEX sanavartalon
 suuraakkosmuodoksi ja lausutaan se sen mukaan. Tämän periaatteen mukaan
TEX lausutaan te h  jos h-äänne ei luonnistu, niin kannattaa mielummin
lausua teh tai tek kuin teks.
Yllämainitun säännön on TEXin luoja Donald E. Knuth itsekin ottanut käyttöön.
Hän kirjoittaa kirjassaan
[5, s. 1℄:

The TEXbook

Insiders pronoun e the  in TEX as a Greek hi, not as an `x', so
that TEX rhymes with the word ble hhh. : : : When you say
it orre tly to your omputer, the terminal may be ome slightly
moist.

The TEX-

Knuthin vitsailutyyli näkyy tuossa lainauksessa: myös muualla kirjassa
hän kertoo käsiteltävää aihetta valaisevia, opettavaisia mutta hauskoja juttuja. Tällä kertaa hän naurattaa lukijoitaan mainitsemalla siitä, että jos TEX lausutaan tietokoneen edessä oikein, saattaa näyttö kostua hieman.

book

Useimpien TEX-johdannaisten nimet lausutaan myös yllä kuvatulla tavalla, esimerkiksi AMS-TEX lausutaan amste h tai aa äm äs te h ja LAMS-TEX lausutaan

1.4. MUITA LATEX-OPPAITA JA LATEX-KIRJALLISUUTTA

19

lamste h. LATEXin lausumisen suhteen ei vastaavaa sääntöä tarvitse noudattaa 
ainakaan LATEXin alkuperäisen luojan Leslie Lamportin mukaan [9, s. 5℄. Hän itse
mainitsee lausumistavat laate h, leite h ja leiteks; minä olen kuullut käytettävän myös muotoja lateksi ja lateks. Koska olen suunnaton Donald E. Knuth
-fani, lausun itse LATEXin useinmiten late h, vaikka se vaatiikin suomea äidinkielenään puhuvalta ylimääräisiä ponnisteluja. Mitäpä ei ihminen gurunsa puolesta
tekisi!
Myös TEX-johdannaisten nimet on tapana kirjoittaa hieman erikoisesti niissä tilanteissa, joissa niiden logoissa käytettyjä erikoisefektejä ei voida käyttää. Niinpä
LATEX kirjoitetaan sähköpostissa LaTeX, AMS-TEX AMS-TeX, LAMS-TEX LAMS-TeX
ja AMS-LATEX AMS-LaTeX.

1.4

AT X-oppaita ja L
AT X-kirjallisuutta
Muita L
E
E

LATEX on suosittu järjestelmä. Senpä vuoksi siitä on tehty lukuisia kirjoja ja oppaita. Useimmat ovat ulkomaan-, lähinnä englanninkielisiä  suomenkielistä, ajantasaista materiaalia ei juurikaan ole olemassa.
Oppaista kunniapaikan ansaitsee ehdottomasti Tobias Oetikerin The Not So Short
Introdu tion to LATEX2" [11℄, joka perustuu vastaavaan saksankieliseen teokseen.

Se esittelee ansiokkaasti tärkeimmät LATEX-toiminnot ja sisältää jonkin verran pitkällekin menevää materiaalia. Oetikerin oppaasta on olemassa myös ranskan- ja
venäjänkielinen versio. Kieliä taitavalle LATEX-aloittelijalle  ja miksei myös kokeneellekin käyttäjälle  se on erittäin hyödyllinen. Toinen erinomainen opas on
Gavin Maltbyn
[10℄. Sen suurin ongelma on
A
se, että se on L TEX 2" :a vanhempi, joten useimmat yksityiskohdat ovat siinä pielessä. Silti yleiskuva on siinä selitetty hyvin. Maltbyn opas voi olla hyvä lukea
sitten, kun jo hieman tuntee LATEXia.

An Introdu tion to TEX and Friends

Essential

Kahta edellistä hieman suppeampi opas on Jon Warbri kin kirjoittama
A
[17℄. Vaatimattomasta koostaan huolimatta se on täysiverinen LATEX-alkeisopas. Mainitsemisen arvoinen on myös Keith Re kdahlin Using Imported Graphi s in LATEX 2"  [12℄. Se kertoo laajasti kuvien lisäämisestä LATEX-kirjoitelmaan
 se on eräänlainen köyhän miehen A
.

L TEX

L TEX Graphi s Companion
Tärkein kirja on Leslie Lamportin LATEX  A Do ument Preparation System [9℄.
Sen pitäisi olla jokaisen LATEXia vakavissaan käyttävän ihmisen kirjahyllyssä 

LUKU 1. TAUSTAA JA YMPÄRISTÖÄ

20

se kun on täydellinen kuvaus niistä LATEXin piirteistä, joita käyttäjä kirjoittaessaan tarvitsee ja voi turvallisesti käyttää. Onkin sanottu, että se sisältää kaiken
LATEXista.
Jos Lamportin kirja kertoo kaiken LATEXista, niin Mi hel Goossensin, Frank MitA
telba hin ja Alexander Samarinin
[3℄ kertoo siitä loput.
A
on paksu kirja, joka kuvaa yli 150:tä LATEXin laajennuspakettia ja johdattaa lukijansa LATEXin sielunelämän pintakerroksiin. Se ei ole
välttämätön, vain suositeltava osa LATEX-käyttäjän peruskirjastoa. Valitettavasti
A
osa kirjasta
on enemmän tai vähemmän vanhentunut 
kirjasta löydetyt virheet ja vanhentuneet tiedot on tosin korjattu erratalistassa,
joka tulee LATEX-ohjelman mukana tiedostossa ompan.err ja on myös saatavissa Internetistä2 . Pahiten on ajan hampaissa kärsinyt kirjan luku 8, joka käsittelee
matematiikan kirjoittamista. Luvun korjattu versio on saatavissa Internetistä3 .

The L TEX Companion

The L TEX Companion

The L TEX Companion

The L TEX

A
Mi hel Goossensin, Sebastian Rahtzin ja Frank Mittelba hin kirja
A
[4℄ kertoo lähes kaiken, mitä L TEXilla kirjoittavan tulee tietää kuvallisen materiaalin lisäämisestä kirjoituksiinsa. Kirja kuvailee myös, miten
nuotteja, Feynmann-diagrammeja ja kemian reaktiokaavoja tehdään LATEX-kirjoitelmaan. Se kertoo lisäksi laajasti PostS ript-kirjasimien käytöstä ja kuvailee
kolmen LATEXin kanssa yleisesti käytetyn piirtotyökalun  METAPOST, XY-Pi ja
PSTri s  käyttöä.

Graphi s Companion

2. ftp://ftp.funet.fi/pub/TeX/CTAN/ma ros/latex/base/ ompan.err, n. 100 kt
3. ftp://ftp.funet.fi/pub/TeX/CTAN/info/ ompanion-rev/ h8.pdf (PDF, 630 kt),
ftp://ftp.funet.fi/pub/TeX/CTAN/info/ ompanion-rev/ h8.ps (PostS ript, 891 kt)

Luku 2

Perustiedot

Kaikella on alkunsa. Niin on myös itse kunkin LATEX-tietämyksellä. Aloitamme
varsinaisen oppaan käymällä läpi esimerkkien avulla LATEXin käytön yleispiirteet.

2.1

AT Xin käytöstä
Yleiskuva L
E

LATEX ei ole tekstinkäsittelyohjelma samassa mielessä kuin esimerkiksi Corel WordPerfe t tai Mi rosoft Word. Tyypillisessä käyttötilanteessa ei LATEXin käynnistäminen avaa minkäänlaista ikkunaa, johon voisi alkaa kirjoittaa. Esimerkiksi tässä
Linux-koneessa, jolla työskentelen, LATEXin käynnistäminen ilman mitään annettavia erityisohjeita tuottaa seuraavannäköisen tuloksen:

antkaijdoris:opas% latex
This is TeX, Version 3.14159 (Web2C 7.2)
**
Ei auennut ikkunaa, tulostui vain rivi. Ja LATEX odottaa tietoa. Kokeilenpa kirjoittaa Maijalla oli karitsa. Nyt ruudulla lukee seuraavaa:
antkaijdoris:opas% latex
This is TeX, Version 3.14159 (Web2C 7.2)
**Maijalla oli karitsa
! I an't find file `Maijalla'.
<*> Maijalla
oli karitsa
Please type another input file name:
21
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\do ument lass[a4paper,12pt℄{arti le}
\begin{do ument}
Hello World!
\end{do ument}
Kuva 2.1: Lyhyt LATEX-tiedosto hello.tex
Ei LATEX tunnu tykkäävän lastenrunoudesta  jotain lihakauppaan viittaavaa se
sen sijaan kirjoitteli. Ei kuulemma le kelvannut. Mikä le?
Ongelman ydin on siinä, että LATEX odottaa minun tarjoavan sille jotain purtavaa.
Se on hyvin nirso ruokansa suhteen, joten minun täytyy syöttää sille jokin tiedosto
 sellainen, jota se osaa lukea.
Seuraava kokeiluni onnistuu hieman paremmin. Olen ensin kirjoittanut suosikkieditorillani kuvassa 2.1 olevan tekstin tiedostoon nimeltä hello.tex. Sitten kirjoitan latex hello.tex, odotan muutaman sekunnin ja saan seuraavannäköisen
vastauksen:

This is TeX, Version 3.14159 (Web2C 7.2)
(hello.tex
LaTeX2e <1997/12/01> pat h level 2
Babel <v3.6j> and hyphenation patterns for ameri an, finnish, loaded.
(/usr/lib/texmf/texmf/tex/latex/base/arti le. ls
Do ument Class: arti le 1997/10/10 v1.3v Standard LaTeX do ument lass
(/usr/lib/texmf/texmf/tex/latex/base/size12. lo))
No file hello.aux.
[1℄ (hello.aux) )
Output written on hello.dvi (1 page, 232 bytes).
Trans ript written on hello.log.
Selvästi tämä lee kelpasi.
Seuraava ihmettelyn aihe on, miten saisin mestariteokseni tulostumaan paperille.
Kun ei auennut ikkunaa, ei ole missään valikkoa, jonka avulla voisin tulostaa. Tiedoston hello.tex antaminen tulostimelle tuotti paperille tiedoston höystettynä
kaikilla \begin{do ument}-litanioilla. Se ei ollut tarkoitus.
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tekstieditori

hello.tex

METAFONT

mr10.tfm

mr10.pk

dvi-katseluohjelma

A

L TEX

hello.dvi

dvips

Mustesuihkutulostimen ajuri

hello.ps

N
aytt
o

PostS ript-tulostin

Mustesuihkutulostin

Kuva 2.2: Kaavakuva LATEX-tekstin hello.tex tulostamisen vaiheista
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Oikea vastaus näkyy LATEXin vastauksen toiseksi viimeiseltä riviltä. Se sanoi: Output written on hello.dvi (1 page, 232 bytes). LATEX siis kirjoitti uuden tiedoston.
Tuo tiedosto, hello.dvi  jota sanotaan DVI-tiedostoksi (engl.
), koska se on käytettävästä tulostimesta tai esikatseluohjelmasta riippumaton
 sisältää kirjainten ulkoasua lukuunottamatta kaiken tiedon, jota kirjoituksen
tulostamiseen tarvitaan. On olemassa lukuisia ohjelmia, jotka syövät DVI-tiedostoja ja tuottavat kirjoittimelle kelpaavaa materiaalia. On myös mahdollista muuttaa
DVI-tiedosto PostS ript-muotoiseksi.

dent

DeVi e Indepen-

Kuvassa 2.2 on kaavio LATEX-tekstin tulostamisen eri vaiheista. Ylimpänä kuvassa näkyy tekstieditori. LATEXille pitää, kuten yllä todettiin, syöttää jokin valmis
tiedosto. Kyseinen tiedosto sisältää pelkkää tekstiä, joten se on parasta kirjoittaa jollakin hyvällä tekstieditorilla. Unix-pohjaisissa järjestelmissä on useimmiten
saatavilla ainakin helppokäyttöinen pi o ja vaativampi mutta myös monipuolisempi ema s. Mi rosoft Windows -pohjaisissa järjestelmissä on valmiiksi saatavilla
notepad  tosin kannattanee jo alkuvaiheessa totutella johonkin monipuolisempaan editoriin, esimerkiksi Internetistä saatavilla olevaan winedtiin1 tai ema siin2 .
Useimpien kaupallisten TEX-pakettien mukana tulee paketin oma editori, jonka
käyttöön kannattaa tutustua.
Tekstieditorilla kirjoitettu tiedosto syötetään LATEXille. LATEX ottaa sen ja sylkäisee ulos DVI-tiedoston (kuvassa hello.dvi), jonka sitten voi antaa joko esikatseluohjelman tai tulostinajurin purtavaksi. Käytettävästä TEX-paketista riippuu,
miten tuo tehdään  jotkin saattavat jopa piilottaa käyttäjältä kuvassa 2.2 näkyvät monimutkaisuudet. DOS- ja OS/2-ympäristöissä käytetty TEX-levityspaketti
emTEX, Mi rosoft Windows -ympäristössä suosittu MikTEX ja Unixeissa toimiva
teTEX eivät kuitenkaan toimi näin  niissä käyttäjän on kirjoitettava tarvittavat
komennot komentoriville, kuten ylläolevassa esimerkissä tehtiin.
Kuvassa 2.1 oleva erinomaisen pieni LATEX-kirjoitelma tulostaa hyvin vähän paperille. Vasempaan ylänurkkaan tulostuu Hello World! ja alas keskelle numero
1. Kokeile itse tulostaa tuo tiedosto: kirjoita se ensin valitsemallasi editorilla, ja
tee se, mitä käyttämässäsi TEX-paketissa tarvitaan LATEX-tiedoston tulostamiseksi.
Tuloksen pitäisi näyttää jotakuinkin samalta kuin kuvassa 2.3.
1. ftp://ftp.funet.fi/pub/TeX/CTAN/systems/win32/winedt/
2. Ks. http://www. s.washington.edu/homes/voelker/ntema s.html
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Hello World!

1

Kuva 2.3: Lyhyen LATEX-kirjoitelman (kuva 2.1) tuloste
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Kuvassa 2.2 on vielä yksi selittämättä jäänyt olio, METAFONT. Se on Donald E.
Knuthin kirjoittama TEXin sukulainen  ohjelma, joka hoitaa kirjasimia eli fontteja, ulkoasultaan samanlaisten kirjainten kokoelmia. Tyypillisessä tilanteessa LATEX
pyytää METAFONTia kertomaan kunkin latomansa kirjaimen koon, jotta se osaisi sijoittaa sen oikeaan paikkaan. DVI-tiedostoja käsittelevät ohjelmat puolestaan
kysyvät METAFONTilta kunkin kirjaimen todellisen ulkoasun, jotta ne voisivat
toteuttaa sen, mitä LATEX niiltä DVI-tiedoston kautta pyytää.

2.2

AT Xin ruoan muoto
L
E

Edellä tarkasteltiin LATEXin käyttöä yleisellä tasolla. Todettiin, että LATEXille pitää syöttää tiedosto, muttei tarkemmin mainittu LATEXin ruoan muotosääntöjä.
Nimittäin LATEX on hyvin nirso. Se yrittää toimia parhaansa mukaan niinkuin
käyttäjä sitä käskee, mutta  pelkkä tyhmä tietokoneohjelma kun on  se ei ymmärrä mitään ihmisten kieltä. Siispä sille on keksitty aivan oma kielensä, jota se
osaa lukea ja jota ihminen osaa kirjoittaa hieman harjoiteltuaan.
Tutkitaanpa tarkemmin sivulla 22 kuvassa 2.1 ollutta lyhyttä LATEX-tiedostoa. Ensinnäkin, vain Hello World! tulostuu. Tuon tekstin lisäksi tiedostossa on muutakin. Onkin tärkeää huomata, että LATEX-tiedosto sisältää tulostettavan tekstin
lisäksi myös komentoja LATEXille. Poikkeuksetta jokainen komento alkaa kenoviivamerkillä  \, joten komennot ovat suhteellisen helppoja tunnistaa eroon muusta
tekstistä. Kenoviivan jälkeen tulee komennon nimi: joko jono kirjaimia tai yksi
erikoismerkki. Huomaa, että suur- ja pienaakkoset ovat LATEXin mielestä täysin
eri asioita, joten \sigma ja \Sigma ovat eri komentoja!
Kuvassa 2.1 näkyy kolme komentoa.

kirjoitelmassa:

Näiden komentojenon oltava jokaisessa LATEX-

\do ument lass kuvailee LATEXille, minkälaisesta kirjoitelmasta on kysymys. Kuvan 2.1 kirjoitelma on LATEXin kannalta A4-kokoiselle paperille 12 pisteen
kirjasimella painettu artikkeli.
\begin aloittaa jotain erikoista. Kuvan 2.1 kirjoitelmassa aloitamme kirjoitelmamme, mistä johtuu aaltosuljeihin ilmestynyt sana do ument.
\end lopettaa jonkin, joka on komennolla \begin joskus aloitettu. Kirjoitelmassa
täytyy olla jokaista \begin-komentoa vastaava \end-komento. Tarkastele-
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massamme LATEX-tiedostossa siis lopetimme jotain, jonka nimi on do ument
 siis kirjoitelmamme.
Kuvassa 2.1 on jokaisen komennon perässä sulkeisiin suljettuna jotain tekstiä. Ensimmäisen rivin komennon perässä on ensin jotain hakasuluissa ja sitten jotain
aaltosuluissa. Muiden komentojen perässä on pelkkää aaltosuljekamaa. Tällaisia
komennon perässä aalto- tai hakasulkeissa olevia juttuja sanotaan komennon argumenteiksi.
Jokainen komento voi vaatia argumentteja. Tällaiset pakolliset argumentit laitetaan aina aaltosulkeisiin '{' ja '}'. Kaikki esimerkkikirjoitelmamme komennot vaativat yhden argumentin. Komento voi myös tarvita jonkin argumentin vain silloin
tällöin. Kysymyksessä on tuolloin valinnainen argumentti, joka suljetaan hakasulkeisiin '[' ja '℄'. Esimerkkikirjoitelmassamme vain komennolle \do ument lass
on annettu valinnainen argumentti.
Myöhemmin tässä oppaassa esitellään runsaasti erilaisia komentoja. Niiden vaatimat argumentit esitellään erityisellä tavalla, jota on hyvä oppia lukemaan. Esimerkin vuoksi esitellään nyt osittain komento \do ument lass, joka on kaikissa
kirjoitelmissa oltava.

\do ument lass[luokkaoptiot ℄{kirjoitelmaluokka }

Luokkaoptiot

on luettelo numeroista amerikkalaisista kirjaimista  joita ovat
tavalliset aakkoset lukuunottamatta kirjaimia 'å', 'ä' ja 'ö'  koostuvia sanoja (optioita), jotka erotetaan toisistaan pilkuilla. Nämä optiot täydentävät valittua kirjoitelmaluokkaa kertomalla, mitä luokan muunnelmaa käyttäjä haluaa sovellettavan. Hyväksyttäviä optioita ovat ainakin a4paper,
joka kertoo käytettävän paperikoon, ja 12pt, joka valitsee käytettävän perusfonttikoon.
Kirjoitelmaluokka on yksi amerikkalaisista kirjaimista koostuva sana, joka määrää kirjoitelman ulkoasun pääpiirteet. Esimerkiksi arti le kelpaa kirjoitelmaluokaksi.
Esittelyn ensimmäisellä rivillä kuvataan komennon rakenne: aloittava kenoviiva,
komennon nimi ja argumentit asianmukaisessa järjestyksessään. Argumenttisulkeiden sisällä on kyseisen argumentin epävirallinen nimi, johon viitataan alempana
olevassa luettelossa, jossa argumentteja kuvataan tarkemmin. Huomaa, että argumentit on kirjoitettava siinä järjestyksessä, johon ne on komennon esittelyssä
kirjoitettu  tosin valinnaiset argumentit voi jättää sulkeineen pois. Seuraavat
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ovat siis kelvollisia komentoja:

\do ument lass{arti le}
\do ument lass[a4paper℄{arti le}
\do ument lass[12pt℄{arti le}
Sen sijaan komento \do ument lass[arti le℄ ei toimi  ensinnäkin siitä puuttuu pakollinen argumentti, ja toisekseen arti le ei ole kelvollinen luokkaoptio.
Myöskään \do ument lass{arti le}[a4paper℄ ei ole kelvollinen komento, sillä
siinä on argumentit väärässä järjestyksessä.
Komennot \begin ja \end aloittavat ja lopettavat ympäristön (engl.
 kirjoitelman osan, jolla on jokin tietty merkitys.

\begin{ympäristön
\end{ympäristön

nimi

}

environment)

:::

}
Ympäristön nimi on amerikkalaisista kirjaimista koostuva sana.
Aiemmin todettiin, että jokaista \begin-komentoa kohti tulee kirjoitelmassa olla
vastaava \end-komento  siis sellainen, jonka ympäristönnimi on sama kuin kyseisellä \begin-komennolla. Ympäristöjä saa tietyin ehdoin kirjoittaa sisäkkäin,
niin että jonkin ympäristön sisällä aloitetaan ja lopetetaan jokin muu ympäristö.
nimi

Jokaisessa kirjoitelmassa tulee olla yksi, ja vain yksi, do ument-ympäristö, jonka
sisälle tulee kaikki ladottava teksti, eikä minnekään muualle. Sitä ennen olevat
komennot muodostavat kirjoitelman alustuksen (engl.
), jonka aikana ei
tekstiä voi latoa. Ympäristön do ument lopettava \end-komento kertoo LATEXille,
että kirjoitelma loppuu, joten sen jälkeen tulevia komentoja tai tekstiä LATEX ei
huomioi.

preamble

Jokin ympäristö saattaa vaatia argumentteja. Silloin ne kirjoitetaan vaaditussa
järjestyksessä ympäristön nimi -argumentin perään asianmukaisine sulkeineen.

2.3

Suomenkielinen teksti: pakettien esiinmarssi

Edellä tarkastelemamme sivulla 22 kuvassa 2.1 oleva LATEX-kirjoitelma sisälsi vain
englanninkieltä. Suomenkielinen teksti ei onnistu aivan yhtä helposti, kuten huomataan yritettäessä tulostaa kuvan 2.4 teksti. Kuvassa 2.5 näkyy tulos: ä-kirjaimet
olivat tippuneet pois.
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\do ument lass[a4paper,12pt℄{arti le}
\begin{do ument}
Päivää, maailma!
\end{do ument}
Kuva 2.4: Hieman epäonninen suomenkielinen LATEX-kirjoitelma paivrikk.tex.
Tietokoneympäristö

Paketille inputen annettava optio

Ma intosh
MS-DOS
NeXT
Unix
Windows

applema
p850
next
latin1
ansinew

Taulukko 2.1: Paketin inputen hyväksymiä optioita
Syy tähän ei ole oikeastaan LATEXissa. Tietokoneet eivät todellisuudessa ymmärrä
kirjaimista mitään, vain numeroista: siksi kirjaimet ja muut tulostuvat merkit
täytyy jotenkin koodata numerotiedoksi. Valitettavasti tällaisia koodaustapoja on
useita. Kun LATEX lukee syöttötiedoston, se ei voi mitenkään tietää, mitä kirjainta
mikäkin numero vastaa, joten jos sille ei muuta kerrota, se olettaa käytettävän
koodaustavoista yleisintä, ASCII:ta, joka ei koodaa ollenkaan kirjaimia 'å', 'ä' ja
'ö', joita sanotaan tietokoneslangissa ääkkösiksi. Niinpä LATEX hyppää ääkkösten
yli.
On jotenkin kerrottava LATEXille, että ääkkösetkin ovat olemassa. Tämä tapahtuu
pyytämällä sitä käyttämään jotain muuta koodaustapaa (engl.
)
kuin ASCII syötetiedoston tulkitsemiseen. Yleisessä käytössä on monta koodaustapaa, joista käyttäjän on osattava valita oikea. Se, mikä tapa ilmoitetaan LATEXille
riippuu siitä, missä järjestelmässä teksti kirjoitetaan. Taulukossa 2.1 on lueteltu
yleisimpien koodaustapojen nimet siinä muodossa, jonka LATEX ymmärtää.

input en oding

Syötteen koodaustavan valinta on erinomainen esimerkki pakettien käytöstä. Tässä
yhteydessä paketilla tarkoitetaan tiettyjä sääntöjä noudattaen kirjoitettua LATEXsyötetiedostoa, joka laajentaa LATEXin ominaisuuksia jollakin tavalla. LATEXin itsensä mukana tulee jonkin verran paketteja, ja Internetistä on saatavissa satoja
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Piv, maailma!

1

Kuva 2.5: Epäonnisen suomenkielisen LATEX-kirjoitelman (kuva 2.4) tuloste
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\do ument lass[a4paper,12pt℄{arti le}
\usepa kage[latin1℄{inputen }
\begin{do ument}
Päivää, maailma!
\end{do ument}
Kuva 2.6: Lyhyt suomenkielinen LATEX-kirjoitelma paivaa.tex.
lisäpaketteja. Yleensä hiemankin pidempää tekstiä kirjoitettaessa tarvitaan ainakin muutamaa pakettia.
Tietty paketti otetaan käyttöön komennolla \usepa kage. Se tulee kirjoittaa komentojen \do ument lass ja \begin{do ument} väliin.

\usepa kage[paketin optiot ℄{paketin

nimi

}

Paketin optiot

muistuttavat kovasti komennon \do ument lass yhteydessä annettavia luokkaoptioita. Molemmissa yhteyksissä pätee se sääntö, että optiot ovat amerikkalaisista kirjaimista muodostuvia sanoja, jotka erotetaan
toisistaan tarvittaessa pilkulla. Riippuu paketista, mitkä sanat kelpaavat
optioiksi.
Paketin nimi kertoo, mitä pakettia halutaan käyttää.
Koodaustapa kerrotaan LATEXille ottamalla käyttöön paketti inputen . Valinnaiseksi argumentiksi komennolle \usepa kage annetaan taulukosta 2.1 valittu optio. Esimerkiksi käyttämässäni Linux-järjestelmässä on käytettävä suomenkielisen
tekstin yhteydessä komentoa \usepa kage[latin1℄{inputen }  optio latin1
valittiin, koska Linux on monessa, esimerkiksi tässä suhteessa samanlainen kuin
Unix. Jos kuvan 2.4 LATEX-kirjoitelmaan lisää tuon komennon riviksi numero kaksi, tulostuu ääkkösetkin oikein, ja tulosteeseen ilmaantuu sana Päivää sanan Piv
tilalle. Tuo korjaus on tehty kuvaan 2.6.
Itse asiassa pelkkä syötteen koodaustavan kertominen ei riitä suomen kielen kirjoittamiseen. LATEXin ilman erityisohjeita käyttämä fontti, Donald E. Knuthin
(lyhyesti
), nimittäin ei sisällä ääkkösiä, joten LATEX joutuu
kokoamaan esimerkiksi kirjaimen 'ä' kirjaimesta 'a' ja yleiskäyttöisestä aksenttimerkistä. Tilannetta voi verrata siihen, miten takavuosina kirjoituskoneella kirjoitettaessa saatettiin 'ä' tehdä kirjoittamalla ensin 'a' ja sen päälle lainausmerkki

Computer Modern

m
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'"', mutta TEXin tekemänä tulos näyttää lähes täysin aidolta 'ä'-kirjaimelta.
Ongelmia aiheuttaa se, että LATEX ei suostu tavuttamaan tällaisia koostettuja
merkkejä sisältäviä sanoja. Suomenkielinen teksti sisältää runsaasti sanoja, joissa on jokin ääkkönen, joten tällaisia tavuttamattomia sanoja tulee turhan paljon.
Ratkaisu on käskeä LATEXia käyttämään jotain sellaista fonttia, jossa ääkköset ovat
valmiina. Yleisellä tasolla tämä tapahtuu pyytämällä sitä käyttämään T1-nimistä
fontinkoodaustapaa (engl.
).

font en oding

T1-koodausta käyttävät fontit sisältävät aina ääkköset valmiina. Eräs tällainen on
Norbert S hwarzin ja Jörg Knappenin
. Nykyisin nämä ns. -fontit tulevat jokaisen ajantasalla olevan TEX-paketin mukana. LATEX
käyttää niitä oletusarvoisesti aina, kun sitä pyydetään noudattamaan T1-koodausta.

e

European Computer Modern

LATEXia käsketään käyttämään T1-fonttikoodausta ottamalla käyttöön paketti fonten option T1 kanssa. Siispä suomenkielisessä LATEX-kirjoitelmassa on hyvä olla
rivi \usepa kage[T1℄{fonten }

m

Toki muitakin fonttikoodauksia on kuin T1. Knuthin
-fontit noudattavat aitoa
ja alkuperäistä OT1-koodausta, jota LATEX käyttää oletusarvoisesti. -projektin
fontit puolestaan noudattavat valmistuessaan UT1- ja UT2-koodausta.
Kannattaa myös ottaa käyttöön paketti nimeltä babel option finnish kanssa. Se
nimittäin ottaa käyttöön suomenkielisen tavutuksen! Lisäksi se suomentaa kaikki LATEXin itse kirjoitelmaan laittamat tekstit, jolloin esimerkiksi lukujen otsikot
alkavat sanalla Luku eikä Chapter ja sisällysluettelon alkuun tulee otsikko Sisällys englanninkielisen ilmaisun Table of Contents sijaan.
Muiden kielien mukaiset tavutukset, otsikoinnit ja muut sellaiset saadaan luonnollisestikin korvaamalla optio finnish halutun kielen englanninkielisen nimen
kanssa. Optiolla swedish paketti babel siis ruotsintaa kaikki tekstit, ja optiolla
german se saksantaa ne. Kieltä voi vaihtaa kesken kirjoitelman; tästä kertoo lisää
A
paketin oma käyttöohje sekä kirjan
[3℄ sivu 263.

The L TEX Companion

Tässä siis muistin virkistykseksi, miltä suomenkielisen LATEX-kirjoitelman tulisi
näyttää:

\do ument lass[a4paper℄{arti le}
\usepa kage[T1℄{fonten }
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\usepa kage[latin1℄{inputen }
\usepa kage[finnish℄{babel}
\begin{do ument}
tekstiä
\end{do ument}
Olennaisia tässä olivat nuo kolme \usepa kage-komentoa. Muut kuin Unix-käyttäjät muistavat toki korvata sanan latin1 oman järjestelmänsä mukaisella optiolla
(ks. taulukkoa 2.1 sivulla 29).

2.4

AT X
Tekstinkäsittelyohjelmat vs. L
E

Tämän luvun aikana on moni lukija varmasti puistellut päätään: Miksi minun
pitäisi käyttää noin vaikeaa systeemiä? Oikea vastaus on toki se, että on makuasia,
kummasta tykkää enemmän, tavallisesta tekstinkäsittelyohjelmasta vai LATEXista.
Molemmilla on hyvät puolensa.
Tekstinkäsittelyohjelmien tärkein etu TEX-johdannaisiin verrattuna on se, että
käyttäjä näkee kirjoittaessaan, miltä tuloste tulee näyttämään. Tätä ominaisuutta
kutsutaan nimellä WYSIWYG (What You See Is What You Get). Etu on kuitenkin
vähäinen, sillä aina tarvittaesssa voi LATEX-käyttäjä syöttää tekstinsä LATEXille ja
muutaman sekunnin sisällä saada esikatseluohjelmansa näyttämään tuloksen. Lisäksi nykyisin on olemassa joitakin kutakuinkin WYSIWYG-periaatteella toimivia
käyttöliittymiä LATEXiin. Ehkä onnistunein näistä on Ma intosheissa toimiva kaupallinen Textures, mutta Unixeissa toimiva LyX alkaa vähitellen kypsyä todelliseen
käyttöön sopivaksi. Myös Mi rosoft Windows-ympäristöissä toimiva kaupallinen
S ienti Word on tunnettu.
Luetellaanpa muutama LATEXin etu. Olen itse jäävi kommentoimaan näitä, joten
lukija saa itse arvioida, minkä arvoinen kukin niistä on.
LATEXia saa levittää vapaasti (muuttamattomana) maksusta tai maksutta ilman
kaupallisista ohjelmista tuttuja rajoituksia ja lisenssimaksuja. Muutettuja versioita saa levittää eri nimellä. LATEX on TEXin laajennus, joten se tuottaa TEXin tavoin parasta ladontajälkeä, mitä koneella voidaan tehdä. Samasta syystä LATEX
toimii lähes kaikissa kuviteltavissa olevissa tietokonejärjestelmissä. LATEX tarjoaa valmiita, ammattilaisten suunnittelemia ulkoasusapluunoita, joita käyttäjä voi
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halutessaan muunnella tai käyttää sellaisinaan. Monimutkaiset rakenteet, kuten
sisällysluettelo, kirjallisuus- ja alaviitteet sekä ristiviittaukset ovat helppoja tehdä, ja LATEX huolehtii automaattisesti tarvittavan numeroinnin pitämisestä ajan
tasalla.
Sama kirjoitelma tulostuu kaikilla kirjoittimilla ja kaikilla tietokonejärjestelmillä
täsmälleen samanlaisena (lukuunottamatta tulostimien erilaisen erotuskyvyn aiheuttamaa pientä eroa). Tämä pätee mitä todennäköisimmin myös vuosien päästä
kirjoituksen tekemisestä  se kun pätee nykyisin vuonna 1986 kirjoitetulle tekstille. LATEXilla on helppo kirjoittaa rakenteeltaan selkeää tekstiä. Matemaattisten
kaavojen kirjoittaminen on suhteellisen helppoa. Kaavojen ladontajälki on erinomainen. LATEXia on helppo laajentaa Internetistä3 löytyvillä paketeilla.
LATEXin pahin ongelma on se, ettei sillä voi kovinkaan helposti kirjoittaa tekstiä,
jonka rakenne on epämääräinen. Joku voisi tosin pitää sitä hyvänä asiana.

2.5

Varoituksia TEXiä käyttäneille

Tämä varoitus koskee kaikkia niitä lukijoita, jotka ovat joskus käyttäneet

A

jotain muuta TEX-murretta kuin LTEXia. Muut voivat hypätä tämän yli.

LATEX eroaa monessa mielessä tavallisesta TEXistä. Sen tarkoituksena on eristää
kirjoittaja raa'asta typograasta, ja siksi siinä monet asiat tehdään eri tavoilla
kuin muissa TEX-murteissa. Kannattaa noudattaa seuraavia nyrkkisääntöjä; niistä
poikkeaminen ei ole kiellettyä mutta sitä on syytä harkita
. LATEX on
sellainen kuin se on hyvästä syystä.

hyvin tarkoin






Älä käytä komentoa \def. LATEXissa makrot määritellään komennolla \newommand. Vanhoja makroja muutetaan komennolla \renew ommand.
Älä käytä komentoja \matrix, \pmatrix, \ ases, \atop, \over, \above,
\overwithdelims, \abovewithdelims ja \atopwithdelims. Näillä on omat
vastineensa LATEXissa tai AMS-LATEXissa.
Älä käytä mitään muutakaan muista TEX-murteista tuttua komentoa, vaikka LATEX sen näyttäisi hyväksyvänkin  jollei sitä ole erikseen mainittu
tässä oppaassa tai kohdassa 1.4 esitellyssä kirjallisuudessa.

3. http://www. tan.org/tex-ar hive/ma ros/latex/ ontrib/index.html,
ftp://ftp.funet.fi/pub/TeX/CTAN/help/Catalogue/ atalogue.html
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On myös hyvä painaa mieleen, että LATEXin määrittelemät parameterit ovat yleensä
tarkasti mietittyjä ja ammattitaitoisten latojien ja typograakkojen hyväksymiä.
Niitä ei tule muuttaa ilman todella painavia syitä.

36
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OSA II

IHAN TAVALLINEN TEKSTI AVUSTAJINEEN

Luku 3

Tekstin kirjoittaminen

Jonkinlainen kuva on jo muodostunut siitä, mitä LATEXilla kirjoittaminen tarkoittaa. Tässä osassa tarkastellaan yksityiskohtaisesti sellaisen tekstin kirjoittamista,
jossa ei matemaattisia kaavoja juurikaan näy. Toki matemaattista tekstiä tekevienkin on syytä tutustua tämän osan antimiin  onhan matemaattisestakin artikkelista suuri osa muuta kuin kaavoja.
Jokaisen on hyvä ainakin selata tämä luku läpi. Lukija luultavasti kuvittelee osaavansa jo kirjoittaa ihan tavallista tekstiä, ja hän on siinä aivan oikeassa  tiettyyn
pisteeseen asti. Tässä luvussa käsitellään sellaisia erityiskysymyksiä, joita LATEXille
kirjoitettaessa on hyvä ottaa huomioon. Osa niistä on välttämätöntä tietoa ja osan
tietäminen auttaa kauniiden julkaisujen toteuttamisessa.

3.1

Varo vaaraa

Suurin osa tekstistä voidaan kirjoittaa huolettomasti, ihan vain kirjoittamalla. Osa
harvinaisemmista kirjoitusmerkeistä on kuitenkin varattu LATEXin käyttöön. Niistä on jo yksi kohdattu: kenoviiva '\' aloittaa komennon. Katsotaanpa esimerkin
valossa, mitä tapahtuu, jos tekstin sekaan yrittää kirjoittaa kenoviivan, joka ei aloita komentoa. Esimerkissä on toistettu vain olennainen; jos lukija haluaa kokeilla
itse esimerkkiä, tulee hänen lisätä tarpeelliset \do ument lass-komennot ja muut
sellaiset. On myös hyvä huomata, että tässä oppaassa käytetty kirjasin on eri näköinen kuin se, jonka LATEX tuottaa ilman erityisohjeita. Siispä esimerkki saattaa
39
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olla ulkoasultaan jonkin verran erilainen kuin sama teksti lukijan itse latomana;
tämä ero ei ole olennainen ja lukija voi siksi jättää sen hyvin huomiotta.

välillä on eroja. Esimerkiksi Unix-järjestelmät
käyttävät kauttaviivaa '/' tiedostonnimissä
hakemistojen välissä, kun taas DOS-pohjaiset
ympäristöt käyttävät samaan tarkoitukseen
merkkiä '\', kenoviivaa.
välillä on eroja. Esimerkiksi Unix-järjestelmät käyttävät kauttaviivaa '/' tiedostonnimissä hakemistojen välissä, kun taas DOSpohjaiset ympäristöt käyttävät samaan tarkoitukseen merkkiä ', kenoviivaa.
Tietokone on hyvä palvelija muttta huono lukemaan ajatuksia. Tässä LATEX huomasi kenoviivan ja oletti sen tarkoittavan komennon alkua. Se tulkitsi siis sen
jäljessä tulevan merkin, hipsun ('), komennon nimeksi. Komento \' tarkoittaa
aksenttia: sen perässä tulevan merkin päälle laitetaan akuuttiaksentti (esim. sé,
vrt s. 47). Komennon perässä on pilkku, jonka LATEX kuuliaisesti aksentoi.
On siis selvää, ettei kenoviivaa '\' pidä kirjoittaa sellaisenaan syötteeseen, jos haluaa sen tulostuvan. Toinen erikoisia tuloksia aiheuttava mutta sangen hyödyllinen
merkki on prosentti '%': nähdessään prosenttimerkin  muualla kuin komennon
'\%' osana  LATEX heittää rivin loppuosan prosenttimerkkineen kaikkineen menemään.

Prosenttimerkillä % on hauska pelata, eikö? Sillä
saa kaikenlaista mukavaa aikaiseksi.
Prosenttimerkillä saa kaikenlaista mukavaa aikaiseksi.
Muitakin tässä mielessä erikoisia merkkejä on. Siksi kirjoitettaessa on syytä varoa
merkkejä $, &, #, %, _, {, }, ~, ^ ja \. Kaikki nämä voidaan kyllä saada aikaan,
kuten seuraava esimerkki näyttää.

Prosenttimerkillä \% on hauska pelata,
varsinkin, kun siitä saa rahaa (\$\$!). Siksi
suosikkisarjani eilinen jakso (jakso \# 20 \&
osa jaksosta \# 21) osui hankalaan hetkeen, se
kun tuli teeveestä samaan aikaan kuin minun piti
olla ohjelmoimassa. Harmi. Mistä tulikin
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mieleeni tämänhetkinen tehtäväni: pitää löytää
moka firman vanhasta ohjelmasta. Luulen että
virhe on jossakin funktion produ e\_primes
paikkeilla. Onkohan siellä tavalliset sulut (
ja ) aaltosulkeiden \{ ja \} paikalla. Täytyy
tutkia huomenna.
Prosenttimerkillä % on hauska pelata, varsinkin, kun siitä saa rahaa
($$!). Siksi suosikkisarjani eilinen jakso (jakso # 20 & osa jaksosta
# 21) osui hankalaan hetkeen, se kun tuli teeveestä samaan aikaan
kuin minun piti olla ohjelmoimassa. Harmi. Mistä tulikin mieleeni
tämänhetkinen tehtäväni: pitää löytää moka rman vanhasta ohjelmasta. Luulen että virhe on jossakin funktion produ e_primes
paikkeilla. Onkohan siellä tavalliset sulut ( ja ) aaltosulkeiden { ja
} paikalla. Täytyy tutkia huomenna.
Muista edellämainituista merkeistä ~ voidaan tuottaa komennolla \textas iitilde, \ komennolla \textba kslash ja ^ komennolla \textas ii ir um.
Eräs varomisen arvoinen vaara vaanii kuitenkin tällaisten komentojen yhteydessä
 sellaisten, joiden nimi koostuu kirjaimista ja jotka eivät ota yhtään argumenttia. Eräs toinen tällainen komento on \LaTeX, joka tuottaa LATEXin logon. Ongelma on se, että LATEX syö komennon nimen jälkeen tulevat välilyönnit. Jos haluaa
tulostaa LATEXin logon jälkeen sanavälin, tulee logontulostuskomennon jälkeen kirjoittaa kenoviiva ja väli  siis oikeastaan komento \ , missä merkki ' ' tarkoittaa
välilyöntiä. Sama koskee kaikkia komentoja, jolle ei anneta argumentteja.

\LaTeX illa voi tehdä kauniita kirjoja, vaikka
\LaTeX\ antaa työkalut myös rumien kirjojen
tekemiseen.
LATEXilla voi tehdä kauniita kirjoja, vaikka LATEX antaa työkalut
myös rumien kirjojen tekemiseen.

3.2

Välillä on väliä, riveillä on merkitystä

LATEX ei välitä syötetiedostossa olevien välilyöntien määrästä. Sille yksi välilyönti on aivan sama kuin miljoona kuusisataatuhatta kolmesataakaksikymmentäyksi
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välilyöntiä. Lisäksi LATEX jättää huomiotta sen, miten käyttäjä on syötetidostossaan tekstin rivittänyt. Tekstikappaleen sisällä siis on aivan sama, miten tekstin
tiedostoon kirjoittaa  se tulee yhtä hyvännäköisenä ulos. Jos tulos ei näytäkään
hyvältä, niin kannattaa tutustua sivulta 141 alkavaan liitteeseen B.
Kappalevaihto ilmaistaan LATEXille kirjoittamalla yksi tai useampi peräkkäinen
tyhjä rivi. Tästä on se välitön hyöty, että kirjoituksen kappalejako on helppo hahmottaa silmämääräisesti lukemalla syötetiedostoa. Toisaalta tämän säännön vuoksi on kirjoittajan oltava sen verran varovainen, ettei kirjoita tyhjää riviä sellaiseen
paikkaan, johon ei kappalerajaa halua.
Seuraava esimerkki havainnollistaa LATEXin vapaamielistä välien tulkintatapaa. On
selvää, ettei tämä ole esimerkki hyvästä tavasta muotoilla syötetiedostonsa vaikka
antaneekin kuvan siitä, mitä voidaan tehdä.
Mutta oletkos
nähnyt Liisaa?
Minä epäilen,
että hänelle
on käynyt huonosti.
Ehkä hän
on
kaatunut
matkallaan
takaisin
sieltä
sen hulivilin luota
eikä enää
pääse
ylös.

Joskus minä kyllä

retuutan sen
tytönheitukan
sinne missä pippuri
kasvaa.

Mutta oletkos nähnyt Liisaa? Minä epäilen, että hänelle on käynyt huonosti. Ehkä hän on kaatunut matkallaan takaisin sieltä sen
hulivilin luota eikä enää pääse ylös.
Joskus minä kyllä retuutan sen tytönheitukan sinne missä pippuri
kasvaa.
Esimerkki kuvaa myös sitä, kuinka LATEX valitsee mieluiten itse, missä se vaihtaa
riviä. Tässä on muutama huono puoli. Hyvään ladontatapaan kuuluu sääntö, ettei
kiinteän ilmaisun lyhyttä loppua pidä siirtää seuraavalle riville tai vastaavasti lyhyttä alkua jättää edellisen rivin loppuun. Tällaisista virheistä kärsivät erityisesti
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sellaiset ilmaisut kuin Luku 5, Donald E. Knuth, up to and in luding n ja
kohti lukua . Kaikissa neljässä esimerkissä on yksi paikka, josta esimerkkiä ei
saisi rivittää: seuraavat näyttävät pahalta:
Luku
5, Donald
E. Knuth, up to and in luding
n, kohti lukua
.
Viitattaessa lukujen numeroihin kyseinen numero ei saa olla eri rivillä kuin muu
viittaus. Nimessä Donald E. Knuth etunimi Donald ja toisen etunimen alkukirjain E kuuluvat niin voimakkaasti yhteen, että niiden väliin tuleva rivinvaihto
katkaisee lukurytmin häiritsevästi. Vastaavia ongelmia on muissa esimerkeissä.
Kirjoittajan on kerrottava LATEXille, missä kohdin ei riviä missään tapauksessa
saa vaihtaa. Se tapahtuu laittamalla kyseiseen kohtaan sitova välilyönti yhdestä
ainoasta merkistä koostuvalla komennolla ~. Siispä esimerkiksi Luku 5 olisi parasta kirjoittaa muodossa Luku~5. Muista kuitenkin, ettei komennon ~ ympärille
saa kirjoittaa välilyöntejä  komento menettää muuten tehonsa.
Joissakin tilanteissa on tarpeen pakottaa LATEX tekemään rivinvaihto juuri johonkin tiettyyn kohtaan. Komento \\ tekee halutun rivinvihdon, mutta sitä on kuitenkin käytettävä säästeliäästi  useimmissa tapauksissa LATEX tekee itse parhaat
päätökset rivityksen suhteen. Edes taulukoiden tekemiseen sitä ei yksin kannata
käyttää, sillä siihen on olemassa parempiakin työkaluja, jotka esitellään kohdassa 6.1, joka alkaa sivulta 85.
Englanninkielisessä, painetussa tekstissä on tapana latoa virkkeiden väliin hieman
pidempi väli kuin sanojen välille virkkeen sisällä. LATEX noudattaa tätä samaa
sääntöä latoessaan englantia. Se joutuu kuitenkin, pelkkä tietokoneohjelma kun
on, arvaamaan, missä kohti on virkeraja: se olettaa, että piste, joka ei seuraa heti
suuraakkosta, lopettaa virkkeen. Joskus se arvaa väärin.
Jos englanninkielistä tekstiä tehtäessä kirjoitetaan jonkin muun kuin ison kirjaimen perään piste, joka ei kuitenkaan lopeta virkettä, täytyy pisteen jälkeen kirjoittaa kenoviiva ja välilyönti  eli aiemminkin mainittu komento \ . Tämä on tarpeen esimerkiksi lyhenteiden yhteydessä. Toisaalta isojen kirjainten perään tuleva
piste saattaa joskus lopettaa virkkeen, jolloin LATEXia tulee auttaa kirjoittamalla
pisteen eteen komento \. Esimerkki:
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The \LaTeX\ Companion by Goossens et al.\
omplements ni ely Lamport's book.
Nevertheless, the Romans wrote I + I = II\.
They did, really!
The LATEX Companion by Goossens et al. omplements ni ely Lamport's book. Nevertheless, the Romans wrote I + I = II. They did,
really!
Samat säännöt koskevat kaikka virkkeen lopettavia välimerkkejä, kuten huutomerkki ja kysymysmerkki  mutta vain englannin kieltä ladottaessa.

3.3

Viivat

Painetussa tekstissä on tapana käyttää viidenlaisia viivoja. Yhdysviivaa tarvitaan
yhdyssanojen, kuten noita-akka, kirjoittamisessa. Ajatusviiva on kaikille tuttu 
tässäkin oppaassa sitä on kiitettävissä määrin käytetty. Numeroiden väliin tarvitaan toisinaan oma viivansa (olen lukenut tänään suosikkikirjani sivut 26153), ja
miinusmerkki on silloin tällöin hyödyllinen, varsinkin, jos joutuu kertomaan kokonaisen lausekkeen luvulla -1. Hyvin tärkeä viiva on tavuviiva, jonka LATEX laittaa
itse rivin perään, jos se joutuu katkaisemaan rivin keskeltä sanaa.
Tarkkaavainen lukija varmasti huomasi, että edellisessä kappaleessa todella esiteltiin viisi erinäköistä viivaa. LATEX ei kuitenkaan pysty arvaamaan, mitä viivaa
kulloinkin on käytettävä, joten sille on se aina kulloinkin kerrottava. Se, miten
jokin viiva kirjoitetaan, riippuu käytettävästä kielestä muunmuassa erilaisten ladontaperinteiden vuoksi.
Yhdysviiva kirjoitetaan yleensä ihan tavallisella viivalla '-'. Tarvittaessa LATEX
tavuttaa yhdysviivan kohdalta tai sitä ennen, mutta yleisiä tavutussääntöjä noudattava LATEX ei suostu tavuttamaan sanan yhdysviivan jälkeistä
osaa  onhan tapana varoa useampaa viivaa sanan yhdellä rivillä olevassa
osassa.
Suomenkielisessä tekstissä sanat ovat usein pitkiä, joten aina silloin tällöin
suomea ladottaessa ainoa mahdollinen tavutuspaikka olisi jonkin yhdysviivan jälkeisessä sananosassa. LATEX on tällaisissa tapauksissa tarkka periaatteistaan eikä suostu tavuttamaan. Niinpä se latoo kyseisen rivin liian
pitkäksi, jotta käyttäjä voisi katsoa, mitä ongelmalle on tehtävissä.
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Yhdysviiva, joka sallii tavutuksen koko sanassa, kirjoitetaan laittamalla
tuumamerkki viivan eteen (siis ' "-'). Tämä toimii vain, jos babel-paketti
on otettu käyttöön finnish-option kanssa; tämä neuvotaan sivulla 32. Jos
sana alkaa yhdysviivalla  kuten lausahduksessa pakastekaapit ja -arkut
 pitää tavutuksen salliva yhdysviiva kirjoittaa ' "='.

Ajatusviiva

kirjoitetaan sekä suomen- että englanninkielisessä tekstissä laittamalla peräkkäin kolme viivaa '---', tosin erään ajattelutavan mukaan suomen kielessä tulisi käyttää vain kahta. Englanninkielisessä tekstissä ei ole
tapana jättää ajatusviivan ympärille ollenkaan välilyöntejä. Suomessa sen
sijaan ajatusviiva  tehdään sesitten kahdella tai kolmella perättäisellä
viivalla  tulee aina erottaa tekstistä välilyönneillä. Ajatusviivan perään
ei kirjoiteta pilkkuja tai muita välimerkkejä, vaikka ne siihen kieliopillisesti kuuluisivatkin. Pitkä ajatusviiva voidaan tuottaa kolmen perättäisen
viivan lisäksi komennolla \textemdash.

Numeroiden väliin kuuluva viiva

ladotaan kirjoittamalla kaksi viivaa peräkkäin '--' tai käytttämällä komentoa \textendash. Viivan ympärille ei laiteta välilyöntejä.

Miinusmerkki

tehdään matematiikkatilassa, josta kerrotaan tarkemmin tässä
oppaassa myöhemmin. Tässä vaiheessa riittää tietää, että matematiikkatilassa ladottava materiaali sijoitetaan kahden dollarinmerkin väliin. Näin
siis esimerkiksi luku -1 kirjoitetaan $-1$.

Tavuviivan

LATEX tekee itse, jos se katsoo tarpeelliseksi katkaista rivin jonkin
sanan keskeltä. Useimmiten se toimii oikein, mutta on joitakin tapauksia,
joissa LATEXin tavutusmetodi pettää. Esimerkiksi sanan kaivosaukko tavuttaminen tuottaa sille suurta tuskaa: miten se voisi tuntematta sanan
merkitystä tietää, pitäisikö tavuttaa kaivo-saukko vai kaivos-aukko? Eihän edes ihminen siihen kykene.
Jos LATEX on tavuttanut jonkin sanan väärin, tulee sille antaa tavutusvihje.
Se tapahtuu laittamalla komento \- sellaiseen paikkaan sanassa, josta tavutuksen saa tehdä. Tuo komento kertoo LATEXille, että siitä  ja englannin
kielessä vain siitä  saa tavuttaa. Tavutusvihje koskee vain sitä sanaa, johon se laitetaan, ja vain sillä kertaa. Se ei vaikuta saman sanan tavutukseen
muualla kirjoitelmassa.
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Lainausmerkit ja pisteet

Älä koskaan kirjoita lainausmerkkejä käyttäen näppäimistölläsi olevaa '"'-merkkiä.
Painettuna se ei näytä hyvältä. Itse asiassa tuo merkki on LATEXin näkökulmasta
tuumamerkki, jota on paremman puutteessa ruvettu käyttämään myös lainausmerkkinä. Nyt käytössäsi on LATEXin koko ladontavoima, joten on turha käyttää
halpoja kopioita  alkuperäisetkin ovat käytettävissä.
Eri kielissä on eri perinteet lainausmerkkien käytössä. Englantilaisella kielialueella lainaus aloitetaan merkillä  ja lopetetaan merkillä . Entisaikaan suomen kieli
suosi saksalaista lainaustapaa, jossa aloitettiin merkillä  ja lopetettiin merkillä . Nykyisin suomen kielessä lainaukset aloitetaan ja lopetetaan samalla merkillä . Yksöislainausmerkkien suhteen tavat ovat samankaltaiset: englannin kielessä
` aloittaa ja ' lopettaa, suomessa ' sekä aloittaa että lopettaa.
Mainitut merkit tehdään seuraavasti: kaksi takahipsua peräkkäin, ``, tekee englannissa käytetyn aloitusmerkin , vastaava lopetusmerkki  syntyy kirjoittamalla kaksi tavallista hipsua peräkkäin: ''. Tätä jälkimmäistä käytetään suomen kielessä
molempiin tarkoituksiin. Vastaavasti yksöislainausmerkit syntyvät kirjoittamalla ` ja '. Vanhasuomalainen aloitusmerkki  tehdään kirjoittamalla "`  tosin se
onnistuu vain, jos paketti babel on otettu käyttöön option finnish kanssa (ks.
sivu 32).
Nyt sopiikin kokeilla tärkeimpiä viiva- ja lainausmerkkioppeja käytännössä:

''Mistä ei voida puhua, siitä on vaiettava'',
kirjoitti Ludvig Wittgenstein (1889--1951) --hän oli loogisen positivismin perustaja vasten
tahtoaan. Myöhemmin hän sanoutuikin irti
Tra tatuksestaan, vaikka hänen
vapaa"-ajankäytöstään emme tiedäkään paljoa. As
we say it in English: ``He was really
something---even though we don't know how he
spent his free time.''
Mistä ei voida puhua, siitä on vaiettava, kirjoitti Ludvig Wittgenstein (18891951)  hän oli loogisen positivismin perustaja vasten
tahtoaan. Myöhemmin hän sanoutuikin irti Tra tatuksestaan, vaikka hänen vapaa-ajankäytöstään emme tiedäkään paljoa. As we say it
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in English: He was really somethingeven though we don't know
how he spent his free time.
Lopuksi lienee syytä mainita kolmen pisteen ongelma: pistekolmikon eli ellipsin
(engl.
) kirjoittaminen sellaisenaan latoo pisteet liian lähelle toisiaan: '...'.
Oikeaoppisesti ladottuna pistekolmikko on huomattavasti ilmavampi: ' : : : '. Se
tehdään LATEXilla komennon \ldots avulla.

ellipsis

3.5

Aksentoidut merkit ja erikoismerkit

Englanninkielisessä tekstissä aksentoidut merkit, esim. à, ovat harvinaisia. Siksi ei
ole järkevää ottaa käyttöön inputen -pakettia, kun kirjoitetaan englantia. Tuon
paketin käytöstä seuraa ongelmia, jos syötetiedosto joudutaan siirtämään johonkin toiseen tietokoneympäristöön: joudutaan miettimään, pitääkö paketin optiota vaihtaa vai ei (ks. sivu 31). Toisaalta, kun pakettia ei käytetä, ei aksentoituja
merkkejä voida kirjoittaa sellaisinaan syötetiedostoon.
Kirjain voidaan aksentoida käyttäen tarvittavaa taulukossa 3.1 mainittua komentoa. Taulukossa on esimerkin vuoksi aksentoitu o-kirjainta, mutta muutkin kirjaimet voidaan aksentoida vaihtamalla o joksikin muuksi. Kaikki aksentoidut merkit on tuotettava näin, jos inputen -pakettia ei käytetä, ja esimerkiksi ²-kirjaimen tuottaminen on joka tapauksessa mahdotonta ilman näitä komentoja ainakin
Unix-ympäristöissä.
ó
o
o.

\'o
\.o
\d o

ò
o
o

\`o
\u o
\b o

 \^o

o \v o
o \ o

ö
®
o

\"o
\H o
\k k

õ
oo


\~o
\t{oo}

o
o

\=o
\ o

Huom! \k vaatii T1-fonttikoodauksen.

Taulukko 3.1: Aksentointikomennot
Aksentointikomennot ovat sen verran yleisiä ja lyhyitä, että niiden argumenttia 
aksentoitavaa kirjainta  ei yleensä tarvitse kirjoittaa aaltosulkeisiin. Jos aksentoitavana on jotain muuta kuin yksi, tavallinen kirjain, on aaltosulkeita kuitenkin
käytettävä. Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi, kun halutaan aksentoida i-kirjainta: pisteet on ensin poistettava laittamalla kenoviiva i-kirjaimen eteen (siis
'\i' tuottaa ''). Sama koskee kirjainta 'j' eli ''. Sivulta 70 alkaa pätkä italiankielistä librettoa, jossa aksentointikomentojen käyttöä on esitelty.
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Muutama tavallista erikoisempi merkki voidaan tuottaa komentojen avulla. Näitä
ovat muunmuassa tanskalaiset æ ja ø, sekä . Taulukossa 3.2 tärkeimmät niistä
on luetteloitu. Osa niistä vaatii T1-fonttikoodauksen, joka saadaan käyttöön sivulla 32 neuvotulla keinolla; nämä merkit on lueteltu taulukossa 3.3. Lisäksi paketti
text omp tarjoaa runsaasti aksentti- ja erikoismerkkikomentoja, jotka on lueteltu
taulukoissa 3.4, 3.5 ja 3.6. Jotkut taulukoissa esiintyvistä merkeistä eivät toimi
alkuperäisessä LATEX 2" :ssa eikä sen varhaisissa päivitysversioissa. Esimerkiksi ¿,
euron merkki, toimii vasta joulukuussa 1997 julkaistusta LATEX 2" -päivityksestä
alkaen.
©
½

®

'
¿

\
^


º
<
|

\ opyright
\textex lamdown
\textquotedblright
\textregistered
\textbullet
\textquoteright
\textsterling
\textemdash
\textba kslash
\textas ii ir um
\textdagger
\textse tion
\textordmas uline
\textless
\textbar


`
¾

·
$

~
*
ª
¶
>


\textvisiblespa e
\textquotedblleft
\textquoteleft
\textquestiondown
\texttrademark
\textperiod entered
\textdollar
\textendash
\textas iitilde
\textasterisk entered
\textdaggerdbl
\textordfeminine
\textparagraph
\textgreater
\textse tion

æ
Æ
ø
Ø
ÿ


å
Å
ª


¼

\ae
\AE
\o
\O
\ss
\i
\j
\aa
\AA
\l
\L
\IJ
\ij

Taulukko 3.2: Erikoismerkkejä



Þ
ð


\DH
\DJ
\NG
\TH
\dh
\th


Æ

"
%

\guillemotleft
\guilsinglleft
\guilsinglright
\textquotedbl
\textpertenthousand






\guillemotright
\quotesinglbase
\quotesinglebase
\textperthousand
\ng

Taulukko 3.3: Erikoismerkkejä, jotka vaativat T1-fonttikoodauksen
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A
O
A

A

A

A

A

A
a a
a
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\text ir led{A}
\ apitalogonek{A}
\ apitala ute{A}
\ apitaltilde{A}
\ apitalhungarumlaut{A}
\ apital aron{A}
\ apitalma ron{A}
\t{aa}
\newtie{a}

A
A

A

A

A

A

A
a a
a

\
\
\
\
\
\
\
\
\

apital edilla{A}
apitalgrave{A}
apital ir umflex{A}
apitaldieresis{A}
apitalring{A}
apitalbreve{A}
apitaldota ent{A}
apitaltie{aa}
apitalnewtie{a}

Taulukko 3.4: Paketin text omp aksentointikomennot
3.6

Korostukset

Alleviivaaminen ei ole hyvä tapa korostaa tekstiä. Se on tavallisin tapa koneella
tai käsin kirjoitettaessa, sillä muita keinoja ei ole juurikaan käytettävissä. Tarkkaavainen lukija voi kuitenkin havaita, ettei tässä oppaassa  tai oikeastaan missään itseään kunnioittavan kustantajan julkaisemassa kirjassa  ole käytetty alleviivausta juuri lainkaan. Jos jotain tekstinpätkää tarvitsee korostaa, se yleensä
ladotaan joko kursiivilla tai
.

kallistettuna

LATEX käsketään korostamaan jokin tekstinpätkä laittamalla se komennon \emph
ainoaksi, pakolliseksi argumentiksi. Tällöin se ladotaan jollakin päätekstistä poikkeavalla tavalla, joka riippuu käytetystä kirjoitelmaluokasta. Tarvittaessa voidaan
korostetun tekstin sisällä korostaa lisää.

Seuraava työvaihe on kovalevyn partitiointi
fdisk"-ohjelmalla. \emph{VAROITUS: Väärin
käytettynä fdisk voi tuhota kaikki kovalevyllä
olevat tiedot! Siksi on \emph{erittäin}
tärkeätä, että seuraavia ohjeita noudatetaan
kirjaimellisesti.}

VAROITUS: Väärin käytettynä fdisk voi tuhota kaikki kovalevyllä olevat tiedot! Siksi on erittäin tärkeätä, että seuraavia ohjeita noudatetaan kirjaimellisesti.
Seuraava työvaihe on kovalevyn partitiointi fdisk-ohjelmalla.

Korostamisessa on syytä noudattaa malttia. Vanhan nyrkkisäännön mukaan teho-
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\textdiv
\texttwelveudash
\textrightarrow
\textdollar
\textasterisk entered
\textfra tionsolidus
\textoneoldstyle
\textthreeoldstyle
\textfiveoldstyle
\textsevenoldstyle
\textnineoldstyle
\textminus
\textmho
\textohm
\textrbra kdbl
\textdownarrow
\textborn
\textdied
\textmarried
\texttildelow
\textas iibreve
\textgravedbl
\textdagger
\textbardbl
\textbullet
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\texttimes
\textleftarrow
\textblank
\textquotesingle
\textdblhyphen
\textzerooldstyle
\texttwooldstyle
\textfouroldstyle
\textsixoldstyle
\texteightoldstyle
\textlangle
\textrangle
\textbig ir le
\textlbra kdbl
\textuparrow
\textas iigrave
\textdivor ed
\textleaf
\textmusi alnote
\textdblhyphen har
\textas ii aron
\texta utedbl
\textdaggerdbl
\textperthousand
\text elsius
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\textdollaroldstyle
\textflorin
\textwon
\textguarani
\textlira
\textinterrobang
\textdong
\textpertenthousand
\textbaht
\textdis ount
\textopenbullet
\textlquill
\text ent
\text urren y
\textbrokenbar
\textas iidieresis
\textordfeminine
\textlnot
\textregistered
\textdegree
\texttwosuperior
\textas iia ute
\textparagraph
\textreferen emark
\textordmas uline
\textonequarter
\textthreequarters
\textquotestraightdblbase
\textthreequartersemdash
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¥

©
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±
³
µ
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¿

\text entoldstyle
\text olonmonetary
\textnaira
\textpeso
\textre ipe
\textinterrobangdown
\texttrademark
\textpil row
\textnumero
\textestimated
\textservi emark
\textrquill
\textsterling
\textyen
\textse tion
\text opyright
\text opyleft
\text ir ledP
\textma ron
\textpm
\textthreesuperior
\textmu
\textperiod entered
\textonesuperior
\textsurd
\textonehalf
\texteuro
\textquotestraightbase

Taulukko 3.6: Paketin text omp erikoismerkkejä (jatkoa taulukosta 3.5)
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keinon vaikutus on sitä suurempi, mitä harvemmin sitä käytetään. Tämä pätee
myös tekstin korostamiseen. Turha korostaminen vie tehoa niiltä korostuksilta,
joilla on jotain merkitystä  ei kukaan kiinnitä huomiotaan johonkin tärkeään,
korostettuun asiaan, jos koko teksti on täynnä vähemmän tärkeitä korostuksia.

3.7

Alaviitteet ja reunahuomautukset

Runsas alaviitteiden käyttö on yleensä osoitus huonosta etukäteissuunnittelusta.
Alaviitteitä tulee välttää, sillä ne katkaisevat aina lukurytmin. Jos tekstiin ilmaantuu paljon alaviitteitä, kannattaa harkita, voiko ne kirjoittaa päätekstiin tai voiko
ne latoa päätekstin sekaan käyttäen esimerkiksi pienempää tekstikokoa. Kumpikin
ratkaisu parantaa yleensä tekstin luettavuutta.
Alaviite tehdään LATEXilla komennon \footnote avulla. Se ottaa yhden pakollisen
argumentin, johon kirjoitetaan alaviitteen teksti. Komennon paikalle päätekstiin
ladotaan viittaus, ja argumenttina ollut teksti ladotaan sivun alareunaan.
Vapaita ohjelmia\footnote{engl. free software
tai open-sour e software} ovat ainakin GNU
Ema s\footnote{GNU Ema s on yksi varhaisimmista
nykyisin käytössä olevista 'vapaa'"-nimikettä
kantavista ohjelmista.}, \LaTeX\ ja Linux.
Vapaan ohjelman käsitteen loi 1980"-luvulla
Ri hard~M. Stallman, GNU"-projektin perustaja ja
johtaja.
Vapaita ohjelmia1 ovat ainakin GNU Ema s2, LATEX ja Linux. Vapaan ohjelman käsitteen loi 1980-luvulla Ri hard M. Stallman, GNUprojektin perustaja ja johtaja.
Reunahuomautukset (engl.
)) on silloin tällöin hyödyllinen tehokeino. Kuten muitakin tehoja, sitä on syytä käyttää varovasti, jollei tiedä, mitä
on tekemässä. Hyvä esimerkki reunahuomautusten hyvästä runsaasta käytöstä on
R. L. Grahamin, D. E. Knuthin ja O. Patshnikin kirja
(Addison-Wesley 1989).

marginal notes

Con rete mathemati s

1. engl. free software tai open-sour e software
2. GNU Ema s on yksi varhaisimmista nykyisin käytössä olevista 'vapaa'-nimikettä kantavista
ohjelmista.

3.8.

TIETOKONEOHJELMAT

JA MUUT SELLAISET

53

Reunahuomautus ladotaan komennolla \marginpar, jonka ainoaksi, pakolliseksi
argumentiksi laitetaan reunaan ladottava teksti. Jos huomautuksen ensimmäinen
sana on niin pitkä, ettei se mahdu kokonaan tavuttamatta reunaan, tulee sen eteen
laittaa komento \hspa e*{0pt}. Ilman tuota LATEX ei suostu kappaleen ensimmäistä sanaa tavuttamaan. Tällä sivulla oleva reunahuomautus ladottiin komennolla \marginpar{On mahdotonta kuution : : : }  tosin huomautuksen tekstin
kokoa jouduttiin muuttamaan myöhemmin esiteltävillä kokokomennoilla, jotta se
mahtuisi kokonaan sivulle.

3.8

Tietokoneohjelmat

ja muut sellaiset

Tietotekniikan ja tietojenkäsittelytieteen alalla tarvitaan yleisesti mahdollisuutta
latoa materiaalia vakiolevyisellä kirjasimella tai sisennettynä tiettyjen sääntöjen mukaan. LATEX tarjoaa sopivat keinot.
Vakiolevyisellä kirjasimella ladottava materiaali laitetaan komennon \texttt pakolliseksi argumentiksi. Tällä tavoin ladottua materiaalia ei tavuteta kuin erikseen
tavutusvihjeillä  siis komennolla \-  merkityistä paikoista. Jos ladottava teksti
sisältää LATEXin erikoismerkkejä, esimerkiksi kenoviivoja, voidaan käyttää komentoa \verb. Tuo komento käyttäytyy poikkeuksellisesti: sen perään laitetaan yksi
merkki, joka ei ole tähti '*'; tuon merkin perään voidaan laittaa tekstiä, jossa voi
olla mitä merkkejä tahansa paitsi tuota merkkiä. Komento päättyy tuon merkin
seuraavaan esiintymään.

Komento \verb+\verb*+ toimii kuten \verb¿\verb¿,
paitsi että se tulostaa tyhjät välit
\verb*&tällä tavalla&. Huom! \verb$verb$ latoo
tekstinsä \texttt{vakiolevyisel\-lä}
kirjasimella.
Komento \verb* toimii kuten \verb, paitsi että se tulostaa tyhjät
välit tällä tavalla. Huom! verb latoo tekstinsä vakiolevyisellä kirjasimella.
Komentoon \verb liittyy muutama varjopuoli: sitä ei saa laittaa minkään komennon argumenttiin, eikä sen latomassa tekstissä saa olla rivinvaihtoja edes syötteessä. Sen latomaa tekstiä ei rivitetä ollenkaan.

On
mahdotonta
kuution
olla kahden
kuution
summa, tai
neljännen
potenssin
olla kahden
neljännen
potenssin
summa, tai
yleisesti
minkään
numeron,
joka on kahta suurempi
potenssi,
olla kahden
samanlaisen
potenssin
summa.
Olen löytänyt mainion
todistuksen,
joka ei mahdu
tähän
aivan liian
kapeaan
reunaan.

Pierre
de Fermat
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Ympäristö verbatim latoo sisältönsä täsmälleen sellaisena, jona se on syötteessä.
Toisin kuin LATEXissa yleensä, peräkkäiset välilyönnit ja syötteessä olevat rivinvaihdot ladotaan sellaisenaan kirjoitelmaan. Tämän ympäristön sisällä ei voi olla
riviä, joka alkaa \end{verbatim}.
Algoritmien ja ohjelmanpätkien ladonnassa ympäristö tabbing on käyttökelpoinen. Se latoo sisältönsä tavallisena tekstinä kahta poikkeusta lukuunottamatta:
komento \= asettaa sarkainkohdan, ja \> siirtyy seuraavaan sarkaimeen.

\begin{tabbing}
;; last pulauttaa list:n viimeisen alkion ulos \\
(define \=(last list) \\
\>(if \=(null? ( dr list)) \\
\>
\>( ar list) \\
\>
\>(last ( dr list))))
\end{tabbing}

;; last pulauttaa list:n viimeisen alkion ulos
(dene (last list)
(if (null? ( dr list))
( ar list)
(last ( dr list))))
Komento \> siirtyy seuraavaan sarkaimeen siinä mielessä, että se siirtyy sarkaimeen 1, jos sitä ennen on ollut vain rivin alku, sarkaimeen 2, jos sitä ennen on
ollut yksi \>-komento ja niin edelleen. Se ei siis toimi niinkuin kirjoituskoneen tai
tekstinkäsittelyohjelman sarkainnäppäin yleensä. Siispä \> saattaa johtaa ladonnan siirtymiseen vasemmalle ja siis päällekirjoittamiseen.
Komento \= määrittää seuraavan sarkaimen paikan. Jos se on jo aiemmin määritelty, uusi asetus korvaa vanhan.

\begin{tabbing}
\#in lude \texttt{<stdio.h>} \\
in\=t main (int arg , har * argv [ ℄) \\
\{ \\
\>int n; \\
\>printf (\="Terve! Minä, \%s, tulostan
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tulostevirtaan!\textba kslash n", \\
\>
\>argv [0℄); \\
\>n = arg == 2 \=? (int) argv [1℄ [0℄ \\
\>
\>: (int) argv [0℄ [1℄; \\
\>printf ("n = \%d\textba kslash n", n);\\
\>return 0; \\
\}
\end{tabbing}
#in lude <stdio.h>
int main (int arg , har * argv [ ℄)
{
int n;
printf ("Terve! Minä, %s, tulostan tulostevirtaan!\n",
argv [0℄);
n = arg == 2 ? (int) argv [1℄ [0℄
: (int) argv [0℄ [1℄;
printf ("n = %d\n", n);
return 0;
}
Internetistä3 löytyy muutamia algoritmien ja tietokoneohjelmien latomista automatisoivia paketteja. Niihin kannattaa tutustua.

3. ftp://ftp.funet.fi/pub/TeX/CTAN/help/Catalogue/ atalogue.html
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Luku 4

Rakenne esille

Vahva ja selkeästi esitetty rakenne on asiatekstin tärkeimpiä hyveitä. Se auttaa
lukijaa hahmottamaan tekstin sisällön, ja myös kirjoittajaa muistamaan työnsä
suuret linjat keskittyessään jonkin yksityiskohdan viilaamiseen.
LATEXissa on erinomaiset työkalut kirjoitelman rakenteen ilmaisemiseen. Itse asiassa LATEXin perusajatuksena on nimenomaan rakenteen eikä ulkoasun kuvaus. Sillä
tavoin kirjoittaja voi keskittyä olennaiseen  itse tekstiin.

4.1

Kirjoitelmaluokista

Luvussa 2 mainittiin lyhyesti kirjoitelmaluokat. Kerrottiin, että kirjoitelmaluokka
valitaan laittamalla sen nimi komennon \do ument lass pakolliseksi argumentiksi
ja että arti le on yksi sellainen.
Kirjoitelmaluokka määrää kirjoitelman yleisilmeen. Se määrää, millä tavalla otsikot ladotaan, minkälaiset marginaalit sivuille laitetaan, mitä kirjoitetaan kuvatekstin alkuun ja monta muutakin asiaa. Kirjoitelmaluokan valinta on yksi ulkoasuun
eniten vaikuttavista päätöksistä. Seuraavassa on esitelty tärkeimmät kirjoitelmaluokat.

arti le arti le mainittiin jo luvussa 2. Se on LATEXin mukana aina tuleva luokka,
jonka vahvuusalue on tieteellisten artikkeleiden latominen.
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report report

on toinen LATEXin mukana tuleva kirjoitelmaluokka. Sen olemisen tarkoitus on tieteellisten ja teknisten raporttien  opinnäytetöiden,
ohjelmakäsikirjojen ja tutkimusraporttien  ladonnassa.
A
pro L TEXin mukana tulee myös kirjoitelmaluokka pro . Se on tarkoitettu lähinnä konferenssiraporttien (engl.
) ladontaan. LATEXin mukana tulee tiedosto pro .dtx, jossa sitä kuvataan tarkemmin. Tässä oppaassa
tähän luokkaan ei paneuduta.
book book on kirjojen ladontaan tarkoitettu, LATEXin mukana tuleva kirjoitelmaluokka.
artikel1 artikel1 on Alankomaitten TEXinkäyttäjien yhdistyksen (NTG) toteuttama kirjoitelmaluokka, joka pyrkii toimimaan kirjoittajan kannalta
samoin kuin arti le. Tämä luokka on suunniteltu eurooppalaisen  ja
erityisesti hollantilaisen  tradition pohjalta ja miellyttää siksi paremmin
monen eurooppalaisen silmää kuin amerikkalalaisesti pröystäilevä arti le.
Tämä kirjoitelmaluokka  kuten muutkaan NTG:n luokat  ei kuulu
LATEXin standardipakettiin.
rapport1 ja boek NTG:n kirjoitelmaluokat rapprt1 ja boek ovat luokkien report ja book eurooppalaistuksia samassa mielessä kuin artikel1 on arti len eurooppalainen versio.
artikel3, rapport3 ja boek3 NTG:n kirjoitelmaluokka artikel3 on monessa
suhteessa samanlainen kuin artikel1; tärkein ero on se, että artikel3
erottaa kappaleet toisistaan tyhjällä välillä eikä sisentämällä kappaleen ensimmäistä riviä kuten artikel1. NTG:n luokat rapport3 ja boek3 eroavat vastaavalla tavalla luokista rapport1 ja boek. Tämä opas on ladottu
kirjoitelmaluokalla boek3.
amsart ja amsbook AMS:n kirjoitelmaluokista amsart ja amsbook kerrotaan
tarkemmin sivulta 123 alkavassa kohdassa 9.1.
amspro amspro on AMS:n kirjoitelmaluokka, joka on tarkoitettu lähinnä konferenssiraporttien (engl.
) latomiseen. Tässä oppaassa sitä ei
käsitellä tarkemmin.
letter letter on LATEXin mukana tuleva liikekirjeisiin ja muuhun viralliseen kirjeenvaihtoon soveltuva kirjoitelmaluokka, jonka käyttöä ei tässä oppaassa
kuvata.
slides slides tulee myös LATEXin mukana. Se on tarkoitettu piirtoheitinkalvojen
tekemiseen, eikä senkään käyttöä erityisemmin tässä oppaassa kuvata.

pro eedings

pro eedings
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Kirjoitelmaluokkien erilaisuutta kuvaavat hyvin kuvat 4.1, 4.2 ja 4.3. Ne on ladottu lähes samasta syötteestä  ainoa ero on käytetyn kirjoitelmaluokan valinta.
Kuva 4.1 tuotettiin syötteestä

\do ument lass[a4paper℄{arti le}
\begin{do ument}
\title{Some notes about G\"odel's In ompleteness Theorem}
\author{R. V. Field}
\maketitle
\thispagestyle{empty}
\end{do ument}
 komentoa \thispagestyle käytettiin pakollisen argumentin empty kanssa, koska sivunumeroa ei haluttu ladottavan syötteeseen. Muut kuvat ladottiin samasta
syötteestä vain sillä muutoksella, että komennon \do ument lass pakollista argumenttia vaihdettiin asianmukaisesti.

Some notes about G
odel's In ompleteness
Theorem
R. V. Field
September 29, 1998

Kuva 4.1: Artkkelin nimilehti arti le-kirjoitelmaluokan kanssa ladottuna

4.2

Otsikot

Kirjoittajan tulisi aina jakaa vähänkin pidemmät asiatekstinsä pienemmiksi, otsikoiduiksi kokonaisuuksiksi, luvuiksi. Tarvittaessa nekin on hyvä jakaa alilukuihin.
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Erään nyrkkisäännön mukaan kolmisen sivua tekstiä ilman otsikoita on käytännössä yläraja yhden aliluvun pituudelle  pidemmät kokonaisuudet ovat raskaita
lukea.
Lukujen ja alilukujen otsikoita ei pidä tehdä kirjoittamalla tekstin sekaan myöhemmin tässä oppaassa kuvailtavia lihavointi- ja fonttikokokomentoja tai muita
vastaavia ulkoasua säätäviä käskyjä. Sellaiseen lähestymistapaan liittyy nimittäin
paha ongelma. Silloin tällöin kirjoitelman otsikoiden tyyliä joudutaan muuttamaan viimeistään julkaisemista valmisteltaessa: esimerkiksi kustantajan asemoija
saattaa todeta, että julkaisun tyyliin soveltuukin jokin aivan toinen tyyli, kuin
mitä kirjoittaja on kirjoittaessaan käyttänyt. Jos otsikot on joka kerta muotoiltu
erikseen, syntyy tyylin muuttamisesta melkoinen hässäkkä, jossa virheitä syntyy
helposti.
LATEX tarjoaa kirjoittajalle valmiit komennot otsikoiden tekemiseen. Kirjoitelman alussa \do ument lass-komennolla valittu kirjoitelmaluokka määrää otsikoille jonkin ulkoasun. Yleensä se on suunniteltu niin, että se sopii luokan kirjoitelmalle tarjoamaan yleisilmeeseen.
Seuraavien komentojen ainoa argumentti on pakollinen otsikko, joka ladotaan siten, että se on helppo tunnistaa otsikoksi. Näistä kaksi ensimmäistä ovat käytössä
vain laajojen tekstien tekemiseen tarkoitetuissa kirjoitelmaluokissa, kuten report
ja book.

\part{otsikko }
\ hapter{otsikko }
\se tion{otsikko }
\subse tion{otsikko }
\subsubse tion{otsikko }

SOME NOTES ABOUT GODEL'S
INCOMPLETENESS THEOREM

R. V. FIELD

Kuva 4.2: Artkkelin nimilehti amsart-kirjoitelmaluokan kanssa ladottuna
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\paragraph{otsikko }
\subparagraph{otsikko }
Otsikoiden tekeminen ja niiden käyttäytyminen käynee parhaiten ilmi alla olevasta esimerkistä. Lukijan on syytä tosin muistaa, että otsikoiden tarkka ulkoasu 
kirjasinlaji ja -koko, numeroiden paikka ja muut sellaiset tekijät  riippuu käytettävästä kirjoitelmaluokasta. Huomaa, että esimerkissä olevat otsikot löytyvät
tämän oppaan sisällysluettelosta.

\se tion{Kirjoittaminen on tuskaa}
Jokainen, joka on edes kerran kirjoittanut
jotain kaunokirjallista, tietää, että
kirjoittaminen on todellista tuskaa. Yhtä
lailla on huomattavan kokoisen asiatekstin
tuottaminen vaivalloista puuhaa. Tarkastelemme
nyt kumpaakin tapausta tarkemmin.
\subse tion{Fiktio tekee kipeää}
Tyhjä paperiarkki edessä, kynä kädessä, eikä
ajatustakaan päässä --- siinä kaunokirjoittajan
painajainen. Valitettavasti tämä uni toteutuu
turhankin usein.
\subse tion{Asiateksti vie voimat}
Some notes about G
odel's In ompleteness
Theorem
R. V. Field
September 29, 1998

Kuva 4.3: Artkkelin nimilehti artikel1-kirjoitelmaluokan kanssa ladottuna
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Asiatekstin kirjoittajalla on valmiiksi annettu
aihe ja raamit johon kirjoittaa. Ei hänellä
silti ole yhtään fiktion tekijää helpompaa:
Kuinka minä \emph{tämän} asian sanoisin?

7

Kirjoittaminen on tuskaa

Jokainen, joka on edes kerran kirjoittanut jotain kaunokirjallista,
tietää, että kirjoittaminen on todellista tuskaa. Yhtä lailla on huomattavan kokoisen asiatekstin tuottaminen vaivalloista puuhaa. Tarkastelemme nyt kumpaakin tapausta tarkemmin.

7.1

Fiktio tekee kipeää

Tyhjä paperiarkki edessä, kynä kädessä, eikä ajatustakaan päässä
 siinä kaunokirjoittajan painajainen. Valitettavasti tämä uni toteutuu turhankin usein.

7.2

Asiateksti vie voimat

Asiatekstin kirjoittajalla on valmiiksi annettu aihe ja raamit johon kirjoittaa. Ei hänellä silti ole yhtään ktion tekijää helpompaa:
Kuinka minä
asian sanoisin?

tämän

Otsikointikomennot muodostavat hierarkian, jossa ylempänä olevat komennot otsikoivat laajempia kokonaisuuksia kuin alempana olevat. Esimerkissä näkyy, kuinka
hierarkiassa alempana oleva komento latoo ylempänä olevaa komentoa vaatimattomammin oman otsikkonsa.
Kaikisita otsikointikomennoista on olemassa versiot, jotka eivät tulosta numerointia ja jotka eivät laita merkintää mahdolliseen sisällysluetteloon. Nämä komennot
muodostetaan yllämainituista laittamalla tähti '*' heti komennon nimen perään.
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Jos otsikointikomennon tähtiversiolla tehty, numeroimaton otsikko halutaan sisällysluetteloon mukaan, täytyy se sinne erikseen lisätä komennolla \add ontentsline. Tuo komento ottaa kolme pakollista argumenttia: ensimmäinen niistä on
tässä tapauksessa  to , toinen otsikointikomennon nimi ilman kenoviivaa (esimerkiksi  se tion) ja kolmas on otsikon teksti. Huomaathan, että tämän oppaan
sisällysluettelossa on viittaus kohtaan Johdanto sivulle 63!

\se tion*{Johdanto}
\add ontentsline{to }{se tion}{Johdanto}
Tämä kirja on tarkoitettu kaikille
ortotopologiasta kiinnostuneille. Se ei vaadi
lukiokurssia suurempia esitietoja
matematiikasta.

Johdanto

Tämä kirja on tarkoitettu kaikille ortotopologiasta kiinnostuneille.
Se ei vaadi lukiokurssia suurempia esitietoja matematiikasta.

4.3

Nimilehti

Nimilehti on ensimmäinen asia, johon kirjoitelman lukija kiinnittää huomiota. Se
kertoo koko tekstin otsikon, kirjoittajan ja ehkä muutakin. Jälleen kerran LATEXin
ollessa kyseessä nimilehti toteutetaan antamalla muutama komento, joiden tuottaman ulkoasun määrää kirjoitelmaluokka. On myös mahdollista toteuttaa nimilehti
kokonaan itse.

\title{kirjoitelman

otsikko

}

Tämä komento kertoo LATEXille, minkä niminen kirjoitelma on. Pitkä otsikko voidaan kirjoittaa useammalle riville merkitsemällä sopivat rivityskohdat \\-komennon avulla.

\author{kirjoittajat }
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Kirjoitelman kirjoittajat ilmoitetaan komennon \author pakollisessa argumentissa. Kirjoittajien tiedot erotetaan argumentin sisällä komennolla \and. Jos kirjoittajasta halutaan antaa esimerkiksi osoitetiedot, voidaan kirjoittajan tiedot rivittää
kirjoitelman otsikon tapaan \\-komennon avulla.

\date{päiväys }
Kirjoitelmalle voidaan määrittää päiväys komennon \date pakollisessa argumentissa. Kuten otsikon ja kirjoittajien tapauksessa, voidaan päiväyskin rivittää komennon \\ avustuksella.

\thanks{tekstiä }
Kaikkien kolmen ylläolevan komennon argumentissa voi esiintyä \thanks-komento. LATEXin mukana tulevat kirjoitelmaluokat latovat komennon argumentissa olevan tekstin alaviitteenä.

\maketitle
Kirjoitelman nimilehti ladotaan \maketitle-komennon paikalle. Kirjoitelman otsikon, kirjoittajat ja päiväyksen ilmoittavien, yllä mainittujen komentojen on esiinnyttävä kirjoitelmassa
tätä komentoa  tosin \date ei ole pakollinen. Nimilehti ladotaan kirjoitelmaluokan määräämällä tavalla. Joskus  esimerkiksi luokan
arti le tapauksessa  ei nimilehteä ladota erilliselle sivulle, kuten nimi antaisi
ymmärtää. Sivulla 59 kuvailtiin esimerkkien avulla kirjoitelmaluokkien eroavaisuutta  samat esimerkit sopivat myös nimilehtikomentojen käyttöesimerkeiksi.

ennen

Joitakin kirjoitelmaluokkia käytettäessä voidaan kirjoitelmaan latoa erityinen tiivistelmä eli abstrakti. Yleensä tiivistelmää tarvitaan lähinnä akateemisissa tutkielmissa, joten artikkelien ja tutkimusraporttien ladontaan tarkoitetut kirjoitelmaluokat yleensä tarjoavat tiivistelmä tekemiseen erityisen abstra t-nimisen ympäristön. Sen sijaan kirjat eivät abstraktia tarvitse, joten niiden tekemisessä käytettävät luokat eivät tiivistelmäympäristöä yleensä tarjoa.

4.4

Listat, lainaukset ja runot

Harkittu typograsten keinojen käyttö asioiden korostamiseen on tärkeä osa kaunista ja käytännöllistä ladontaa. Edellä on käsitelty otsikointia ja tekstin korostamista fonttivaihdoksen avulla. Nyt käydään käsiksi toisenlaisiin työkaluihin.
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Listat tuovat esille jonkin asian luettelomaisen rakenteen. Sellaisissa tapauksissa listan käyttäminen on tehokas keino auttaa lukijaa tekstin hahmottamisessa.
Toisaalta liiallinen listojen käyttäminen näyttää lähinnä typerältä.
LATEX tarjoaa listojen tekemiseen kolme ympäristöä. Ensimmäinen niistä on kuvailevien listojen tekemiseen tarkoitettu des ription. Se sopii parhaiten terminologian selvittämiseen. Listatyyppi numero kaksi tekee numeroidun listan. Tämän
toteuttaa enumerate-ympäristö. Käsin kirjoitettaessa ranskalaisin viivoin tehtävä
luettelomainen lista tehdään itemize-ympäristön avulla.

\item[kohdan

aloitusmerkki

℄

Kaikissa kolmessa listaympäristössä kukin alakohta aloitetaan komennolla \item.
Sillä on yksi valinnainen argumentti, johon käyttäjä voi kirjoittaa sen, millä haluaa kohdan aloitettavan. Kuvailevassa listassa tämä argumentti ladotaan muusta
tekstistä poikkeavalla tavalla, se kun on tarkoitettu kertomaan, mitä tällä kertaa
kuvaillaan. Muiden listatyyppien kanssa argumentti korvaa kohdan alun merkin,
esimerkiksi numeroidussa listassa se korvaa kohdan numeron.

\begin{itemize}
\item Muistathan seuraavat listankäyttäjän
kultaiset säännöt:
\begin{enumerate}
\item Muista aina komento \texttt{item}.
\item Älä unohda kuvailevan listan
\texttt{item}-komennoista valinnaista
argumenttia.
\item Älä käytä listoja liikaa! Lista on
hyvä työkalu mutta huono korvike etukäteen
suunnitellulle jäsentelylle.
\end{enumerate}
\item Mikäli joskus lueskelet
englanninkielistä materiaalia, muista
seuraavat sanat:
\begin{des ription}
\item[gnu℄ Jostakin syystä tämä
afrikkalainen eläin päätyy usein
esimerkkeihin.
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\item[emu℄ Australialainen eläin, jota näkee
harvemmin esimerkeissä, vaikka se onkin
nykyisin kovin tunnettu.
\item[Knuth℄ Guru.
\end{des ription}
\item[+℄ Onnea matkaan.
\end{itemize}





+

Muistathan seuraavat listankäyttäjän kultaiset säännöt:
1. Muista aina komento item.
2. Älä unohda kuvailevan listan item-komennoista valinnaista argumenttia.
3. Älä käytä listoja liikaa! Lista on hyvä työkalu mutta huono korvike etukäteen suunnitellulle jäsentelylle.
Mikäli joskus lueskelet englanninkielistä materiaalia, muista
seuraavat sanat:
gnu Jostakin syystä tämä afrikkalainen eläin päätyy usein esimerkkeihin.
emu Australialainen eläin, jota näkee harvemmin esimerkeissä, vaikka se onkin nykyisin kovin tunnettu.
Knuth Guru.
Onnea matkaan.

Lainaukset on hyvä kirjoittaa muusta tekstistä erilleen. Siten ne erottuvat muusta tekstistä hyvin, ja lauserakennekin saattaa tulla selkeämmin esiin. Lainauksen
erottamisen hyödyllisyys tullee parhaiten esille esimerkistä. Kirjoitin tämän oppaan varhaisessa versiossa:
Hyödyllisimmillään listat ovat luetteloiden kirjoittamisessa.
mistä varmaankin huomaa, etten aina jaksa kirjoittaa merkityksellisiä lauseita.
Kaksi ympäristöä auttavat lainausten latomisessa erikseen. Ensimmäinen, quote,
sopii lyhyiden, korkeintaan yhden kappaleen mittaisten lainausten ladontaan. Sitä
voidaan jopa käyttää laittamalla useita lainauksia tyhjällä rivillä erotettuna samaan quote-ympäristöön. Jälkimmäinen ympäristö on nimeltään quotation, ja
se latoo yhden lainauksen, joka voi koostua useammastakin kappaleesta.
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William Shakespeare tunnetaan lausahduksista,
jotka ovat nousseet hänen näytelmistään
kuolemattomuuteen:
\begin{quote}
To be or not to be?
The whole world's a stage.
\end{quote}
William Shakespeare tunnetaan lausahduksista, jotka ovat nousseet
hänen näytelmistään kuolemattomuuteen:
To be or not to be?
The whole world's a stage.
Runot tulee aina kirjoittaa muusta tekstistä erilleen. Tätä tarkoitusta varten on
varattu ympäristö verse, jonka sisällä säkeistöt erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä
ja säkeet komennolla \\. Tarvittaessa voidaan runoympäristössä laittaa komennon
\\ tilalle komento \\*, joka estää sivunvaihdon loppuvan ja alkavan säkeen väliseltä rajalta. Tämä on hyödyksi, jos runossa on kohtia, joista sivua ei saa vaihtaa.
Runojen ladonnasta on esimerkki alla olevassa Shakespearen sonetissa ja sivulla 70
alkavassa oopperalibretossa.
\se tion*{Sonnet N:o 18}

\begin{verse}
Shall I ompare thee to a summer's day? \\
Thou art more lovely and more temperate: \\
Rough winds do shake the darling buds of May, \\
And summer's lease hath all too short a date:
Sometimes
And often
And every
By han e

too hot the eye of heaven shines, \\
is his gold omplexion dimm'd; \\
fair from fair sometime de lines, \\
or nature's hanging ourse untrimm'd;

But thy eternal summer shall not fade, \\
Nor lose possession of that fair thou ow'st; \\
Nor shall Death brag thou wander'st in his shade, \\
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When in eternal lines to time thou grow'st:
So long as men an breathe, or eyes an see, \\
So long lives this, and this gives life to thee.
\end{verse}

Sonnet N:o 18

Shall I ompare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date:
Sometimes too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold omplexion dimm'd;
And every fair from fair sometime de lines,
By han e or nature's hanging ourse untrimm'd;
But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou ow'st;
Nor shall Death brag thou wander'st in his shade,
When in eternal lines to time thou grow'st:
So long as men an breathe, or eyes an see,
So long lives this, and this gives life to thee.

4.5

Määrittele omia komentoja

On aivan varmaa, että kirjoittaessasi vähänkin laajempaa tekstiä törmäät johonkin asiaan, jonka haluaisit ilmaista latomalla hieman eri lailla kuin muun tekstin
mutta johon ei ole olemassa valmista komentoa tai ympäristöä. Esimerkiksi kirjan
nimen latomiseen keskelle tekstiä ei ole olemassa valmista komentoa. Ensimmäi-
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seksi kannattaa tarkistaa, josko Internetistä löytyisi avulias laajennuspaketti 
CTAN1 on paras etsiskelypaikka. Jos ei löydy, täytyy uusi komento kirjoittaa itse.
Pyri aina erottamaan ulkoasuun liittyvät päätökset kirjoitelman kirjoittamisprosessista. Kannattaa luoda uusi komento tai ympäristö, joka tarvittavan työn tekee.
Esimerkiksi kirjan nimen latomista varten voisi aivan hyvin määritellä komennon
\bookname, joka ottaisi yhden, pakollisen argumentin, kirjan nimen. Tästä on se
etu, että jos joskus halutaan muuttaa sitä, miten kirjan nimi ladotaan, muutos tarvitsee tehdä vain komennon määrittelyyn, eikä itse kirjojen nimiin tarvitse koskea.
Seuraava komento määrittelee uuden komennon:

\new ommand{uuden komennon nimi }[argumenttien lukumäärä ℄[valinnaisen
℄{komennon sisältö }
Uuden komennon nimi on se nimi, joka määriteltävälle komennolle on tarkoitus antaa. Nimen tulee alkaa kenoviivalla ('\').
Argumenttien lukumäärä on numero, joka kertoo, kuinka monta argumenttia
uusi komento ottaa. Tämän numeron on oltava väliltä 19, jos uusi komento
aikoo ottaa argumentteja.
Valinnaisen argumentin oletusarvo. Mikäli komentoa määritelttäessä annetaan valinnaisen argumentin oletusarvo, ensimmäinen uuden komennon argumentti on valinnainen. Jos uutta komentoa käytettäessä ei valinnaista argumenttia anneta, käytetään sen paikalla määrittelyssä annettua oletusarvoa.
Komennon sisältö koostuu komennoista, jotka tekevät sen, mitä uudelta komennolta vaaditaan. Uuden komennon argumentteihin voidaan viitata seuraavasti: #1 korvautuu ensimmäisen argumentin sisällöllä, #2 toisen, #3 kolmannen ja niin edelleen.
Uusia ympäristöjä voidaan myös tehdä. Alla oleva komento toimii pääosin samoin
kuin \new ommand.
argumentin oletusarvo

\newenvironment{uuden ympäristön nimi }[argumenttien lukumäärä ℄[valin℄{ympäristön alku }{ympäristön loppu }
Ympäristön alku sisältää komentoja ja tekstiä, joka ladotaan, kun kohdalle
osuu komento \begin{ympäristön nimi}.
naisen argumentin oletusarvo

1. http://www. tan.org/tex-ar hive/ma ros/latex/ ontrib/supported,
http://www. tan.org/tex-ar hive/ma ros/latex/ ontrib/other,
ftp://ftp.funet.fi/pub/TeX/CTAN/help/Catalogue/ atalogue.html
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Ympäristön loppu

sisältää komentoja ja tekstiä, joka ladotaan, kun kohdalle
osuu komento \end{ympäristön nimi}.

Sekä ympäristöjen että komentojen tekemisestä on esimerkkinä alla oleva ote
Gia omo Pu inin oopperasta Tos a. Libreton ovat kirjoittaneet V. Sardou, L. Illi a ja G. Gia osa.

\newenvironment{plari}{\begin{des ription}}
{\end{des ription}}
\new ommand{\repliikki}[1℄{\item[#1℄}
\new ommand{\parenteesi}[1℄
{\begin{quote}(\emph{#1})\end{quote}}
\begin{plari}
\repliikki{S iarrone} Bonaparte \`e vin itor!
\repliikki{S arpia} Melas\ldots
\repliikki{S iarrone} No! Melas \`e in
fuga!\ldots
\parenteesi{Cavaradossi, he on ansia
res ente ha udito le parole di S iarrone,
trova nel proprio entusiasmo la forza di
alzarsi mina ioso in fa ia a S arpia}
\repliikki{Cavaradossi}
\begin{verse}
Vittoria! Vittoria! \\
L'alba vindi e appar \\
he fa gli empi tremar! \\
Libert\`a sorge, rollan tirannidi! \\
Del sofferto mart\^{\i}r \\
me vedrai qui gioir\ldots \\
Il tuo or trema, o S arpia, arnefi e!
\end{verse}
\parenteesi{Tos a, disperatamente
aggrappandosi a Cavaradossi, tenta on
parole interrotte, di farlo ta era}
\repliikki{Tos a} Mario, ta i, piet\`a di me!
\end{plari}
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S iarrone Bonaparte è vin itor!
S arpia Melas : : :
S iarrone No! Melas è in fuga! : : :

Cavaradossi, he on ansia res ente ha udito le parole di S iarrone, trova nel proprio entusiasmo la
forza di alzarsi mina ioso in fa ia a S arpia)
(

Cavaradossi

Vittoria! Vittoria!
L'alba vindi e appar
he fa gli empi tremar!
Libertà sorge, rollan tirannidi!
Del soerto martîr
me vedrai qui gioir : : :
Il tuo or trema, o S arpia, arne e!
(

Tos a

4.6

Tos a, disperatamente aggrappandosi a Cavaradossi, tenta on parole interrotte, di farlo ta era)

Mario, ta i, pietà di me!

Usean syötetiedoston käyttö

Useita kymmeniä, satoja tai tuhansia sivuja pitkä kirjoitelma kannattaa ehdottomasti jakaa useaan syötetiedostoon. Tämän takana on useita tietokoneen tehokkuuteen liittyviä syitä mutta myös yksi kirjoittajan työtehoa parantava seikka:
kun pitkä kirjoitelma on jaettu loogisen rakenteensa mukaisesti useaan syötetiedostoon, kirjoitelman tekijän on helppo kirjoitusvaiheessa pitää lukua siitä, mihin
kohtaan teostaan hän on kirjoittamassa, ja myös muistaa kirjoitelmansa suuret linjat. Esimerkiksi tämä opas on jaettu aika moneen tiedostoon: kaikki kolme pääosaa
ovat omina tiedostoinaan, kuten myös kaikki liitteet. Suuret esimerkit ja muutama
avustava komentorypäs on myös kirjoitettu omiin tiedostoihinsa, ja tämä kaikki
kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi yhdessä tiedostossa olevilla komennoilla.
Useita syötetiedostoja käytetään periaatteessa siten, että valitaan yksi syötetiedosto, joka on kirjoitelman päätiedosto. Siihen on parasta sijoittaa hyvin vähän  itse
asiassa ei ollenkaan  varsinaista tekstiä; tässä tiedostossa on lähinnä kirjoitelman alustus, komentojen määrittelyitä ja kansilehti. Kaikki muu kannattaa pitää
omissa tiedostoissaan. Päätiedostoon laitetaan komento \in lude jokaista muuta
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tiedostoa kohti; sen pakolliseksi argumentiksi laitetaan kyseisen tiedoston nimi 
tosin nimen loppua ei tarvitse kirjoittaa, jos se on '.tex'. Tämä komento lukee
tiedoston LATEXin muistiin niin, että LATEX latoo tiedoston aivan kuin sen sisältö
olisi kirjoitettu tuon komennon paikalle päätiedostoon. Se vaihtaa kuitenkin sivua
ennen aputiedostossa olevaa materiaalia. Nämä komennot laitetaan päätiedostoon
siinä järjestyksessä, jossa tiedostojen sisältämän materiaali on ladottava.
Tämän oppaan päätiedoston tärkeimmät komennot on toistettu alla. Vähemmän
tärkeä nippelimateriaali on poistettu pääideaa häiritsemästä tässä esimerkissä.

\do ument lass[b5paper℄{boek}
% Kielet
\usepa kage[T1℄{fonten }
\usepa kage[latin1℄{inputen }
\usepa kage[italian,english,finnish℄{babel}
% Fontit
\usepa kage{beton}
\usepa kage{euler}
% Matematiikka
\usepa kage{amsmath}
\usepa kage{amssymb}
\usepa kage{stmaryrd}
\usepa kage[math al℄{eus ript}
% Nyt ladotaan vain teksti.tex.
\in ludeonly{teksti}
\begin{do ument}
\title{\LaTeX\ ja \AmSLaTeX\\Opus asiatekstin ladonnasta}
\author{Antti-Juhani Kaijanaho\\
Jyväskylän yliopisto, ATK-keskus}
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\maketitle
\input{ opyrights}
\in lude{lukijalle}
\tableof ontents
\in lude{yleiset}
\in lude{teksti}
\in lude{matikka}
\appendix
\part{Liittet}
\in lude{symbols}
\in lude{problems}
\in lude{visual}
\bibliographystyle{finplain}
\bibliography{opas}
\end{do ument}
Esimerkissä esiintyi myös toinen aputiedoston lukeva komento, \input. Se lukee
pakollisen argumenttinsa osoittaman tiedoston LATEXin muistiin kuten \in ludekin, mutta ei tee sivunvaihtoa uuden materiaalin alkuun.
Komennosta \in lude on arvaamatonta hyötyä isoa kirjoitelmaa valmisteltaessa. Laittamalla kirjoitelman alustukseen komento \in ludeonly voidaan LATEX
käskeä latomaan vain osan kirjoitelmasta. Jos kirjoitelma on kymmeniä tai satoja sivuja pitkä, voidaan näin latoa esikatselua ja luonnostulostusta varten vain
tarvittava osa! Ladottavien tiedostojen nimet laitetaan komennon \in ludeonly
pakolliseen argumenttiin pilkulla toisistaan erotettuina.
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Luku 5

Viittaukset ja luettelot

Lukijan työtä helpottaa kummasti se, että pitkässä kirjoitelmassa on apuja: selkeä sisällysluettelo, josta voi hahmottaa kirjoitelman suurimuotoisen rakenteen,
hakemisto, josta voi etsiskellä tiettyjä termejä ja käsitteitä, ja runsaasti sisäisiä
viittauksia, joilla toisiinsa liittyvät jaksot saadaan kudottua verkoksi. Tämä luku
käsittelee näiden lukijan apuneuvojen tekemistä ja toteuttamista.

5.1

Sisäiset viittaukset

Tässä oppaassa olenkin jo pari kertaa viitannut sivuun 32, jolla selitetään babelpaketin käyttöönotto. Olisi turhaa selittää sama asia monta kertaa, sillä mieletön
toisto ei auta oppimista. Lisäksi hyvään kirjoitustapaan kuuluu viittaaminen tekstin sekaan laitettuihin kuviin, taulukoihin ja numeroiduihin kaavoihin esimerkiksi
seuraavasti: Vertaa taulukkoon 2.1 sivulla 29 tai kaavaan 8.2 sivulla 121.
LATEXissa on sisäisten viittausten tekemiseen tarvittavat komennot. Ne huolehtivat siitä, että viittaukset osoittavat aina oikealle sivulle, oikeaan lukuun tai oikeaan kaavaan. Kirjoittajan tarvitsee vain laittaa yksi komento sinne, johon haluaa
viitata, ja toinen siihen, jossa haluaa viitata.

\label{viittausavain }
Komento \label kirjoitetaan sinne, minne halutaan viitata. Se ei lado mitään
lopputulokseen, vain kirjaa ylös tiedon siitä, millä sivulla ja mihin lukuun sen
ympärillä oleva teksti ladotaan.
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\ref{viittausavain }
\pageref{viittausavain }
Komento \ref latoo sen luvun numeron, luettelon kohdan numeron tai muun vastaavan tiedon, jonka saman viittausavaimen kanssa käytetty \label-komento on
kirjannut ylös. Komento \pageref toimii muuten samoin, paitsi että se latoo sen
sivun numeron, jolla vastaava \label-komento on. Jos vastaavaa \label-komentoa ei ole kirjoitelmassa, ladotaan pari lihavoitua kysymysmerkkiä.
Viittausavaimessa voi käyttää numeroita, välimerkkejä ja amerikkalaisia kirjaimia
 eli tavallisia suomalaisia aakkosia å:ta, ä:tä ja ö:tä lukuunottamatta. Avaimessa
isot ja pienet kirjaimet tarkoittavat eri asiaa, joten esimerkiksi lbl:A ja lbl:a ovat
eri viittausavaimia. Kirjoittajan kannattaa kehittää jokin johdonmukainen tapa
avainten keksimiseen, jottei vahingossa käyttäisi samaa viittausavainta kahdessa
eri viittauksessa. Minulla on tapana laittaa viittauksen tyyppi ensin lyhenteenä
(onko kyseessä kuva, kaava, luku vai mikä) ja sitten kaksoispisteen jälkeen jokin
kuvaava sana tai sanapari.
LATEX kerää viittaustiedot aina edellisen LATEX-ajon jäljiltä. Siksi saattaa joskus
olla tarpeen syöttää kirjoitelma kahdesti LATEXille. Tällaisissa tilanteissa LATEX
kertoo siitä kyllä käyttäjälle: 


to get ross-referen es right.

LaTeX Warning: Label(s) may have hanged. Rerun

\label{se :esimerkki}Tämä esimerkki on ladottu
sivulle~\pageref{se :esimerkki}
pykälän~\ref{se :esimerkki} alle.
Tämä esimerkki on ladottu sivulle 76 pykälän 5.1 alle.

5.2

Kirjallisuusviitteet

Kirjallisuusviitteiden kokoaminen on lähes pakollinen osa akateemista kirjoittamista. Tässä puuhassa auttavat LATEX ja sen apuohjelma BibTEX automatisoimalla siitä kaiken sen, mikä on automatisoitavissa. Erityisesti kirjallisuusluetteloon
viittaaminen on yhtä helppoa kuin kirjoitelman sisäisten viittausten tekeminen,
ja BibTEX kokoaa kirjallisuusluettelon automaattisesti valmiista  tosin useimmiten itse tehdystä  tietokannasta.
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Jokaiseen kirjallisuusluettelossa mainittuun teokseen liittyy viittausavain, joka
muistuttaa tarkoitukseltaan suurelta osin sisäsisten viittausten viittausavainta.
Myös tämä avain voi koostua amerikkalaisista kirjaimista, numeroista ja välimerkeistä. Avainta käytetään aina, kun halutaan viitata johonkin teokseen; LATEX ei
lado sitä itse kirjoitelmaan vaan etsii sitä vastaavan teoksen kirjallisuusluettelosta
ja latoo sopivan viittauksen.

\ ite[lisätietoa ℄{viittausavain }
Kirjallisuuteen viitataan komennolla \ ite. Se vaatii pakollisen argumentin 'viittausavain', joka kertoo LATEXille, mihin teokseen halutaan viitata. Valinnainen
argumentti 'lisätietoa' ladotaan sellaisenaan viittauksen yhteyteen esimerkiksi sivunumeroiden ilmoittamista varten.
Kestää vielä monta monituista vuotta, ennenkuin
seuraava osa Knuthin
kirjasta~\ ite[osa~4℄{Knuth-TAOCP} julkaistaan.
Kestää vielä monta monituista vuotta, ennenkuin seuraava osa Knuthin kirjasta [8, osa 4℄ julkaistaan.
Kirjallisuusluettelo voidaan toteuttaa käsin. Tällöin se kirjoitetaan ympäristön
thebibliography sisään. Ympäristö vaatii yhden pakollisen argumentin, johon laitetaan pisin viittausteksti. Kukin teosmerkintä aloitetaan komennolla \bibitem,
jonka pakolliseksi argumentiksi laitetaan sitä vastaava viittausavain. Valinnaiseksi
argumentiksi ennen pakollista voidaan laittaa teksti, joka ladotaan kirjallisuusviitteeksi, viittausteksti. Ylläoleva esimerkki vaatii seurakseen esimerkiksi seuraavaa
kirjoitelman loppupäähän:

\begin{thebibliography}{Knuth~1962--}
\bibitem[Knuth~1962--℄{Knuth-TAOCP} Donald~E.\ Knuth.
\emph{The Art of Computer Programming}. Addison-Wesley,
Reading, Massa husetts.
\end{thebibliography}
Tämä tosin latoo viittaukseksi [Knuth 1962, osa 4℄ esimerkissä näkyneen [8,
osa 4℄ sijaan.
Jos kirjoitelmassa viitataan moneen teokseen tai jos useat saman kirjoittajan kirjoitelmat viittavat samoihin lähteisiin, on parasta jättää kirjallisuusluettelon laatiminen BibTEXin huoleksi. Tällöin siihen kohtaan kirjoitelmaa, johon luettelo
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halutaan, laitetaan komennot \bibliographystyle, jonka ainoaksi, pakolliseksi
argumentiksi valitaan jokin kirjallisuusluettelotyyli, ja \bibliography, jonka pakollinen argumentti kertoo käytettävän kirjallisuustietokannan. Sekä tyyleistä että
tietokannoista kerrotaan tarkemmin alempana.
Kun käytetään BibTEXiä, syötetään syötetiedosto ensin LATEXille kirjoittamalla
 latex syötetiedosto.tex tms. Sitten ajetaan BibTEX kirjoittamalla  bibtex
syötetiedosto tai muuta vastaavaa  huomaa, että nyt
kirjoittaa syöteA
tiedoston nimen loppuun tulevaa päätettä. Sitten L TEX ajetaan kaksi kertaa uudestaan. Näin siksi, että BibTEX kokoaa kirjallisuusluettelon sen tiedon perusteella. jonka LATEX edellisellä kerralla on koonnut; LATEX puolestaan panee viittaukset
kuntoon vasta sen jälkeen, kun se on uuden kirjallisuusluettelon kerran käsitellyt. Jos uusiin kirjoihin ei viitata eikä vanhoja viittauksia poisteta, ei BibTEXiä
tarvitse ajaa. LATEXkin käynnistetään uudestaan vain, jos se sitä erikseen pyytää
kirjoittamalla ruutuun 


ei saa

ross-referen es right.

LaTeX Warning: Label(s) may have hanged. Rerun to get

Kirjallisuusluettelotyyli, joka pannaan komennon \bibliographystyle argumentiksi, määrää sen, miten teokset kirjallisuusluettelossa mainitaan. Taulukossa 5.1
luetellaan BibTEX-ohjelman mukana tulevat tyylit, jotka kaikki on tarkoitettu
englanninkielisiin kirjoitelmiin. Internetistä1 on saatavilla runsaasti muitakin kirjallisuusluettelotyylejä  yksi niistä on finplain, suomennettu versio plain-kirjallisuusluettelotyylistä. Tässä oppaassa käytetään tyyliä finplain.
Tyyli

Kuvaus

plain
unsrt
alpha
abbrv

noudattaa van Leunenin [16℄ ohjeita, viittaukset numeerisia ([1℄)
kuten plain, ei aakkostusta
kuten plain, viittaukset sanallisia
kuten plain, mutta tiiviimpi

Taulukko 5.1: BibTEX-ohjelman mukana tulevat kirjallisuusluettelotyylit
Kirjallisuustietokanta on tekstitiedosto, jonka nimen tulee loppua .bib. Se kuvaa
yhden tai useamman teoksen bibliograset tiedot siten, että ne on helppo latoa koneellisesti eri tyylejä noudattaen. Tiedosto noudattaa siksi tarkkoja muotosääntö1. ftp://ftp.tex.a .uk/tex-ar hive/biblio/bibtex/ ontrib/
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jä, jotka kuvataan tarkasti Lamportin LATEX-kirjassa [9, liite B℄. Nopeasti liikkeelle
pääsee kuitenkin matkimalla seuraavaa mallia ja noudattamalla sen jäljessä tulevia ohjeita. Malli on ote tämän oppaan teossa käytetystä kirjallisuustietokannasta
opas.bib.

book{Knuth1986,
author = {Knuth, Donald E[rwin℄},
title = {The {\TeX book}},
publisher = {Addison-Wesley},
address = {Reading, Massa husetts},
year = {1986}
}
book{Lamport1994,
author = {Leslie Lamport},
title = {{\LaTeX}: A Do ument Preparation System. User's Guide
and Referen e Manual},
publisher = {Addison-Wesley},
address = {Reading, Massa husetts},
year = {1994},
edition = {Se ond}
}
book{Knuth-TAOCP,
author = {Knuth, Donald E[rwin℄},
title = {The Art of Computer Programming},
publisher = {Addison-Wesley},
address = {Reading, Massa husetts},
year = {1997},
volume = {1~Fundamental algorithms},
edition = {Third},
note = {My{\"o}s osat 2 ja 3 on julkaistu kes{\"a}kuuhun 1998
mennessä. Osat 4 ja 5 ovat valmisteilla, ja osat 6 ja 7
saatetaan julkaista.}
}
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arti le{Knuth1990,
author = {Knuth, Donald E[rwin℄},
title = {The Future of {\TeX} and {M}etafont},
journal = {TUGboat},
volume = 11,
number = 4,
pages = 489,
year = 1990
}
arti le{CSTUG1996,
author = {Knuth, Donald E[rwin℄},
title = {{CSTUG}, {C}harles {U}niversity, {P}rague, {M}ar h 1996:
Questions and Answers with {P}rof.\ {D}onald~{E}.\
{K}nuth},
journal = {TUGboat},
volume = 17,
number = 4,
pages = {355--367},
year = 1996
}
arti le{Carlisle1997,
author = {Carlisle, David and Rowley, Chris and Mittelba h,
Frank},
title = {The {\LaTeX3} Programming Language --- a proposed system
for {\TeX} ma ro programming},
journal = {TUGboat},
volume = 18,
number = 4,
pages = {303--309},
month = de ,
year = 1997
}
book{Leunen1992,
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author = {Mary-Claire van Leunen},
title = {A Handbook for S holars},
publisher = {Oxford University Press},
address = {New York, Oxford},
edition = {revised},
year = 1992

Tässä muutama ohje kirjallisuustietokannan tekijälle:













5.3

Kirjallisuusietokanta koostuu teosesittelyistä. Kukin esittely alkaa ''-merkillä, jota seuraa teoksen tyyppi, aukeava aaltosulje ja teoksen viittausavain
pilkun edessä. Teosesittely päättyy sulkevaan aaltosulkeeseen.
Kuten havaitaan, ei ole väliä, missä järjestyksessä teokset esitellään.
Varsinainen esittely koostuu tiedonmurusista, joista kukin alkaa kuvaavalla
sanalla, jota seuraa '='-merkki ja itse tieto. Murusta kuvaavan sanan tulee
olla sellainen, jonka BibTEX ymmärtää.
Tiedonmurusten väliin on laitettava pilkku.
sillä BibTEX
menee muuten sekaisin.
Murusista author kertoo teoksen tekijän, title sen otsikon tai nimen ja
niin edelleen.
Murusissa muista kuin kirjaimista koostuva tieto on ympäröitävä aaltosulkeilla, ja ääkköset on kirjoitettava sivulla 47 olevan taulukon 3.1 mukaisilla
komennoilla.
Kaikki komennot, myös aksentoinnit, on ympäröitävä ylimääräisillä aaltosulkeilla, samoin kaikki kirjaimet, jotka halutaan säilyvän suur- tai pienaakkosena.
Tekijän nimi voidaan esittää hyvin vapaamuotoisesti. Jos tekijöitä on useita, ne on erotettava toisistaan sanalla  and  kielestä riippumatta  and.
Jos kaikkia tekijöitä ei haluta luetella, voidaan tekijäluettelo päättää sanoihin  and others.

Tämä on tärkeää,

Sisällysluettelo ja muita luetteloita

Hyvään kirjaan ja usein myös lyhyempäänkin kirjoitelmaan kuuluvat olennaisesti
sisällysluettelo ja hakemisto  ja tarpeen mukaan myös kuvien ja taulukoiden
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luettelot. Ne ovat lukijalle korvaamattomia apukeinoja, kun hän yrittää suunnistaa
kirjoitelmassa tai kun hän myöhemmin haluaa tarkistaa, miten juuri
asia oli
kirjoitelmassa sanottu.

tämä

Sisällysluettelon tekemiseen tarvittavat tiedot LATEX kerää itse kirjoitelmassa esiintyvien otsikointikomentojen  kuten \se tion  pohjalta. Se merkitsee tiedot
muistiin, jotta voisi seuraavalla kerralla koota niistä kauniin sisällysluettelon. Sisällysluettelo ladotaan komennon \tableof ontents kohdalle kirjoitelmaluokan
määräämällä ulkoasulla. Kuten sisäisten viittausten tapauksessa, myös sisällysluettelo kootaan edellisen LATEX-ajon aikana kerätyistä tiedoista, joten oikean luettelon saamiseksi voi olla tarpeen syöttää syötetiedosto LATEXille kahdesti peräkkäin.
LATEX kyllä kertoo, jos se on tarpeen.
Kuvien ja taulukoiden luettelo muodostetaan melko lailla samoin kuin sisällysluettelo. Kuvien luettelo syntyy komennon \listoffigures paikalle, ja taulukoiden
luettelo ilmaantuu siihen, missä komento \listoftables on.

5.4

Hakemisto

Aakkostettu käsite- ja termihakemisto on tärkeimpiä avustajia, joita lukija voi
käyttää hyväksi pitkän kirjoitelman käsikirjamaisessa käytössä. Hakemisto kannattaa tehdä vasta, kun muu kirjoitelma on jo suhteellisen valmis  tosin kirjoittamisen aikana voi olla hyödyllistä tehdä itselleen muistiinpanoja siitä, mitä
hakemistoon voisi laittaa. Nimittäin hakemisto, johon on sokeasti läntätty kaikki
sivut, jolla jokin sana esiintyy, on käyttökelvoton. Hyödyllinen hakemisto saadaan
aikaan vain huolellisella käsityöllä: harkitsemalla tarkasti, mitkä sivut kertovat sanasta jotain olennaista. Tämä onnistuu vain, jos tiedetään, missäpäin kirjoitelmaa
mistäkin asiasta puhutaan. LATEX ja MakeIndex auttavat sitten viittauksissa olevien sivunumeroiden ajan tasalla pitämisessä ja hakemiston aakkostamisessa.
Hakemistoa tehtäessä laitetaan kirjoitelman alustukseen  eli komentojen \do ument lass ja \begin{do ument} väliin  komento \usepa kage{makeidx}. Se
ottaa käyttöön paketin makeidx, joka määrittelee useita hakemiston tekemisessä
tarpeellisia komentoja. Alustukseen on laitettava myös komento \makeindex. Siihen kohtaan kirjoitelmaa, johon hakemisto on tarkoitus latoa, laitetaan komento
\printindex.
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Karkea hakemisto saadaan aikaan laittamalla \index-komentoja kirjoitelmassa sopiviin paikkoihin. Komento vaatii pakollisen argumentin, joka kuvaa sen, mitä hakemistoon laitetaan. Jokainen \index-komento merkitsee ylös, mille sivulle sen
ympärillä oleva teksti on ladottu. Näistä merkinnöistä MakeIndex kokoaa aakkostetun hakemiston, jonka LATEX ottaa mukaan kirjoitelmaan, kun kirjoitelma sille
seuraavan kerran syötetään. Komennon \index kohdalle kirjoitelmaan ei ladota
mitään.
Yksinkertainen hakemistomerkintä sanalle Beethoven saadaan komennolla \index{Beethoven, Ludvig van}. Lukija huomannee, että tuo komennon tuottama hakemistomerkintä on tämän oppaan hakemistossa. Yksinkertaisimmillaan siis
\index-komennon pakollinen argumentti on se sana tai ilmaisu, joka halutaan laittaa hakemistoon. Alakohtia hakemistoon saadaan kirjoittamalla pakolliseen argumenttiin huutomerkki niin, että pääkohdan teksti tulee ennen sitä ja alakohdan teksti sen jälkeen. Näin siis komennot \index{fontit!European Computer
Modern} ja \index{fontit!Type 1 (PostS ript)} tuottavat hakemistoon jotain
seuraavan kaltaista:
fontit
European Computer Modern, 83
Type 1 (PostS ript), 83
Tarkempaa tietoa hakemiston tekemisestä tarjoavat Lamportin LATEX-kirja [9℄ ja
A
[3℄.
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Luku 6

Kuvat ja taulukot

Tyypillisessä kirjoitelmassa on tekstin lisäksi taulukoita ja kuvia. Tässä luvussa
tutustutaan siihen, miten niitä liitetään LATEX-dokumenttiin.

6.1

Taulukot

Useimmat taulukot voidaan tehdä helppolukuisiksi ja selkeiksi noudattamalla viittä Simon Fearin [2, s. 3℄ muotoilemaa, yksinkertaista nyrkkisääntöä, joista kaksi
ensimmäistä ovat tärkeimmät:
1.
2.
3.
4.
5.

Älä käytä pystyviivoja.
Älä käytä kaksoisviivoja.
Kirjoita yksiköt kunkin sarakkeen otsikkoon, älä taulukoitavan materiaalin
sekaan.
Kirjoita aina desimaalipilkun eteen jotain: mielummin 0,1 kuin  ,1.
Älä käytä mitään ks. yllä -merkintää. Yleensä tyhjä paikka riittää. Kun
se ei riitä, pitää toistaa.

Muunmuassa Lamportin LATEX-kirjassa [9, s. 62℄ esiintyvä taulukko 6.1 rikkoo neljää ensimmäistä. Se ei sinänsä ole erityisen vaikeasti luettava, mutta epätarkka se
on. Onko emu täytetty vai ei? Kirjoittamalla se uudestaan nyrkkisääntöjä noudattaen saadaan paljon selkeämpi taulukko 6.2.
Kumpikin taulukkotyyppi tehdään ympäristön tabular avulla. Ympäristön aloituskomennolle annetaan yksi, pakollinen argumentti, joka kertoo omalla tavallaan
85
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hyttyset
gnu
emu
vyötiäinen

grammoittain
kappaleelta
täytetty
pakastettu

mk 41,50
,05
360,00
121,30
38,40

Taulukko 6.1: Hinnasto
Artikkeli
Eläin

Kuvaus

Hyttynen

grammoittain
kappaleelta
täytetty
täytetty
pakastettu

Gnu
Emu
Vyötiäinen

Hinta (mk)
41,50
0,05
360,00
121,30
38,40

Taulukko 6.2: Selkeä hinnasto
LATEXille, kuinka monta saraketta taulukkoon tulee. Argumentti muodostuu kirjainjonosta. Jonon ensimmäinen kirjain kertoo, mitä taulukossa tulee vasemmanpuoleisimmaksi, ja viimeinen kuvaa taulukon oikeata reunaa. Kirjaimet voidaan
valita seuraavista:

'l' Pienen 'l'-kirjaimen paikalle tulee taulukkoon vasemmalta tasattu sarake.
' ' Pienen ' '-kirjaimen paikalle tulee taulukkoon keskitetty sarake.
'r' Pienen 'r'-kirjaimen paikalle tulee taulukkoon oikealta tasattu sarake.
| (pystyviiva) Pystyviivan paikalle tulee taulukkoon pystysuora viiva. Tätä
syytä välttää.

on

Ympäristön sisälle kirjoitetaan itse taulukko, jossa sarakkeiden väliin kirjoitetaan
&-merkki ja rivit erotetaan toisistaan \\-komennolla.
Taulukon 6.2 kaltaisten taulukoiden tekemisessä tarvitaan vaakasuuntaisia viivoja (englanniksi
). Sellaisten viivojen, joiden ympärille jää sopivasti tilaa, tekemiseen tarvittavat komennot määritellään Simon Fearin paketissa booktabs. Siispä seuraavat komennot tarvitsevat tuon paketin  kirjoitelman
alussa on oltava komento \usepa kage{booktabs}.

horizontal rules
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Komento \toprule latoo taulukon alkuun tulevan vaakaviivan. Se tulee kirjoittaa
heti tabular-ympäristön aloittavan komennon perään. Komento \midrule piirtää sarakeotsakkeiden ja muun taulukon välisen viivan ja \bottomrule taulukon
loppuun tulevan viivan. Kummankin komennon paikka on rivin päättävän \\-komennon jälkeen.
Komento \ midrule tekee vaakaviivan, joka ei välttämättä ole yhtä pitkä kuin
taulukko on leveä. Sille on annettava yksi pakollinen argumentti, joka kertoo,
mistä mihin viiva pitää piirtää. Argumentti koostuu numerosta, väliviivasta ja
toisesta numerosta. Ensimmäinen numero on sen sarakkeen järjestysnumero, josta
piirtäminen pitää aloittaa. Vastaavasti jälkimmäinen numero kertoo sen sarakkeen,
johon piirtäminen pitää lopettaa. Komennolle voidaan myös antaa argumentti,
joka
Argumentti (r) määrää,
että viiva tulee jättää oikeasta reunastaan aavistuksen verran lyhyeksi. Vastaavasti
(l) käskee typistämään vasenta reunaa. Argumentit (lr) ja (rl) tarkoittavat
samaa asiaa  sitä, että viiva tulee typistää molemmista päistään.

poikkeuksellisesti kirjoitetaan kaarisulkeiden sisään.

\multi olumn{määrä }{tasaus }{teksti }
Komento \multi olumn ei tarvitse booktabs-pakettia. Se latoo 'tekstin' keskitettynä usean sarakkeen mittaiselle alueelle  se, kuinka monta saraketta käytetään,
määrätään argumentilla 'määrä'. Argumentti 'tasaus' on yksi kirjain  joko 'r',
'l' tai ' '  ja määrää sen, keskitetäänkö 'teksti' ( ) vai ladotaanko se alueen
vasempaan (l) tai oikeaan (r) reunaan.
Taulukko 6.2 tehtiin seuraavasti:

\begin{tabular}{llr}
\toprule
\multi olumn{2}{ }{Artikkeli} \\ \ midrule(r){1-2}
Eläin
& Kuvaus
& Hinta (mk) \\ \midrule
Hyttynen & grammoittain & 41,50 \\
& kappaleelta & 0,05 \\
Gnu
& täytetty
& 360,00 \\
Emu
& täytetty
& 121,30 \\
Vyötiäinen & pakastettu & 38,40 \\
\bottomrule
\end{tabular}
Taulukon 6.1 kaltainen taulukko saadaan aikaan ilman booktabs-pakettia. Komento \hline piirtää koko taulukon mittaisen vaakaviivan. Kirjoittamalla kaksi
\hline-komentoa peräkkäin syntyy vaakasuuntainen kaksoisviiva. Komento \ line
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toimii pääosin kuten \ midrule, mutta sille ei voi antaa suluissa olevaa argumenttia.
\hline \ line
booktabs
Edellä mainittu taulukko saadaan aikaan seuraavasti:
\begin{tabular}{||l|lr||}
\hline
hyttyset & grammoittain & mk 41,50 \\ \ line{2-3}
& kappaleelta &
,05
\\ \hline
gnu
& täytetty
& 360,00
\\ \ line{1-1} \ line{3-3}
emu
&
& 121,30 \\ \hline
vyötiäinen & pakastettu &
38,40 \\ \hline
\end{tabular}
Edellä esitettyjä taulukoiden toteuttamiseen käytettyjä LATEX-syötepätkiä lukiessa
on syytä muistaa, mitä kappaleessa 3.2 painotettiin: ei ole mitään väliä, montako
välilyöntiä tai rivinvaihtoa kirjoittaa, kunhan niitä on ainakin yksi ja kunhan tyhjiä
rivejä ei jää sinne, missä ei kappaleen tulisi vaihtua. Tätä vapaamielistä välin
tulkintaa on hyvä käyttää hyväksi sijoittamalla komennot ja tekstit syötteessä
niin, että kokonaisuus on helppo hahmottaa katseella.

Komentoja
ja
-paketin komentoja.

6.2

ei saa käyttää taulukossa, jossa käytetään

Kuvat

LATEX ei itse sisällä kummoisia piirtotyökaluja  tosin teknisten kuvien tekemiseen
tarkoitettuja, hyviä paketteja on, ks. A
[4℄. Sen sijaan
se kykenee liittämään muilla ohjelmilla tehtyjä kuvia kirjoitelmiin. Periaatteessa
mikä tahansa kuvanteko-ohjelma käy, jos sen tekemät kuvat ovat jossakin tunnetussa, avoimessa muodossa. Kuvatiedoston muodon valintaan vaikuttaa lähinnä
käytettävä tulostusmetodi; jos käytetään jotakin PostS ript-ajuria, esimerkiksi
Thomas Ro ki kin dvipsiä, niin EPS (
PostS ript) kelpaa mainiosti
tiedostomuodoksi. Tätä voidaan käyttää myös PostS riptiä ymmärtämättömän
tulostimen kanssa, jos tulostetaan käyttäen GNU ghosts ript-ohjelmaa1.

L TEX Graphi s Companion

En apsulated

LATEXin mukana tuleva paketti graphi x tarjoaa keinot kuvien lisäämiseen kirjoitelmaan. Se tarvitsee yhden pakettioption, joka valitaan käytettävästä DVI-ajurista riippuen muunmuassa taulukossa 6.3 annetuista vaihtoehdoista.
1. http://www.gnu.org/software/ghosts ript/ghosts ript.html
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Paketin graphi x optio

DVI-ajuri tai TEX-toteutus

dvips
dvipsone
dviwindo
emtex
oztex
truetex
t idvi
textures

T. Ro ki kin dvips
Y&Y:n DVIPSONE
Y&Y:n dviwindo
E. Mattesin emTEX
A. Trevorrowin OzTEX
TrueTEX
TrueTEX+ S ienti Word
Blue Sky Resear hin Textures

Taulukko 6.3: Yleisimpiä optioita graphi x-paketille

\in ludegraphi s{tiedosto }
Komento \in ludegraphi s  joka vaatii graphi x-paketin  latoo paikalleen
'tiedosto'ssa olevan EPS-muotoisen kuvan. Useimmiten tämä muoto riittää, mutta
joskus voi olla tarpeen pyöräytellä kuvaa tai muuttaa sen kokoa. Tällaisten erikoisefektien tekemisestä ja muista kuvitukseen liittyvistä asioista kerrotaan tarkemA
min kirjassa
[3℄ ja Keith Re kdahlin oppaassa [12℄.
Kuva 6.1 ladottiin komennolla \in ludegraphi s{penguin.eps}.

The L TEX Graphi s Companion

6.3

Ympäristöt leijuvat

Edellä esitellyt tavat liittää kirjoitelmaan kuvia ja taulukoita laittavat kyseisen
taulukon tai kuvan juuri siihen kohtaan, jossa liittävä komento on. Jos liitettävänä
on isohko kuva tai taulukko ja komennon ympärillä oleva teksti ladotaan sivun
alareunaan, ei kuva mahdukaan, ja LATEX valittaa.
Kuvan tai taulukon ei yleensä tarvitse ilmaantua kirjoitelmassa juuri tiettyyn paikkaan. Riittää, että sille annetaan numero ja että siihen viitataan tekstissä. Tällaisia tapauksia varten LATEX tarjoaa leijuvat ympäristöt (engl.
)
eli leijuvaiset (engl.
). Leijuvan ympäristön sisällä oleva materiaali ladotaan
johonkin sopivaan kohtaan, jossa se ei ole tiellä. Leijuvaiselle voidaan myös tarvittaessa antaa kuvateksti, joka ladotaan sen yhteyteen. Samalla sille annetaan
numero, joka tulostetaan kuvatekstiin.

oat

oating environment
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Kuva 6.1: Pingviini
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Perus-LATEXissa on kaksi leijuvaa ympäristöä, figure ja table. Ne ovat keskenään
samanlaisia yhtä myöhemmin selitettävää eroa lukuunottamatta. Kummallekin
voidaan antaa yksi valinnainen argumentti, joka ohjaa leijuvaisen sijoittamista
tulosteessa. Valinnainen argumentti koostuu yhdestä tai useammasta kirjaimesta
tai muusta merkistä, jotka voidaan valita seuraavista:

h Leijuvainen on yritettävä sijoittaa juuri tähän (here ).
t Tämän leijuvaisen voi laittaa jonkin sivun ylälaitaan (top).
b Leijuvainen voidaan sijoittaa jonkin sivun alalaitaan (bottom).
p Tarvittaessa tämä leijuvainen voidaan latoa erilliselle sivulle, johon
!

laitetaan
vain leijuvaisia (
).
Huutomerkki leijuvan ympäristön valinnaisessa argumentissa käskee LATEXia yrittämään tosissaan sijoittaa kyseinen leijuvainen mahdollisimman lähelle tekstiä, joka on syötetiedostossa ympäristön ympärillä.

page of oats

LATEX yrittää löytää leijuvaisille hyvän paikan tulosteessa, mutta joskus se ei siinä
onnistu. Tällöin kirjoittajan kannattaa kokeilla joitakin kirjan A
[9℄ sivuilla 197200 esitettyjä keinoja.

L TEX  A Do u-

ment Preparation System
\ aption[lyhyt

kuvaus

℄{kuvateksti }

aption

Leijuvaiselle määrätään kuvateksti (engl.
) komennolla \ aption, joka tulee kirjoittaa kyseisen ympäristön sisälle. Komennon pakollinen argumentti, kuvateksti, ladotaan leijuvaisen yhteyteen. Kuvatekstin alkuun ladotaan automaattisesti leijuvaisen tyyppi ja viittauksiin sopiva numero, jotka kumpikin riippuvat
leijuvaisen tyypistä. Suomenkielisessä kirjoitelmassa figure-ympäristön kuvatekstin alkuun ladotaan sana Kuva; vastaavasti table-ympäristön kuvateksti alkaa
aina sanalla Taulukko.
Kuvatekstillä varustetut leijuvaiset numeroidaan juoksevasti. Eri leijuvaistyypit
numeroidaan toisistaan riippumatta, joten samassa kirjoitelmassa voi olla sekä
kuva 2 että taulukko 2. Joissakin kirjoitelmaluokissa leijuvaiset numeroidaan luvuittain niin, että luvun 3 viides taulukko on kirjoitelman taulukko 3.5.
Leijuvaisiin voidaan viitata aiemmin pykälässä 5.1 kuvatuilla keinoilla. Leijuvan
ympäristön sisällä \ aption-komennon jälkeen annettu komento \label painaa
muistiin kyseisen leijuvaisen numeron  sen, joka ladotaan kuvatekstiin  senhetkisen luvun numeron sijasta. Niinpä tällaista \label-komentoa vastaava \refkomento latoo kyseessäolevan leijuvaisen numeron.
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Taulukko 6.2 sivulla 86 tehtiin oikeasti seuraavasti:

\begin{table}[htp℄
\ entering % Tämä komento keskittää kaiken, mikä sitä
% seuraa tässä ympäristössä
\begin{tabular}{llr}
\toprule
\multi olumn{2}{ }{Artikkeli} \\ \ midrule(r){1-2}
Eläin
& Kuvaus
& Hinta (mk) \\ \midrule
Hyttynen & grammoittain & 41,50 \\
& kappaleelta & 0,05 \\
Gnu
& täytetty
& 360,00 \\
Emu
& täytetty
& 121,30 \\
Vyötiäinen & pakastettu & 38,40 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\ aption{Selkeä hinnasto}
\label{tbl:hinnasto}
\end{table}
Tuohon taulukkoon voidaan siis viitata kirjoittamalla \ref{tbl:hinnasto}. Kuva 6.1 puolestaan ladottiin oikeasti komennoila

\begin{figure}[htp℄
\ entering
\in ludegraphi s{penguin.eps}
\ aption{Pingviini}
\label{fig:penguin}
\end{figure}
Tähän kuvaan voidaan nyt viitata komennolla \ref{fig:penguin}.

OSA III

MATEMAATTINEN MATERIAALI

Luku 7

Kaavakieli

Nyt on tarkoitus tarkastella LATEXin niitä piirteitä, jotka helpottavat mukavasti
matemaattisen tekstin kirjoittamista. Sellaisenaankin LATEX pärjää erinomaisesti,
mutta useat kaavat ovat helpompia tehdä AMS-LATEX-paketin avustuksella, joka
nykyisin tulee lähes aina LATEXin kanssa samassa paketissa. Tässä osassa mainitaan
aina, jos jokin keino tarvitsee AMS-LATEXin.
Tämän luvun aikana esitellään, miten LATEXilla kirjoitetaan matemaattisia kaavoja. Alkeet esitellään ensin, sitten edetään vaikeampiin rakenteisiin ja lopulta
esitellään muutama harmaita hiuksia synnyttävä esimerkki.

7.1

Yksinkertaisia kaavoja tekstin sekaan

Matemaattisten kaavojen kirjoittamisessa eivät päde samat säännöt kuin tavallisen tekstin kanssa. Vuosisatojen kuluessa muotoutuneet tyylikäsitykset sanelevat
eri merkkien ulkoasun ja niiden väliin tulevan tyhjän tilan. Olisi liiankin hankalaa kirjoittaa kaavat antaen yksityiskohtaiset ohjeet LATEXille niiden ulkoasusta.
Niinpä LATEXille on opetettu kaavojen latomisen tyyliseikat: siihen on rakennettu
erityinen matematiikkatila (engl.
) kaavojen kirjoittamiseen.

math mode

Matematiikkatila aloitetaan komennolla \( ja lopetetaan komennolla \). TEX-laajennuksia Plain-TEX tai AMS-TEX tuntevien on syytä huomata, että tekstimatematiikkatilan voi kyllä avata ja sulkea myös tutulla dollarinmerkillä, mutta sitä ei
95
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suositella kuin lyhyille, muutaman merkin mittaisille kaavoille. Näin siksi, että dollarinmerkin unohtaminen aiheuttaa hankalemmin selviäviä virheitä kuin asianmukaisen kenoviiva-sulku-yhdistelmän unohtaminen. Tiettyjen komentojen argumenteissa on kuitenkin pakko käyttää näistä kahdesta vaihtoehdosta dollarinmerkkejä;
tällaisia komentoja ovat kaikki otsikointi-, kuvateksti- ja nimilehtikomennot.
Jopa niinkin minimaaliset kaavat kuin x  siis pelkkä muuttujan nimi  kannattaa kirjoittaa matematiikkatilassa. Syyn huomaa heti, kun vertaa tavallisena tekstinä syötettyä muuttujaa x ylläolevaan: ulkoasu on melko lailla erilainen. Onkin
siis hyvä ottaa tavaksi kirjoittaa kaikki matemaattiset merkinnät matematiikkatilassa, vaikka se silloin tällöin tuntuisikin tarpeettomalta.

Euler
Computer Modern Math

Tässä oppaassa käytetään
-matematiikkafonttia, jossa matematiikan ulkoasu
eroaa huomattavasti tavallisen tekstin ulkoasusta. LATEXin oletusarvoisesti käyttämä matematiikkakirjasin
eroaa vastaavasta tekstifontista
lähinnä siinä, että matematiikka on kursivoitua: x. Toki tällaiset minimalistiset
kaavat voitaisiin LATEXin oletusfontteja käytettäessä laittaa myöhemmin tässä oppaassa kuvattavan kursivointikomennon sisälle, mutta se ei kuitenkaan kannata,
sillä $x$ tai jopa \(x\) on kursivointikomentoa nopeampi kirjoittaa. Tärkeämpi
syy on käsitteellinen ja tulee hyvin ilmi
-kirjasinta käytettäesä: tuo x ei ole
korostettavaa tekstiä vaan matemaattinen kaava.

Euler

Tavallista tekstiä ei pidä mennä latomaan matematiikkatilassa. Matematiikkatila
kun on tarkoitettu matematiikan ladontaan, ja siksi sen sisällä on voimassa aivan
erilaiset säännöt kuin tekstiä ladottaessa. Joskus matematiikkatilassa ladotusta
tekstistä katoavat ääkköset ja sanavälit, koskaan jälki ei ole ollenkaan odotettua.

$Matematiikkatilasta ei ole tekstin latojaksi.$

Matematiikkatilastaeioletekstinlatojaksi:
Kaavaan voidaan sellaisenaan kirjoittaa useimmat näppäimistöltä löytyvät merkit
 toki kenoviivoja ja muita tekstissäkin vaarallisia merkkejä (ks. kohta 3.1 sivulla 39) on syytä varoa myös kaavoja kirjoitettaessa. Esimerkiksi merkit '<', 'j' ja '>'
voidaan aivan hyvin kirjoittaa suoraan kaavaan. Niinpä kaava x + 5 > 1 voidaan
kirjoittaa \( x + 5 > 1 \).
Suurinta osaa kaavoissa tarvittavista merkeistä ei voida kirjoittaa näppäimistöltä. Niinkin yksinkertainen merkki kuin '' ei löydy tyypillisestä näppäimistöstä.
Tällaiset merkit pitääkin tehdä erityisillä komennoilla; esimerkiksi '' syntyy ma-
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tematiikkatilassa komennolla \leq. Kaikki kreikkalaiset kirjaimet ja useimmat matemaattiset merkit on tehtävissä komentojen avulla, jotka on lueteltu sivulta 133
alkavassa liitteessä A. Näistä voidaan muodostaa negatoidut, kieltävät muodot
(kuten 6) kirjoittamalla merkin tuottavan komennon eteen komento \not.

Kolmioepäyhtälöön \( ||x|-|y|| \leq |x \pm y|
\leq |x| - |y| \) on syytä suhtautua vakavasti.
Se osoittautuu äärimmäisen tärkeäksi yllättävän
usein. Harjoitustehtävä: Milloin pätee \( |x
\pm y| \not= |x| - |y| \)?
Kolmioepäyhtälöön jjxj - jyjj  jx  yj  jxj - jyj on syytä suhtautua
vakavasti. Se osoittautuu äärimmäisen tärkeäksi yllättävän usein.
Harjoitustehtävä: Milloin pätee jx  yj 6= jxj - jyj?
Matematiikkatila on helpoin tapa tuottaa kreikkalaisia kirjaimia. LATEXin kehittäjän, Leslie Lamportin sanoin [9, s. 41℄:

Making Greek letters is as easy as $\pi$ (or
$\Pi$).
Making Greek letters is as easy as

 (or ).

Usein tuota keinoa käytetään kreikankielisten tekstinpalojen ladontaan  sivulla 18 ollut  kirjoitettiin syötetiedostoon $\tau\epsilon\ hi$  mutta siinä
on omat haittapuolensa. Ensinnäkin se, miltä tulos näyttää, riippuu käytettävästä
fontista.
-fontti tulostaa :n seuraavasti: . Kuten
nähdään, tavallinen matematiikkafontti tekee kirjaimista kursivoituja  niinpä
fysiikassa usein esiintyvä mikrometrin lyhenne µm näyttää hullulta, kun mikroa
edustava myy kirjoitetaan matematiikkatilassa: m (
) tai m (
). Tähän nimenomaiseen ongelmaan  mikron lyhenteeseen  auttaa
vuoden 1997 lopusta alkaen LATEXin mukana tullut text omp-paketti ja siinä määritelty komento \textmu. Niinpä µm voidaan kirjoittaa \textmu m, kunhan kirjoitelman alustuksessa  siis \do ument lass- ja \begin{do ument}-komentojen
välissä  on tuo paketti otettu käyttöön komennon \usepa kage avulla.

Computer Modern Math

dern Math

Euler

Computer Mo-
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7.2

Höysteitä kaavoihin

Eksponentit, juuret ja erilaiset logaritmit, sinit, kosinit sun muut ovat yleisiä matemaattisessa tekstissä esiintyvissä kaavoissa. Kuuluisia kaavoja ovat Einsteinin
E = m 2 ja Eulerin eix = os x + i sin x. Kumpaakaan ei edellisen kappaleen keinoilla voida latoa.

7.2.1 Ylä- ja alaindeksit ja juuret
Eksponentti kirjoitetaan hatun  ^ avulla. Potenssiin korotettavan muuttujan tai
muun matemaattisen olion perään kirjoitetaan hattu ja sen perään eksponentti,
tähän tapaan: \(E=m ^2 \). Pieni kompa tässä on kuitenkin: kaavan e2x tuottaminen ei onnistu suoraan kirjoittamalla \( e^2x \), sillä siitä tulisi tulokseksi aivan
jotain muuta eli e2 x. Tässä on käytettävä ryhmittelyä  on kerrottava LATEXille,
mitkä merkit kuuluvat eksponenttiin ja mitkä ei. LATEX eksponentoi hatun jälkeen tulevan merkin tai aaltosulkuihin merkityn osakaavan, joten esimerkkikaavamme e2x on kirjoitettava \( e^{2x} \).
Samalla tavalla kirjoitetaan alaindeksit  hatun tilalle kirjoitetaan tällöin alaviiva  _. Niinpä komennolla \( T_{56} + T_1 - G_{5666} S_2 \) saadaan aikaan
kaava T56 + T1 - G5666 S2 . Eksponentteja ja alaindeksejä voidaan myös yhdistellä:
x223 saadaan aikaan komennolla $x_{23}^2$.
Alaindeksin alaindeksi ja potenssin potenssi kirjoitetaan käyttäen aina ryhmittez
lyä: esimerkiksi xy saadaan aikaan kirjoittamalla \( x^{y^z} \). Aaltosulkujen
pois jättäminen ei ole sallittua, sillä muuten LATEX ei voisi tietää, tarkoitetaanko
z
mahdollisesti (xy )z vai xy .

\sqrt[aste ℄{juurrettava }
Juuret saadaan aikaiseksi komennolla \sqrt. Valinnainen argumentti 'aste' määrittää, onko kyseessä neliöjuuri, kuutiojuuri vai jokin muu juuri. Jos se jätetään
mainitsematta, ladotaan neliöjuuri.

Todista, että $\sqrt{2}$ ja $\sqrt[3℄{2}$ ovat
irrationaalisia.
Todista, että

p

p

2 ja 3 2 ovat irrationaalisia.
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7.2.2 Nimetyt funktiot
Nimettyjen funktioiden  logaritmien, sinien, kosinien ja kumppaneiden  latominen onnistuisi periaatteessa kirjoittamalla ne suoraan kaavaan  mutta ongelmaksi muodostuisi typograa: sinx ei ole sama asia kuin sin x. Oikein ne saadaan
tulostumaan käyttämällä asianmukaisia komentoja, joiden nimi seuraa suoraan siitä, mitä halutaan latoa: \sin latoo matematiikkatilassa sanan sin, \ln puolestaan
sanan ln. Täydellinen luettelo tällaisista komennoista on taulukossa 7.1.

\ar os
\ s
\ker
\min

\ar sin
\deg
\lg
\Pr

\ar tan
\det
\lim
\se

\arg
\dim
\liminf
\sin

\ os
\exp
\limsup
\sinh

\ osh
\g d
\ln
\sup

\ ot
\hom
\log
\tan

\ oth
\inf
\max
\tanh

Taulukko 7.1: Valmiiksi määritellyt funktionnimikomennot
Jos taulukko 7.1 ei auta, täytyy selvitä muuten. AMS-LATEX-laajennuspaketin mukana tuleva amsmath-paketti määrittelee tällaisissa tapauksissa kätevän komennon
\De lareMathOperator. Se ottaa kaksi pakollista argumenttia, joista ensimmäinen on jokin toistaiseksi määrittelemätön komento ja toinen on ln:n tai sin:n tapaan ladottava teksti. Tämä määrittelee ensimmäisenä argumenttina annetun komennon toimimaan kuten \sin paitsi että toisena argumenttina annettu teksti
ladotaan eikä sin. Esimerkiksi komento

\De lareMathOperator{\Int}{int}
määrittelee uuden komennon \Int, jota voidaan käyttää esimerkiksi seuraavasti:

Näin on siis osoitettu, että kaikilla
avaruuksilla $A$ pätee \( \Int A \subset A \).
Näin on siis osoitettu, että kaikilla avaruuksilla

A pätee int A  A.

Kongruenssimerkinnät ovat erikoistapauksia edellä sanotusta. Samaa asiaa  siis
sitä, että kun 2 jakaa 3:n, jakojäännös on 1  tarkoittavat

3  1 (mod 2);
3  1 (2)
3  1 mod 2:

(7.1)
ja

(7.2)
(7.3)
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Niiden tärkein ero on se, että eri koulukunnat suvaitsevat eri merkintää. LATEX
sallii kaikkien kolmen tekemisen. Kaava (7.1) tehdään kirjoittamalla komentosarja
3 \equiv 1 \pmod{2} syötetiedostoon; muut saadaan korvaamalla \pmod komennolla \pod (7.2) tai \mod (7.3).
Olkoon~$p$ alkuluku ja $a$~kokonaisluku, joka on
$p$:llä jaoton. Tällöin pätee \( a^{p-1} \equiv
1 \mod{p} \).
Olkoon p alkuluku ja a kokonaisluku, joka on p:llä jaoton. Tällöin
pätee ap-1  1 mod p.

7.2.3 Lyhennetyt luettelot ja lausekkeet
Ennen pitkää tulee vastaan pitkiä, säännöllisiä lausekkeita, kuten 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +

6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 +
26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 +
44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 +
63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 + 81 +
82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 79 + 98 + 99 + 100.

Tuollaisten kirjoittaminen on työlästä ja virhealtista, joten ne on tapana lyhentää.
Eräs yleinen lyhennystapa on pisteiden käyttö  ylläoleva lista on pistemerkintää
käyttäen 1 + 2 + 3 +    + 100. Vastaavasti, jos ylläoleva lista olisikin ollut pelkkä
luettelo eikä summa, olisi lyhennysmerkinnäksi kelvannut 1; 2; 3; : : : ; 100. Näitä
kolmia pisteitä ei tule kirjoittaa kolmena perättäisenä pisteenä (vrt. s. 47), sillä
silloin niiden väliin tulisi väärä määrä tyhjää tilaa, eikä keskelle riviä kirjoitettavia
pisteitä saisi kuitenkaan aikaiseksi.

AMS-LATEXin pakettissa amsmath oleva komento \dots tuottaa tarvittavat kolmet pisteet. Se haistaa automaattisesti, milloin pisteet tulisi kirjoittaa keskelle
ja milloin alas. Myös pitkät tulot voidaan kirjoittaa pisteillä lyhentäen. Komento
\ dot tuottaa yksittäisen keskitetyn pisteen esimerkiksi kertomerkkitarkoituksiin.
Joskus luettelot, summat ja tulot ovat suorastaan äärettömän pitkiä. Tällöin AMSLATEXia tulee auttaa: komennon \dots sijasta tulisi käyttää

komentoa \dots (engl.
), kun kysymys on luettelosta,
jossa lueteltavat erotetaan toisistaan pilkuilla; ja

komentoa \dotsb (engl.
), kun luettelo onkin
summa tai tulo tai jokin vastaava.

dots with ommas
dots with binary relations
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Vastaavaa apua kannattaa antaa LATEXille aina, kun \dots-komennon jälkeen ei
tule luettelopilkkua tai jotain yleisesti binäärirelaation merkkinä käytettyä merkkiä, kuten '+' tai ''.
Legendan mukaan Gauss keksi pienenä
koulupoikana, että pitkän summan voi ryhmitellä
uudestaan hyödyllisesti: \( 1 + 2 + 3 + \dots +
100 = (1 + 100) + (2 + 99) + \dots + (50 + 51) =
50 \ dot 101 = 5050 \). Samaa periaatetta ei
voida valitettavasti käyttää kertolaskujen
kanssa: \( 1 \ dot 2 \dotsb 100 = (1 \ dot 100)
(2 \ dot 99 ) \dotsb (50 \ dot 51) = 100 \ dot
198 \ dot 294 \dotsb 2550 = ? \).
Legendan mukaan Gauss keksi pienenä koulupoikana, että pitkän
summan voi ryhmitellä uudestaan hyödyllisesti: 1+2+3+   +100 =
(1 + 100) + (2 + 99) +    + (50 + 51) = 50  101 = 5050. Samaa
periaatetta ei voida valitettavasti käyttää kertolaskujen kanssa: 1 
2    100 = (1  100)(2  99)    (50  51) = 100  198  294    2550 = ?.

7.2.4 Typograset ilmaisukeinot, joukot ja tekstit
Matemaattiseen notaatioon kuuluu olennaisena osana typograan käyttäminen
merkintöjen erottamiseksi toisistaan. Yksi näistä keinoista on kirjainten aksentointi. Sivulla 47 olleen taulukon 3.1 komentoja ei kuitenkaan LATEXin matematiikkatilassa voida käyttää. Niiden tilalle on varattu erityiset matemaattiseen aksentointiin kelpaavat komennot, jotka on lueteltu taulukossa 7.2.
a^ \hat{a}
a \ he k{a}

a
a

\a ute{a}
\grave{a}

a
a
~

\bar{a}
\ve {a}

a
a

\dot{a}
\ddot{a}

a
a

\breve{a}
\tilde{a}

Taulukko 7.2: Aksentointikomennot matematiikkatilassa
Toinen tärkeä typogranen ilmaisukeino on erilaisten fonttien käyttö. Taulukkoon 7.3 on koottu tärkeimmät matematiikkatilassa käytettävät fontit. Kaikissa
niissä eivät ole kaikki kirjaimet käytettävissä.
Eräs tärkeä käyttötarkoitus eräille näistä fonteista on lukujoukkojen perinteisten
symbolien latominen: reaaliluvut , luonnolliset luvut
ja muut vastaavat voidaan tehdä sekä paketin amsfonts tarjoamalla komennolla \mathbb että paketin

R

N
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Malli

Komento

Vaadittu paketti

ABCdef

\mathrm{ABCdef}
\mathbf{ABCdef}
\mathnormal{ABCdef}
\math al{ABC}
\math al{ABC}
\mathfrak{ABCdef}
\mathbb{ABC}
\mathbbm{ABC}

eus ript option math al kanssa
eufrak
amsfonts tai amssymb
bbm

ABCdef
ABCdef

ABC

ABC
ABCdef

ABC

ABC

Taulukko 7.3: Matematiikkatilan fonttivaihtoehtoja

bbm antamalla komennolla \mathbbm. On makuasia, kummasta tykkää enemmän
 se on selvää, että ne tuottavat erilaista jälkeä.
Joukkojen merkitseminen on yleisemminkin mielenkiintoinen operaatio. On kaksi
yleistä merkintätapaa: luetellaan joukon alkiot aaltosulkeiden sisällä f2; 4; : : : g tai
annetaan aaltosulkeiden sisällä joukon määrittelevät ehdot f n 2 + j n=2 2 + g.
Vuosikymmenien kuluessa on muodostuneet tietyt tavat latoa nämä merkinnät.

Z




Z

Ensimmäinen merkintätapa, f2; 4; : : : g, voidaan latoa niinkuin voisi kuvitella: \( \{ 2, 4, \dots \} \).
Jälkimmäinen notaatio f n 2 + j n=2 2 + g ladotaan tavalliseen tapaan,
mutta kahdella poikkeuksella:
1. Käsketään LATEXia lisäämään hieman tyhjää avaavan aaltosulkeen jälkeen ja ennen sulkevaa aaltosuljetta komennolla '\,'.
2. Ehtoa edeltävä pystyviiva ladotaan komennolla \mid.
Niinpä ylläoleva kaava ladotaan komentosarjalla \( \{ \, n \in \mathbbm{Z}_+ \mid n/2 \in \mathbbm{Z}_+ \, \} \).

Z

Z

Kaavan sekaan voidaan myös kirjoittaa selvää suomea  tai englantia, jos niin
halutaan. AMS-LATEX-paketti amsmath tarjoaa komennon \text keskelle kaavaa
ladottavaa selvää tekstiä varten. Komento vaatii pakollisen argumentin, joka ladotaan tekstin ladonnan sääntöjä noudattaen kaavaan komennon paikalle. Argumentti voi sisältää matematiikkamoodissa ladottavaa materiaalia aivan kuten tavallinen
tekstikin.

Kaksiulotteinen lineaariavaruus voidaan
kirjoittaa myös seuraavasti: \( \{ \, \lambda
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\ve {v} + \mu \ve {u} \mid \lambda, \mu \in
\mathbbm{R} \text{, ja $\ve {v}$ ja $\ve {u}$
ovat lineaarisesti riippumattomat} \, \} \).
Kaksiulotteinen lineaariavaruus voidaan kirjoittaa myös seuraavasti: f ~v+~u j ;  2 , ja ~v ja ~u ovat lineaarisesti riippumattomat g.

R

7.3

Näyttävää matematiikkaa

Edellä kaikki kaavat ladottiin tekstin sekaan. On kuitenkin järjetöntä yrittää latoa

Rx+ log2xx et2 dt

tekstin sekaan  rivinvälit kasvavat
korkeita kaavoja kuten limx!1 x ex2
rumasti, ja kaava ladotaan aivan liian pienellä fontilla. On parempi kirjoittaa se
erilleen, ikäänkuin näytille:
lim

x!1

Rx+ log2xx
x

et2 dt

ex2

:

display math

Tämä tapahtuu kirjoittamalla kaava näyttömatematiikkatilassa (engl.
). Se on muunnelma edellä kuvatusta matematiikkatilasta, josta myös käytetään nimitystä tekstimatematiikkatila (engl.
).

mode

text math mode

Matemaattista tekstiä kirjoittavan on tärkeää tajuta näiden kahden tilan ero, sillä
hän joutuu tekemään aina päätöksen siitä, kummassa tilassa jokin kaava ladotaan.
Tekstimatematiikkatilassa ei kannata yrittää latoa monimutkaisia, pystysuunnassa
tilaavieviä systeemeitä. Näyttömatematiikkatila puolestaan on luonteeltaan korostava, se ikäänkuin huutaa kaavan lukijan silmille. Toisaalta pituussuunnassa laajat kaavat on helpompi kirjoittaa tekstimatematiikkatilaan, jossa LATEX rivittää
automaattisesti.
Näyttömatematiikkatilaa ei kuitenkaan tule käyttää liikaa. Se on korostuskeino, joka  kuten kaikki korostuskeinot  on parhaimmillaan säästeliäästi käytettynä.
Kuvittele mielessäsi kymmensivuinen artikkeli, jossa on vain yksi näyttömatematiikkatilassa ladottu kaava. Kun silmäilet artikkelia ensimmäistä kertaa, tuo kaava
herättää huomiosi. Koska artikkelin kirjoittajalla oli psykologista silmää, hän käytti näyttömatematiikkatilaa korostaakseen juuri artikkelin tärkeimmän tuloksen 
ja koska sinä olet juuri tuota tulosta kaivannut, innostut lukemaan artikkelin kokonaan. Toki tämä on äärimmäinen esimerkki, ja tyypillinen artikkeli sisältää paljon
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myös näyttömatematiikkaa, mutta aina kannattaa harkita, onko juuri tarkasteltava
kaava riittävän tärkeä korostettavaksi.
Kaava ladotaan näyttömatematiikkatilassa kirjoittamalla se komentojen \[ ja \℄
väliin. Plain-TEXiä tai AMS-TEXiä tuntevien tulee huomata, ettei tuttu kaksoisdollari toimi kunnolla. Näyttömatematiikkatilassa voidaan käyttää kaikkia aiemmin esiteltyjä keinoja.

7.4

Suuret merkinnät

Tämän luvun loppupuoli käsittelee lähes yksinomaan näyttömatematiikan keinovaroja, joita tosin voidaan soveltaa myös tekstin sekaan ladottaviin kaavoihin.
Aloitamme pystysuunnassa tilaa vievistä merkintätavoista.

7.4.1 Murtomerkinnät ja binomikertoimet
Jo tavallinen nelilaskin osaa laskea osamääriä, on jakolasku sen verran tärkeä laskutoimitus. Niinpä murtomerkinnät eli osamäärien merkitseminen murtolukujen
tapaan murtoviivan avulla ovat hyvin tavallisia. Muutamaa poikkeusta lukuunottamatta murtomerkintöjä ei kannata tehdä tekstimatematiikkatilassa, sillä ne vievät
liikaa tilaa pystysuunnassa.
Tavallinen murtomerkintä tehdään komennolla \fra . Se vaatii kaksi pakollista argumenttia, joista ensimmäinen on osoittaja ja jälkimmäinen nimittäjä. Yksinkertaiset murtoluvut  kuten 12 , joka saadaan aikaan komennolla \fra {1}{2} 
voidaan latoa huoletta tekstimatematiikkatilassa. Monimutkaisemmat konstruktiot on parasta latoa näyttömatematiikkana.

\[ \fra {ab }{\sqrt{(a+b+ )(a+b- )(a-b+ )(-a+b+ )}} \℄

p

a+b+

(

)(

a+b-

ab
)(

a-b+

a+b+

)(-

)

Yleisemmät murtomerkinnän kaltaiset merkinnät voidaan tehdä
 siis paketin amsmath ollessa käytössä  komennolla

AMS-LATEXissa
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\genfra {aloittava sulje }{päättävä
{osoittaja }{nimittäjä }

sulje

}{murtoviivan

paksuus

}{ulkoasu }

jonka argumenteilla on seuraavat merkitykset:

Aloittava sulje on merkki, joka ladotaan merkinnän eteen.
Päättävä sulje on merkki, joka ladotaan merkinnän perään.
Murtoviivan paksuus ilmaistaan jollakin LATEXin ymmärtämistä mittayksiköis-

tä. Käytössä ovat ainakin mm, m, in (tuumat), pt (kirjapainon pisteet),
em (kirjaimen 'M' leveys) ja ex (kirjaimen 'x' korkeus).
Ulkoasu kuvaa, mitä kokoa rakennelman latomisessa on käytettävä. Tämän voi
jättää tyhjäksi.
Osoittaja ja nimittäjä sisältävät sen, mitä pitää latoa.

Esimerkkinä komennon käytöstä tehdään alla tavallista paksummalla murtoviivalla
varustettu murtolauseke itseisarvomerkkien kanssa.

\[ \genfra {|}{|}{1.3pt}{}{2564546459}{549767540154773} \℄

2564546459
549767540154773


Erityisesti todennäköisyyslaskennassa esiintyy usein binomikerroin n
k . Tämän
AMS-LATEX tuottaa komennolla \binom, jonka kaksi pakollista argumenttia sisältävät yläpuolisen ja alapuolisen numeron, tässä järjestyksessä.

\[ C_2(n) = \binom{n+1}{4} \fra {1}{8}
+ \binom{n+1}{3} \fra {1}{3} \℄








C2 (n) = n +4 1 81 + n +3 1 31
7.4.2 Isot sulkeet
Kaavassa

2
n( yx3y )
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on ongelma: sulkeet ovat liian pienet. Tämän korjaavat parhaiten LATEXin suljekomennot \left ja \right. Näiden komentojen perään laitetaan haluttu sulkumerkki, jonka LATEX sitten suurentaa asianmukaiseen kokoon. Kaavassa tulee olla sama
määrä \left-komentoja kuin on \right-komentoja  silti näiden käsiteltäviksi laitettujen sulkumerkkien ei tarvitse olla pareittain samaa laatua. Jompikumpi
sulkumerkeistä voidaan jopa jättää tulostamatta laittamalla sen paikalle piste.
\[ 2^{-r} \left ( 1 + \fra {1}{n}
\right)^{\left\lfloor
\fra {1}{2} nr
\right\rfloor}
\℄

2

r

-

b 12 nr
1
1+ n



Eräs tärkeä käyttökohde yllämainituille suljekomennoille on suomalaisten matemaatikkojen suosima avoimen välin notaatio ℄-; 1[. Niiden käyttäminen auttaa
LATEXia päättelemään, mikä sulje on oikeasti aukeava ja mikä oikeasti sulkeva 
tässä notaatiossa kun sulkeiden normaali merkitys kääntyy päälaelleen. LATEX voi
laittaa kaavan oikeisiin kohtiin väliä ja jättää oikeista paikoista sitä pois, jos suljekomentoja käytetään.
\ldots vain, jos $\Delta = \left℄a, b \right[$
joillakin $a, b \in \mathbbm{R}$.

:::

vain, jos

 = ℄a; b[ joillakin a; b 2 R.

7.4.3 Ylä- ja alakaarisulkeet sekä kommentoidut nuolet
Lausekkeen

1 + 2 +    + 100 = (|1 + 100) + (2 + 99{z) +    + (50 + 51}) = 5050
50 kpl

ladonnassa ainoa ongelma on alakaarisulje. Se voidaan kuitenkin tehdä komennon \underbra e avulla. Tuo komento vaatii yhden pakollisen argumentin, johon laitetaan pääkaava, jonka alle kaarisulje tulee. Sulkeen alle voidaan latoa kaava kirjoittamalla se alaindeksiksi. Vastaavasti yläkaarisulje tehdään komennolla
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\overbra e, ja kaarisulkeen yläpuolelle ladottava materiaali kirjoitetaan sen yläindeksiksi.
\[ \underbra e{(\overbra e{i \, i \dotsb i}^n) + \dots
+ (\overbra e{i \, i \dotsb i}^n)}_m
= m \, i^n
\℄

z }|n {
z }|n {
n
(i i    i) +    + (i i    i) = m i
|
{z
}
m

On myöskin mahdollista kommentoida symboleita. AMS-LATEX tarjoaa paketissaan amsmath komennot \overset, joka latoo ensimmäisen pakollisen argumenttinsa jälkimmäisen pakollisen argumentin päälle, sekä \underset, joka tekee päinvastoin. Lisäksi sama paketti tarjoaa pitkien nuolien tekemiseen komennot \xleftarrow  nuoli vasemmalle  ja \xrightarrow  nuoli oikealle  jotka molemmat ottavat yhden pakollisen argumentin ja sitä ennen yhden valinnaisen argumentin; pakollinen argumentti ladotaan nuolen päälle, valinnainen sen alle.

\[ (a+b)(a-b) \overset{*}{=} a^2 - b^2
\xrightarrow[**℄{a\rightarrow b} 0 \℄
\begin{enumerate}
\item[$*$℄ Tämä on tunnettu laskusääntö.
\item[$**$℄ Triviaali.
\end{enumerate}

!!
b 0
a + b)(a - b) = a2 - b2 a

(




Tämä on tunnettu laskusääntö.
Triviaali.
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7.4.4 Summat, tulot, integraalit ja raja-arvot
Summien, tulojen, integraalien ja raja-arvojen merkintöjä

1  1 k
X
;
k=0 2

n
Y
k=1

1Z

k;

0



x3 dx

ja

1 + n1
n!1
lim

n

yhdistää se seikka, että niissä kaikissa ladotaan jotain varsinaisen merkinnän päälle
tai alle. Koska nämä merkinnät ovat kovin tavallisia, on ne tehty helpoiksi kirjoittaa.
Summan latomiseen LATEX tarjoaa komennon \sum. Summauksen ylä- ja alarajat laitetaan komennon perään ylä- ja alaindekseiksi. Tulo ladotaan samalla lailla
käyttäen komentoa \prod. Näyttömatematiikassa näiden komentojen perässä oleva
ylä- ja alaindeksi ladotaan syntyvän symbolin ylä- ja alapuolelle. Jos kaava joudutaan ahtamaan pieneen tilaan  kuten esimerkiksi keskelle tekstiä tai yläindeksiin
 summan ja tulon rajat ladotaan ylä- ja alaindeksiksi.
Täysin samaa periaatetta noudatetaan raja-arvoja ladottaessa. Raja-arvon symbolin, sanan lim latoo sivun 99 taulukosta 7.1 löytyvä komento \lim. Sen perään
kirjoitetaan alaindeksiksi muuttujan rajalauseke, jossa oleva nuoli on tapana tehdä
komennolla \to.

\[ \lim_{n \to \infty} \sum_{i=1}^n
\fra {1}{\prod_{k=1}^i k^2} \℄

lim

n!1

n
X
i=1

Qi

1

2
k=1 k

Integraalit ladotaan samalla periaatteella, komentona on nyt \int. Oletusarvoisesti ei kuitenkaan LATEX lado integrointirajoja integraalimerkin päälle ja alle. Jos
sitä kuitenkin halutaan, voidaan siitä LATEXille kertoa kirjoittamalla \int-komennon jälkeen, ennen ala- ja yläindeksejä komento \limits. Integroitavan lausekkeen
ja dx-ilmaisun väliin on tapana laittaa hieman tyhjää komennolla  \,.

\[ \int_0^1 x \, dx - \int\limits_1^0 x \, dx \℄
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Z1
0

Z0

x dx - x dx
1

Jos halutaan, että koko kirjoitelman ajan integrointirajat ladotaan merkin päälle
eikä perään, pitää ottaa käyttöön AMS-LATEX-paketti amsmath option intlimits
kanssa.

AMS-LATEX tarjoaa helpon tavan kirjoittaa kaksoisintegraaleja, kolmoisintegraaleja ja muita sellaisia. Paketin amsmath komento \iint tuottaa kaksi peräkkäistä
integraalimerkkiä, \iiint kolme ja \iiiint neljä. Komento \idotsint tuottaa
kaksi integraalinmerkkiä, joiden välissä on kolme pistettä.
\[ \idotsint f(x_1, \dots, x_4) \, dx_1 \dotsb dx_4
= \iiiint f(x_1, x_2, x_3, x_4) \, dx_1 \, dx_2
\, dx_3 \, dx_4 \℄

Z

Z

   f(x1 ; : : : ; x4 ) dx1    dx4 =

ZZZZ

f(x1 ; x2 ; x3 ; x4 ) dx1 dx2 dx3 dx4

Näistä moniulotteisia integraaleja tuottavista merkeistä on muutakin hyötyä kuin
pelkästään se, että ne ovat lyhyitä kirjoittaa. Kun näitä komentoja käytetään niin,
että integrointirajat ladotaan päälle, ei viereen  siis käyttäen \limits-komentoa
niin rajat ladotaan koko integraalimerkkirykelmän päälle, ei vain viimeisimmän.

\[ \iint\limits_{-\infty}^\infty e^{-x^2} e^{-y^2}
\, dx \, dy \℄

1
ZZ
1

e-x e-y dx dy
2

2

-

Tässä esimerkissä
RR näkyy myös, miksi on tapana latoa pieni väli dx-ilmaisujen
väliin. Kaavasta : : : dxdy ei käy nopealla silmäyksellä selväksi, onko integroitava
muuttujien x ja y vaiko tulon xdy suhteen.
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7.4.5 Matriisit ja paloittaiset määrittelyt
Matriisien latomiseen on kaksi keinoa. AMS-LATEX tarjoaa niistä helpomman mutta myös rajoitetumman. Kun paketti amsmath on otettu käyttöön, voidaan käyttää
matrix-ympäristöä. Matriisi kirjoitetaan sen sisälle riveittäin niin, että matriisin
alkiot erotetaan toisistaan &-merkeillä, ja rivien väliin kirjoitetaan \\-komento.
Tämä ympäristö ei lado matriisin ympärille minkäänlaisia sulkeita. Samalla tavalla käytetään ympäristöjä pmatrix  joka latoo ympärilleen kaarisulkeet  ja
bmatrix  joka latoo ympärilleen hakasulkeet.

\[
\det \begin{pmatrix}
1 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0
\end{pmatrix}
= \det \begin{bmatrix}
1 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0
\end{bmatrix}
= \left| \begin{matrix}
1 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0
\end{matrix} \right|
= 0
\℄


det



1 0 0
0 1 0


=

det



1 0 0
0 1 0

=

1 0 0
0 1 0

=

0

Paloittaiset määrittelyt ovat myös helppoja tehdä AMS-LATEXin keinoin. Paketti
amsmath tarjoaa ases-ympäristön, jota käytetään kuten yllämainittuja matriisiympäristöjä. Eri tapaukset eli rivit erotetaan toisistaan \\-komennolla, ja tapausten sisällä jokainen &-merkki ikäänkuin käskee LATEXia siirtymään seuraavaan pystyriviin, jonka paikan LATEX valitsee kuten parhaaksi näkee. Ympäristö
latoo sisältönsä siten, että se on käsitettävissä paloittaiseksi määrittelyksi, kuten
allaolevasta esimerkistä nähdään.
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\[
\delta_{ij} = \begin{ ases}
1 & \text{kun $i=j$} \\
0 & \text{kun $i\neq j$}
\end{ ases}
\℄

Æ
1
Æij =
0

i=j
kun i 6= j
kun

Nämä kaikki ympäristöt ovat kuitenkin rajoittuneita. Millään yllämainitulla keinolla ei voida latoa esimerkiksi laajennettua matriisia. Siksi on olemassa LATEXin
oma ympäristö array, jota käytetään täysin samoin kuin tabular-ympäristöä, joka on kuvattu sivulla 85 alkavassa kappaleessa 6.1. Ainoa ero on se, että array-ympäristön sisällä oleva materiaali ladotaan matematiikkana eikä tekstinä. Esimerkki
tästä on alla.
Ensiksi esitetään yllä esiteltyä vaikeampi tapa latoa paloittainen merkintä

\[
\delta_{ij} =
\left\{
\begin{array}{ll}
1 & \text{kun $i=j$} \\
0 & \text{kun $i\neq j$}
\end{array}
\right.
\℄

Æij =
:::

1
0

kun
kun

sitten laajennetun matriisin ladonta.

\[
\left( \begin{array}{

| }

i=j
i 6= j

:::
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1 & 2 & \fra {1}{2} & \pi
& 1596 \\
0 & 9 & \xi
& \alpha & e
\end{array} \right)
\℄


7.5

1 2 12  1596
0 9 
e



Muutama esimerkkikaava

Nyt on aika tutustua oikeisiin, monimutkaisiin kaavoihin ja siihen, miten sellaiset rakennetaan. Ei kannata heti pelästyä monimutkaisia syötteitä; ne näyttävät
karmeilta, mutta tarkemmalla silmäilyllä niistä on havaittavissa tuttuja piirteitä.
Kaikki kaavat rakentuvat pienemmistä kaavoista, jotka rakentuvat vielä pienemmistä, kunnes lopulta päästään yksittäisten symbolien tasolle. Englannin kieltä
taitavat lukijat huomannevat lisäksi, että kaavan tuottava LATEX-syöte muistuttaa
kovasti puhuttua matematiikkaa. Siispä tutkimaan!
Aloitetaan vaikkapa latomalla Lorenz-muunnoksen kaava yhden avaruusulottuvuuden tapauksessa. Tarkoituksena on siis kertoa LATEXille, että kaava

8 0
>
<x
>
>
:t 0

=
=

qx-vtv2
0

1- 2
v2
t
q- 2v2
1- 2

halutaan latoa.
Tuskinpa kannattaa edes harkita tuollaisen kaavan latomista tekstin sekaan. Siksipä tehdään se näyttömatematiikkana, ja kirjoitetaan syötetiedostoon

\[

\℄

jota sitten kaavaa rakennettaessa täydennetään.
Edellä käsitellyistä tavoista latoa monirivisiä kaavoja AMS-LATEXin ases-ympäristö on helpoin sovittaa tätä käyttöä varten. Täydennetään nyt kaavaa:
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\[ \begin{ ases}
\end{ ases}
\℄
Kaavan karmeimman näköinen osa on nimittäjien neliöjuurilauseke. Hoidetaan se
ensin pois päiväjärjestyksestä. Neliöjuuri saatiin aikaan komennolla \sqrt{ : : :
}, ja sen sisälle pitää kirjoittaa vähennyslasku, jossa vähentäjänä on murtolauseke
 siis jotain seuraavan kaltaista: \sqrt{ 1 - \fra { : : : }{ : : : } }. Tuo murtolauseke on loppujen lopuksi aika helppo: yksi potenssiinkorotus sekä osoittajassa
että nimittäjässä. Niinpä päädytään muotoon \sqrt{1 - \fra {v^2}{ ^2}}.
Seuraavaksi voidaankin paneutua kaavan muihin osiin. Ylemmän yhtälön oikeean
puolen osoittaja on helppo: x - vt'. Alemman kaavan osoittaja vaatii hieman
enemmän työtä. Se on muotoa tee miinus murtolauseke, ja kyseinen murtolauseke
on täsmälleen sama kuin neliöjuurilausekkeiden sisällä. Näin päädytään muotoon
t - \fra {v^2}{ ^2}. Yhtälöiden vasemmat puolet ovat myös helppoja: x' ja t'.
Lopuksi pitää koota palaset yhteen. Edellä valittiin kaavan pohjaksi ases-ympäristö, jossa rivien väliin laitetaan \\-komento ja pystysuora tasaus toteutetaan
&-merkeillä. Yhtälöiden oikeanpuoleiset murtolausekkeet ladotaan, kuten tavallista komennolla \fra { : : : }{ : : : }. Saadaan aikaan seuraava LATEX-syöte, joka
tuottaa ylläolevan Lorenz-muunnoskaavan.

\[ \begin{ ases}
x' &= \fra {x - vt'}
{\sqrt{1 - \fra {v^2}{ ^2}}} \\
t' &= \fra {t - \fra {v^2}{ ^2}}
{\sqrt{1 - \fra {v^2}{ ^2}}}
\end{ ases}
\℄
Ei edellä esitetty tapa rakentaa kaavoja LATEXin ymmärtämään muotoon ole ainoa  eikä välttämättä edes paras. Kunkin LATEX-käyttäjän on parasta harjoitella
erilaisilla kaavoilla ja löytää itselleen sopiva tapa. Esittelen vielä muutaman kaavan sekä syötteen, jolla tuo kaava toteutetaan; en yritä kuvailla, miten tuohon
syötteeseen voidaan päätyä.
Tämä klassista seisovaa aaltoliikettä kuvaava dierentiaaliyhtälö

2 y = 1 2 y
x2 v2 t2
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saadaan aikaan syötteellä

\[

\fra {\partial^2y}
{\partial x^2}
=\fra {1}{v^2} \fra {\partial^2y}{\partial t^2}
\℄
Erästä aaltopakettia kuvaava hieman hiuksia nostattava kaava

jf(x; t)j2 =



2

1=2

2 + 2 t2

e-[

x v t =2

t

( - g )2 ( ( 2 + 2 2 ))℄

voidaan latoa näin:

\[
|f(x,t)|^2
= \left( \fra {\pi^2}
{\alpha^2+\beta^2t^2}
\right)^{1/2}
e^{-[\alpha(x-v_g t)^2/(2 (\alpha^2 + \beta^2 t^2))℄}
\℄
Lopuksi katsastetaan eräs karmea kaava,

Æ = min



sin2



1; "=10)℄2
9

[min(





1; "=10); [min(1; "=6)℄2 ;

+ min(

joka esiintyy huhujen mukaan erään dierentiaali- ja integraalilaskennan oppikirjan harjoitustehtävän vastauksessa. Se ladotaan näin:

\[
\delta = \min \left(
\sin^2 \left(
\fra {[\min (1, \varepsilon/10)℄^2}{9}
\right)
+ \min (1, \varepsilon/10),
[\min(1,\varepsilon/6)℄^2
\right)
\℄

Luku 8

Kaavat kirjoitelman osana

Tyylikäs kaavan käyttö vaatii niiden numerointia, yhtäsuuruusmerkkien laittamaista vaakasuunnassa samaan kohtaan, ja välimerkkipolitiikan hallitsemista. Tässä luvussa tarkastellaan juuri näitä tärkeitä asioita.

8.1

Välimerkeistä

Kaava on yleensä osa lausetta. Siksi sitä usein seuraa pilkku, piste tai muu välimerkki. Toisaalta matemaattisessa kaavassa on usein välimerkkejä itsessään. On
tärkeää valita oikein, laittaako välimerkki matematiikkatilan sisälle vain ulkopuolelle.
Tekstimatematiikkatilassa kirjoitetun pilkun jälkeen LATEX ei katkaise riviä  esimerkiksi lukuparin (2; 3) se pyrkii pitämään samalla rivillä. Toisaalta kaavan jälkeen tulevan pilkun jälkeen saa rivin katkaista aivan hyvin, joten ei ole hyvä idea
kirjoittaa sitä tekstimatematiikkatilassa.
Toinen välimerkkiongelma liittyy näyttömatematiikkaan. Yllättävän usein näkee
kaavoja, kuten

1Z

1

ex dx
2

-
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, joiden jälkeinen pilkku onkin ladottu seuraavan rivin alkuun. Se näyttää rumalta.
Siksi näyttömatematiikan perään tuleva pilkku tai piste tulisikin kirjoittaa ennen
komentoa \℄, jolloin saadaan aikaan paljon kauniimpi kaava, eli

1Z

1

ex dx:
2

-

Seuraavat nyrkkisäännöt auttavat päätöksenteossa useimpien välimerkkiongelmien
tullessa vastaan:
1.
2.
3.

8.2

Kaavan matemaattiseen sisältöön kuuluvat välimerkit ladotaan matematiikkatilassa.
Lauserakenteen vuoksi näyttomatematiikkatilassa ladotun kaavan perään
tuleva välimerkki ladotaan matematiikkatilassa.
Tekstimatematiikkatilassa ladotun kaavan perään lauserakenteen vuoksi tuleva välimerkki ladotaan matematiikkatilan ulkopuolella.

Numeroidut kaavat ja viittaukset

Numeroitu kaava tehdään latomalla se näyttömatematiikkatilassa. Nyt ei sitä kuitenkaan pidä ympäröidä komennoilla \[ ja \℄, vaan se sijoitetaan ympäristöön
equation. Tämä ympäristö antaa kaavalle numeron, johon voidaan viitata sivulla 75 olevan kohdan 5.1 tarjoamilla keinoilla.

\begin{equation}
\label{eq:eee}
1 \neq 0.99999\dots
\end{equation}
Epäyhtälön~(\ref{eq:eee}) totuudesta ei ole
epäilystä: se on epätosi.

1 6= 0:99999 : : :
Epäyhtälön (8.1) totuudesta ei ole epäilystä: se on epätosi.

(8.1)
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Kuten esimerkistä nähdään, komento \ref ei tulosta yhtälönnumeron ympärille sulkuja. AMS-LATEXin amsmath-paketti tarjoaa komennon \eqref, joka toimii
muuten täysin samoin kuin \ref, mutta se toimii vain yhtälönnumeroilla, jotka se
tulostaa sulkujen sisään. Kas näin:

Jotkut ihmiset eivät millään usko, että
epäyhtälö~\eqref{eq:eee} on epätosi.
Jotkut ihmiset eivät millään usko, että epäyhtälö (8.1) on epätosi.
Huomaathan, että ylemmässä esimerkissä sulkeet jouduttiin kirjoittamaan itse
viittauskomennon ympärille, alemmassa ei.
Yleensä ei kannata numeroida kaikkia kaavoja. Vain ne, joihin viitataan, ovat numeroinnin arvoisia.

8.3

Moniriviset kaavat ja kaavastot

Kukapa ei olisi joskus törmännyt todella pitkään integraalilaskuun! Ja ainakin
lineaarialgebran luentomonisteessa saattaa esiintyä yli puoli sivua pitkä determinantinsievennys. AMS-LATEX tarjoaa tällaisten latomiseen muutaman kätevän ympäristön. Niiden käyttämiseen tarvitaan paketti amsmath.
Ympäristö gather latoo kaavat, jotka sen sisään on kirjoitettu, eri riveille, kunhan
kaavojen väliin on laitettu komento  \\. Tämä ympäristö numeroi kaavat, kunkin
erikeen, samaan tapaan kuin equation; jos jollekin riville ei haluta kaavamumeroa,
tulee sen yhteyteen laittaa komento \notag. Kaavanumeron voi myös määrätä itse
komennolla \tag, jonka pakolliseksi argumentiksi haluttu numero tai muu merkki
laitetaan. Komento \tag* toimii muuten samoin, mutta se ei laita kaavanumeron
ympärille sulkuja eikä muitakaan koristeita, joita LATEX muuten laittaisi. Ympäristöstä gather olemassa myös ns. tähtiversio gather*, joka ei numeroi kaavoja.
Esimerkki gather-ympäristön käytöstä on alla.

\begin{gather}
\sin^2 x + \ os^2 x = 1 \notag \\
\tan x = \fra {\sin x}{\ os x} \label{eq:tan} \tag*{*} \\
\ ot x = \fra {1}{\tan x} \label{eq: ot} \tag{*}
\end{gather}
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\begin{enumerate}
\item[\ref{eq:tan}℄ Tärkeä.
\item[\eqref{eq: ot}℄ Harvinaisempi.
\end{enumerate}
sin2 x + os2 x = 1
sin x
tan x =
os x
ot x =

1

tan x

*
(*)

*
Tärkeä.
(*) Harvinaisempi.
Ympäristö align muistuttaa kovasti gather-ympäristöä  siitä on olemassa tähtimuoto, joka ei numeroi, siinä toimivat \tag-komennot ja siinäkin \\-komento
erottaa rivit toisistaan. Ero on siinä, että align tarjoaa mahdollisuuden eri rivien tasaamiseen pystysuunnassa samaan kohtaan, esimerkiksi niin, että kaikkien
yhtäsuuruusmerkit ovat samalla kohtaa pystysuunnassa. Tasauskohta merkitään
ympäristön sisällä &-merkillä.

Seuraavat ovat yhtäpitäviä:
\begin{align*}
a &= \fra {a + b}{2} \\
2a &= a + b \\
a &= b
\end{align*}
Seuraavat ovat yhtäpitäviä:

a = a +2 b
2a = a + b
a=b
Kaava, joka on liian laaja ladottavaksi yhdelle riville, on jaettava useammalle. Ympäristö multline latoo kaavan useammalle riville, kunhan sen sisään kirjoitetussa
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kaavassa on rivityskohdat merkitty komennolla \\. Myös tässä ympäristössä toimivat yllä esitellyt numerointikeinot, ja ympäristö multline* on myös saatavilla.

\newenvironment{marray}[1℄
{\left(\begin{array}{#1}}{\end{array}\right)}
Käännetäänpä matriisi.
\begin{multline*}
\begin{marray}{ | }
2 & 4 & 1 & 0 \\
1 & 6 & 0 & 1
\end{marray} \xrightarrow[M_1{\fra {1}{2}}℄
{A_{1,2}(-\fra {1}{2})}
\begin{marray}{ | }
1 & 2 & \fra {1}{2} & 0 \\
0 & 4 & -\fra {1}{2} & 1
\end{marray} \\ \xrightarrow{M_2(\fra {1}{4})}
\begin{marray}{ | }
1 & 2 & \fra {1}{2} & 0
\\
0 & 1 & -\fra {1}{8} & \fra {1}{4}
\end{marray}
\xrightarrow{A_{2,1}(-2)}
\begin{marray}{ | }
1 & 0 & \fra {3}{4} & -\fra {1}{2} \\
0 & 1 & -\fra {1}{8} & \fra {1}{4}
\end{marray}
\end{multline*}
Käännetäänpä matriisi.




2 4 1 0
1 6 0 1

M2 ( 14 )
! 10 21


A1;2 (- 12 )
1 2 12
!
0 4 - 21
M1 12


1 0
A2;1 (-2)
21 1
!
-8
4



0
1
1 0
0 1

3
41
-8

1 
1
4

-2

Ympäristö split on tarkoitettu monirivisten kaavojen latomiseeen niin, että esimerkiksi yhtäsuuruusmerkit voidaan tasata pystysuunnassa samaan kohtaan. Tässäkin &-merkki merkitsee tasauskohdan, ja \\ vaihtaa riviä. Edellä esitellyistä ympäristöistä poiketen split on laitettava jonkin muun näyttömatematiikkatilassa

120

LUKU 8. KAAVAT KIRJOITELMAN OSANA

toimivan ympäristön sisään. Alla olevassa esimerkissä käytetään split-ympäristön
lisäksi kohtuumittaisen välin matematiikkatilassa latovaa \qquad-komentoa. Esimerkin kaava on Lordi K. Elvinin artikkelista What every young mathemati ian
should know, Bulletin of the Advan ed Mathemati al So iety, 23 (6), 2001,
s. 666 [13, s. xiv℄. Se on tuotettu seuraavalla syötteellä : : :

\begin{equation}
% \[:kin kävisi, jos ei haluta numerointia
\label{eqn:k.elvin}
\begin{split}
\left( \int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} \, dx \right )^2
&= \left( \int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} \, dx \right )
\left( \int_{-\infty}^\infty e^{-y^2} \, dy \right ) \\
&= \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty
e^{-x^2} e^{-y^2} \, dx\,dy \qquad \text{by Fubini} \\
&= \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty e^{-(x^2+y^2)}
\,dx\,dy\\
&= \int_0^{2\pi} \int_0^\infty
e^{-r^2} r \,dr \,d\theta \qquad \text{using polar
oordinates} \\
&= \int_0^{2\pi} \left[ \int_0^\infty e^{-r^2} \,dr \right℄
\,d\theta \\
& = \,\int_0^{2\pi} \left[ \left. -\fra {e^{-r^2}}{2}
\right|_{r=0}^{r=\infty} \right℄ \,d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \left[ \fra {1}{2} \right℄ \, d\theta\\
&= \pi.
\end{split}
\end{equation}
: : : ja sen tuloste on kuvassa 8.1.
Kaikissa edellämainituissa ympäristöissä toimii komento \intertext. Se latoo ainoan, pakollisen argumenttinsa tavallisena tekstinä kaavan keskelle ikäänkuin kaava olisi keskeytetty tuon tekstin latomisen ajaksi.

Nyt
\begin{align*}
h^2 &= a^2 - p^2 \,=\, (a+p)(a-p) \\
&= \left [ a + \fra {a^2+ ^2-b^2}{2 } \right ℄
\left [ a - \fra {a^2 + ^2 - b^2}{2 } \right ℄ \\

8.3. MONIRIVISET KAAVAT JA KAAVASTOT

Z1



1

-

e-x dx
2

2

Z1


=
=

e-x dx

Z 1-1Z 1

2

x

Z1



e

1

-

y

- 2 - 2

e
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by Fubini

using polar oordinates



dr d

r=1 #
r=0

d

Kuva 8.1: Lordi K. Elvinin kaava

(8.2)
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&= \fra {((a+ )^2-b^2)(b^2-(a- )^2)}{4 ^2} \\
&= \fra {(a+b+ )(-a+b+ )(a-b+ )(a+b- )}{4 ^2} \\
&= \fra {4s(s-a)2(s-b)2(s- )}{4 ^2}, \\
\intertext{josta}
h &= \fra {2\sqrt{s(s-a)(s-b)(s- )}}{ };
\qquad A = \fra {1}{2} h \\
\Longrightarrow
A &= \fra {1}{2} \left ( \fra {2\sqrt{s(s-a)(s-b)(s- )}}
{ }\right )
\\ \iff
A &= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s- )} .
\end{align*}
Nyt

h2 = a2 - p2 = (a + p)(a - p)



a2 + 2 - b2 a - a2 + 2 - b2
= a+
2
2
2
2
2
2
((a + ) - b )(b - (a - ) )
=
42
(a + b + )(-a + b + )(a - b + )(a + b =
42
4s
(s - a)2(s - b)2(s - )
;
=
42
josta
p

h = 2 s(s - a)(s - b)(s p

)

A = 12 h

;

1 2 s(s - a)(s - b)(s =) A =
2
p
() A = s(s - a)(s - b)(s - ):

)

!

)

Luku 9

Matemaattisen kirjoitelman erityispiirteet

Matemaattisen tekstin tekemiseen liittyy muutakin kuin kaavojen kirjoittaminen.
Tyypillinen matemaattinen kirjoitelma sisältää teoreemoja, lemmoja, määritelmiä
ja muita hauskuuksia. Suurin osa tämän luvun esittelemistä keinovaroista vaativat
AMS-LATEXin paketin amsmath.

9.1

Kirjoitelmaluokkia

AMS-LATEX tarjoaa kirjoittajalle kaksi uutta kirjoitelmaluokkaa, jotka paitsi mää-

rittävät kirjoitukselle aivan erilaisen ulkoasun kuin LATEXin standardiluokat, myös
ottavat käyttöön amsmath-paketin. Oikeastaan ne on luotu AMS:n julkaistaviksi tarkoitettujen kirjoitelmien valmistelemista varten, mutta niitä voidaan aivan
hyvin käyttää muuhunkin.
Kirjoitelmaluokka amsart on arti le-luokan kaltainen  se on tarkoitettu matemaattisten artikkelien latomiseen. Luokka amsbook on puolestaan book-luokan
lainen ja tarkoitettu kirjojen latomiseen. On olemassa myös luokka amspro , joka
muistuttaa LATEXin mukana tulevaa luokkaa pro ; sitä ei kuitenkaan tarkastella
tässä oppaassa tarkemmin. Kaikki kolme eroavat esikuvastaan eräässä tärkeässä
kohdassa: nimilehti tehdään eri lailla.

AMS-LATEXin kirjoitelmaluokkien kunnioittamat nimilehtikomennot on lueteltu

taulukossa 9.1. Kaikkia ei toki tarvitse käyttää. Itse nimilehti syntyy komennolla
123
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\maketitle, jota ennen noiden komentojen  kuten myös mahdollisen abstra tympäristön on oltava. On huomattava, että jos kirjoittajia on useita, niin heidän
nimensä kirjoitetaan kukin omaan \author-komentoonsa. Samoin \address-komento ja muut kirjoittajan tietoja kertovat komennot kirjoitetaan jokaiselle kirjoittajalle erikseen, kunkin \author-komennon perään.
Komento

Kuvaus

\title[ : : : ℄{ : : : }
\author[ : : : ℄{ : : : }
\address{ : : : }
\ urraddr{ : : : }
\email{ : : : }
\urladdr{ : : : }
\dedi atory{ : : : }
\date{ : : : }
\thanks{ : : : }
\translator{ : : : }
\keywords{ : : : }
\subj lass{ : : : }

Kirjoitelman otsikko
Kirjoittajan nimi
Kirjoittajan osoite raportoitavan tutkimuksen aikana
Kirjoittajan nykyinen osoite (vain jos eri kuin \address)
Kirjoittajan sähköpostiosoite
Kirjoittajan kotisivun URL
Omistuskirjoitus
Päiväys (ei välttämätön)
Kiitokset
Kääntäjä
Avainsanat
Kirjoitelman mathemati s subje t lassi ation -luokitus

Taulukko 9.1:

AMS-LATEXin kirjoitelmaluokkien tarjoamat nimilehtikomennot

AMS:n kirjoitelmaluokat latovat sivujen ylälaitaan yläotsikoksi kirjoitelman kirjoittajat ja otsikon. Komentojen \title ja \author valinnainen argumenttia voidaan käyttää tämän muuttamiseen: \title-komennon valinnainen argumentti ladotaan yläotsikoksi silloin, kun kirjoitelman otsikko normaalisti ladottaisiin sinne,
\author-komennon valinnainen argumentti puolestaan ladotaan yläotsikkoon tekijätietojen paikalle. Jos kirjoittajia on useita, on käytettävä komentoa \markboth,
jonka ensimmäiseksi pakolliseksi argumentiksi laitetaan kirjoittajien nimen paikalle yläotsikkoon ladottava teksti ja toiseksi pakolliseksi argumentiksi kirjoitelman
nimen paikalle yläotsikkoon ladottava teksti.
Esimerkkinä AMS:n kirjoitelmaluokan käytöstä erityisesti  ja LATEXin käytöstä
yleensäkin  on alla LATEX-syöte, jolla on tuotettu kuvassa 9.1 oleva artikkeli.

\do ument lass[a4paper℄{amsart} % Tämä ottaa käyttöön paketin
% amsmath automaattisesti

9.1. KIRJOITELMALUOKKIA
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\begin{do ument}
\title{A onsequen e of $0.999\dots \not= 1$}
\author{F. O. Cover}
\address{Mathemati s Institute at Platonian University, Gree e}
\ urraddr{University of Elim\"aki, Department of Metamathemati s,
Finland}
\email{ overemu.fi}
\urladdr{http://www.emu.fi/\%7E over/}
\author{P. G. Metry}
\address{Institute of Haughty Attitudes, Bogosian Republi }
\email{pgmhatt.bog}
\urladdr{http://http.hatt.bog/\%7Epgm/}
\dedi atory{Dedi ated to all you trise tors out there. This work
would not be ne essary if it weren't for you.}
\subj lass{00A08 Re reational mathemati s}
\thanks{This arti le owes mu h to Fred Ri hman's arti les on
\texttt{s i.math} posted in July 1998.}
\begin{abstra t}
There is an interesting property of the real number system
that one an dedu e from $0.999\dots \not= 1$.
\end{abstra t}
\maketitle
\se tion{Why?}
It is a well-know fa t of mathemati s that
\begin{equation}
\label{eq:equal}
0.999\dots = 1,
\end{equation}
right? Well, we have found that there are many mathemati ally
literate people who disagree. When we present them the usual
simplisti proof by subtra ting $x=0.999\dots $ from
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$10x=9.999\dots $, these people refute our arguments by invoking
their disbelief of this method, and they are quite right. They
offer their own theory, in whi h everything about the real
number system holds ex ept for those propositions that
ontradi t $0.999\dots \not= 1$.
\se tion{Subtra tion is forbidden}
One interesting osequen e of $0.999\dots \not= 1$ is that the
an ellation rule does not hold. Indeed, it an be proven
independently of assertion~\eqref{eq:equal} that the average of
$0.9999\dots $ and $1$ is $0.999\dots $, and therefore the
following are equivalent:
\begin{align*}
0.999\dots &= \fra {0.999\dots + 1}{2} \\
2 \ dot 0.999\dots &= 0.999\dots + 1 \tag{*}\\
0.999\dots &= 1 \tag{**}
\end{align*}
whi h ontradi ts our assumption that $0.999\dots \not= 1$.
The only suspi ious step is from~($*$) to~($**$); therefore,
an ellation of equals is not allowed.
Sin e an ellation of equals is a onsequen e of the permission
to subtra t, we are not allowed to subtra t.
\se tion{Con lusion}
Let's sti k with~\eqref{eq:equal}.
\end{do ument}

9.2

Teoreemat ja muut lausahdukset

teoreemaympäristöt

LATEX  pelkkä, tavallinen LATEX  tarjoaa kirjoittajalle
teoreemojen, määritelmien ja muiden lausahduksien latomiseen. Nämä ympäristöt
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A CONSEQUENCE OF 0 999
:

=1

::: 6

F. O. COVER AND P. G. METRY

Dedi ated to all you trise tors out there. This work would not be ne essary if it weren't for you.
Abstra t. There is an interesting property of the real number system that
one

an dedu e from 0:999 : : : = 1.
6

1. Why?
It is a well-know fa t of mathemati s that
(1)
0:999 : : : = 1;
right? Well, we have found that there are many mathemati ally literate people
who disagree. When we present them the usual simplisti proof by subtra ting
x = 0:999 : : : from 10x = 9:999 : : : , these people refute our arguments by invoking
their disbelief of this method, and they are quite right. They o er their own
theory, in whi h everything about the real number system holds ex ept for those
propositions that ontradi t 0:999 : : : 6= 1.
2. Subtra tion is forbidden
One interesting osequen e of 0:999 : : : 6= 1 is that the an ellation rule does not
hold. Indeed, it an be proven independently of assertion (1) that the average of
0:9999 : : : and 1 is 0:999 : : : , and therefore the following are equivalent:
0:999 : : : + 1
0:999 : : : =
2
(*)
2  0:999 : : : = 0:999 : : : + 1
(**)
0:999 : : : = 1
whi h ontradi ts our assumption that 0:999 : : : 6= 1. The only suspi ious step is
from () to (); therefore, an ellation of equals is not allowed.
Sin e an ellation of equals is a onsequen e of the permission to subtra t, we
are not allowed to subtra t.
3. Con lusion
Let's sti k with (1).
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E-mail address : overemu.fi
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Kuva 9.1: Esimerkkiartikkeli
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ovat lähinnä metaympäristöjä, toisin kuin esimerkiksi quote tai align  niitä
ei voi käyttää suoraan begin-komennon avulla  vaan ne täytyy itse määritellä. LATEX kuitenkin tarjoaa määrittelyä varten kätevän sapluunan: kaikki muu on
valmiiksi määritelty paitsi ympäristön käyttämä otsikko ja numerointitapa.

\newtheorem{nimi }[numerointimalli ℄{otsikko }[numerointihierarkia ℄
Sapluunaa käytetään teoreemaympäristön tekemiseen newtheorem-komennon avulla. Sen argumentti nimi on se nimi, joka luotavalle ympäristölle halutaan antaa 
se nimi, jota begin-komennon kanssa käytetään. Argumentti otsikko on se teksti, joka ladotaan ympäristön otsikoksi itse kirjoitelmaan. Valinnaiset argumentit
numerointimalli ja numerointihierarkia ovat keskenään ristiriidassa, joten molempia ei voida käyttää yhtäaikaa.
Numerointimalli on jonkin aiemmin määritellyn teoreemaympäristön nimi; jos
tätä käytetään, niin sekä argumentissa annettu teoreemaympäristö että uusi, luotava ympäristö numeroidaan samalla laskurilla. Jos esimerkiksi on jo määritelty teoreemaympäristö teoreema ja nyt määritellään teoreemaympäristö lemma käyttäen
numerointimallina sanaa teoreema, niin kirjoitelmaan tulee esimerkiksi teoreema 1, lemma 2, lemma 3 ja teoreema 4.
Numerointihierarkia on jonkin otsikkokomennon nimi, esimerkiksi se tion. Näin
kirjoittaja voi määrätä, että määriteltävä teoreemaympäristö numeroidaan tuon
otsikkotason sisällä. Jos simerkiksi määritellään teoreemaympäristö nimeltä definition käyttäen numerointihierarkiana sanaa se tion, niin tuon ympäristön
avulla tehdyt määritelmät numeroidaan 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1 jne.
sen mukaan, minkä se tion-komennon alla kukin niistä on.
Komennolla newtheorem määritellylle ympäristölle voidaan antaa valinnainen argumentti, joka ladotaan ympäristön otsikon luokse siten, että sitä voidaan käyttää esimerkiksi teoreeman alkuperän julistamiseen. Teoreemaympäristön numeroon voidaan viitata \label- ja \ref-komentojen avulla.
\newtheorem{teor}{Teoreema}[se tion℄
\newtheorem{defn}[teor℄{Määritelmä}

\begin{teor}[Pythagoras℄
\label{teor:pythagoras}
Suorakulmaisessa kolmiossa kateettien neliön summa
on yhtä kuin hypotenuusan neliö.
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\end{teor}
Tästä pääsemme luontevasti seuraavaan
määritelmään:
\begin{defn}
Kolmio, jonka kahden sivun pituuden neliön
summa on pienempi kuin kolmannen pituuden
neliö, on tylppäkulmainen. Vertaa
teoreemaan~\ref{teor:pythagoras}.
\end{defn}

Teoreema 6.1 (Pythagoras) Suorakulmaisessakolmiossakateettien neliön summa on yhtä kuin hypotenuusan neliö.
Tästä pääsemme luontevasti seuraavaan määritelmään:

Määritelmä 6.2 Kolmio,jonka kahden sivun pituuden neliön summa on pienempi kuin kolmannen pituuden neliö, on tylppäkulmainen. Vertaa teoreemaan 6.1.
Paketti theorem tarjoaa runsaasti keinoja vaikuttaa teoreemaympäristöjen ulkoasuun. Tässä käsitellään niistä vain yhtä; lukijan kannattaa tutustua paketin omaan
dokumentaatioon, jos hän haluaa käyttää teoreemaympäristöjä tässä kuvattua eksoottisemmilla tavoilla.
Komento \theoremstyle, joka siis vaatii paketin theorem, ottaa yhden pakollisen
argumentin. Argumentiksi valitaan jokin taulukossa 9.2 mainituista sanoista. Komento määrää, millä tyylillä sen jälkeen
teoreemaympäristöt ladotaan.

määritellyt

AMS-LATEX tarjoaa hieman theorem-pakettia vastaavan paketin amsthm. Se määrittelee ympäristön proof, jota voidaan käyttää matemaattisten todistusten latomiseen. Valitettavasti molempia paketteja ei voida käyttää samassa kirjoitelmassa
yhteensopivuusongelmien vuoksi; ja koska ensiksimainittu on monessa suhteessa
parempi näistä kahdesta, on useimmiten parasta käyttää pakettia theorem. Täl-
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LUKU 9. MATEMAATTISEN KIRJOITELMAN ERITYISPIIRTEET
Argumentti

Teoreemaympäristön tyyli

plain
break
hange
margin
marginbreak
hangebreak

LATEXin oletustyyli
Otsikon ja itse tekstin väliin rivinaihto
Teoreeman numero ja otsikko eri järjestyksessä
Teoreeman numero ladotaan marginaaliin
Kuten break ja margin
Kuten break ja hange

Taulukko 9.2: Komennon theoremstyle pakolliset argumentit
löin todistukset voidaan latoa matkimalla sivulla 152 olevaa esimerkkiä  jos
halutaan, voidaan tuo malli kirjoittaa ympäristönmäärittelyksi seuraavasti:

\newenvironment{proof}{\textit{Todistus.}~}{\hfill$\Box$}
Näin määritelty proof-ympäristö muistuttaa käytännöllisesti katsoen täysin paketin amsthm määrittelemää vastaavaa ympäristöä.
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Matemaattisia merkkejä

Æ
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\alpha
\beta
\gamma
\delta
\epsilon
\varepsilon
\zeta
\eta


#







\theta
\vartheta
\iota
\kappa
\lambda
\mu
\nu
\xi

o

$





o
\pi
\varpi
\rho
\varrho
\sigma
\varsigma




\Gamma
\Delta
\Theta





\Lambda
\Xi
\Pi





\Sigma
\Upsilon
\Phi




'

!

\tau
\upsilon
\phi
\varphi
\ hi
\psi
\omega
\Psi
\Omega

Taulukko A.1: Kreikkalaiset kirjaimet

P
Q
`
R
H

\sum
\prod
\ oprod
\int
\oint

T
S
F
W
V

\big ap
\big up
\bigsq up
\bigvee
\bigwedge

J
N
L
U

\bigodot
\bigotimes
\bigoplus
\biguplus

Taulukko A.2: Symbolit, jotka voidaan latoa eri kooilla
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;

,

;

;

:

\ olon

:



\ldotp

\ dotp

Taulukko A.3: Välimerkit







\pm
\ \ ap

a
\mp
[ \ up
`
\times
℄ \uplus
\div
u \sq ap
/
\ast
t \sq up
.
?
\star
_ \vee
C
Æ \ ir
^ \wedge
B
 \bullet n \setminus E
 \ dot o \wr
D
+
+
 Ei määritelty LAT X 2 :ssa. Käytä jotakin
E "



\diamond
\bigtriangleup
\bigtriangledown
\triangleleft
\triangleright
\lhd
\rhd
\unlhd
\unrhd

\oplus
\ominus
\otimes
\oslash
\odot
\big ir
\dagger
\ddagger
\amalg

y
z
q

paketeista latexsym, amsfonts tai amssymb.

Taulukko A.4: Binääristen operaatioiden symbolit








v
2
`

\leq
 \geq
 \equiv
\pre
 \su
 \sim
\pre eq
 \su eq
' \simeq
\ll
 \gg
 \asymp
\subset
 \supset
 \approx
 \ ong
\subseteq
 \supseteq
=
\sqsubset
A \sqsupset 6=: \neq
\sqsubseteq w \sqsupseteq = \doteq
\in
3 \ni
/ \propto
\vdash
a \dashv
< <
:
:
 Ei määritelty LAT X 2 :ssa. Käytä jotakin paketeista latexsym,
E "

j=

\models
\perp
\mid
\parallel
\bowtie
\Join
\smile
\frown
=
>

?

j

k
./

on

^
_

=

>

amsfonts tai amssymb.

Taulukko A.5: Relaatiosymbolit

9
:
??

\rmousta he
\arrowvert

8
;
ww

\lmousta he
\Arrowvert

9
;
>
>

\rgroup
\bra evert

Taulukko A.6: Suuret sulkumerkit

8
:

\lgroup
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"
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#
+
l
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%
&
.
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\leftarrow
\longleftarrow
\uparrow
\Leftarrow
=
\Longleftarrow
\Uparrow
\rightarrow
\longrightarrow
\downarrow
\Rightarrow
=
\Longrightarrow
\Downarrow
\leftrightarrow
\longleftrightarrow
\updownarrow
\Leftrightarrow
\Longleftrightarrow
\Updownarrow
\mapsto
7
\longmapsto
\nearrow
\hookleftarrow
,
\hookrightarrow
\searrow
\leftharpoonup
\rightharpoonup
\swarrow
\leftharpoondown
\rightharpoondown
\nwarrow
\rightleftharpoons
\leadsto
 Ei määritelty LAT X 2 :ssa. Käytä jotakin paketeista latexsym, amsfonts tai amssymb.
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Taulukko A.7: Nuolet
..
..
. \ddots
\ldots    \ dots
.
\vdots
\aleph 0
\prime
8 \forall
\infty
~ \hbar ; \emptyset 9 \exists
 \Box
{
\imath r
\nabla
: \neg
 \Diamond
p
|
\jmath
\surd
[
\flat
4 \triangle
`
\ell
> \top
\
\natural
| \ lubsuit
}
\wp
? \bot
℄
\sharp
} \diamondsuit
<
\Re
j
|
n \ba kslash ~ \heartsuit
=
\Im
\ \angle
 \partial
 \spadesuit
f
\mho
:
.
j
|
 Ei määritelty LAT X 2 :ssa. Käytä jotakin paketeista latexsym, amsfonts tai amssymb.
E "
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Taulukko A.8: Muut symbolit

g

ab
ab
ab

\widetilde{ab }
\overleftarrow{ab }
\overline{ab }

ab

\overbra e{ab }

z}|{
p
f0

ab

\sqrt{ab }
f'

d

!

ab
ab
ab

ab
|{z}
p
n

ab
ab
xyz

\widehat{ab }
\overrightarrow{ab }
\underline{ab }
\underbra e{ab }
\sqrt[n℄{ab }
\fra {ab }{xyz}

Taulukko A.9: Muut konstruktiot
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\{
\lfloor
\langle
|

(
[

f

b
h
j

)
℄

g

i
j

)
℄
\}
\rfloor
\rangle
|

"
#
l
d

=

\uparrow
\downarrow
\updownarrow
\l eil
/

*
+
m

\Uparrow
\Downarrow
\Updownarrow
\r eil
\ba kslash

e

n

Taulukko A.10: Sulkumerkit
Seuraavat merkit ovat käytettävissä, jos amssymb-paketti on otettu käyttöön.
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m
R
$
t
A
%
D
q
_
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/
n
S
;
j
4
w

a
=
&
o
T
,
k
<
v

\leqq
\lesssim
\lessdot
\lesseqgtr
\risingdotseq
\ba ksimeq
\sqsubset
\pre sim
\trianglelefteq
\smallsmile
\Bumpeq
\eqslantgtr
\gtrdot
\gtreqless
\ ir eq
\thi kapprox
\sqsupset
\su sim
\trianglerighteq
\shortparallel
\varpropto
\ba kepsilon

G
J
I

Taulukko A.11:

p

\ul orner

q

\leqslant
\lessapprox
\lll
\lesseqqgtr
\fallingdotseq
\subseteqq
\pre urlyeq
\pre approx
\vDash
\smallfrown
\geqq
\gtrsim
\ggg
\gtreqqless
\triangleq
\supseteqq
\su
urlyeq
\su approx
\Vdash
\between
\bla ktriangleleft
\bla ktriangleright

0
u
7
+
v
b
2
C
Æ
l
>
'
?
P
s

\eqslantless
\approxeq
\lessgtr
\doteqdot
\ba ksim
\Subset
\ urlyeqpre
\vartriangleleft
\Vvdash
\bumpeq
\geqslant
\gtrapprox
\gtrless
\eq ir
\thi ksim
\Supset
\ urlyeqsu
\vartriangleright
\shortmid
\pit hfork
\therefore
\be ause

3
B
p
t
)
*

AMS-LATEXin binääriset relaatiot

\ur orner

Taulukko A.12:

x

\ll orner

y

AMS-LATEXin sulkumerkit

\lr orner
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8
;

9
=

\nleftarrow
\nRightarrow

\nrightarrow
\nleftrightarrow

Taulukko A.13:

99 K
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\dashrightarrow
\leftrightarrows
\leftarrowtail
\ urvearrowleft
\upuparrows
\multimap
\rightleftarrows
\twoheadrightarrow
\rightleftharpoons
\Rsh
\downharpoonright

L99
W
"

\dashleftarrow

\Lleftarrow

\looparrowleft
\ ir learrowleft

\upharpoonleft

\rightsquigarrow

\rightrightarrows 
\rightarrowtail
#
\ urvearrowright

\downdownarrows

\leftrightsquigarrow
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\
f
|
N
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\hbar
\triangledown
\ ir ledS
\nexists
\Game
\varnothing
\bla ksquare
\spheri alangle
\diagup

Taulukko A.16:

i

M

℄
`
8
H
F
g

\vartriangle
\lozenge
\measuredangle
\Finv
\ba kprime
\bla ktriangledown
\bigstar
\eth

AMS-LATEXin tarjoamia merkkejä

\digamma

{

\varkappa

AMS-LATEXin kreikkalaiset kirjaimet

\beth

Taulukko A.17:

\leftleftarrows
\twoheadleftarrow
\leftrightharpoons
\Lsh
\downharpoonleft
\rightrightarrows
\rightleftarrows
\looparrowright
\ ir learrowright
\upharpoonright

AMS-LATEXin nuolet

\hslash
\square
\angle
\mho
\Bbbk
\bla ktriangle
\bla klozenge
\ omplement
\diagdown

Taulukko A.15: Muita

z

\nLeftarrow
\nLeftrightarrow

AMS-LATEXin kieltävät nuolet

Taulukko A.14:

~
O
s

a
?

^


:
<

k

\daleth

j

\gimel

AMS-LATEXin heprealaiset kirjaimet
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u
d
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n
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r
Z

\dotplus
\Cup
\doublebarwedge
\boxdot
\ltimes
\rightthreetimes
\ ir leddash
\ enterdot


o
f
~
|

Taulukko A.18:




\nless
\nleqq
\lvertneqq
\npre
\pre napprox
\nmid
\ntriangleleft
\subsetneq
\varsubsetneqq
\ngeqslant
\gneqq
\gnapprox
\nsu eq
\n ong
\nvDash
\ntrianglerighteq
\supsetneq
\varsupsetneqq
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4
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Taulukko A.19:

\smallsetminus
\barwedge
\boxminus
\boxplus
\rtimes
\ urlywedge
\ ir ledast
\inter al

e
Y

>
h
g
}

\Cap
\veebar
\boxtimes
\divideontimes
\leftthreetimes
\ urlyvee
\ ir led ir

AMS-LATEXin binääriset opeaatiot
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\nleq
\lneq
\lnsim
\npre eq
\nsim
\nvdash
\ntrianglelefteq
\varsubsetneq
\ngtr
\ngeqq
\gvertneqq
\nsu
\su nsim
\nshortparallel
\nVDash
\nsupseteq
\varsupsetneq




.
2
*
$




,
7
#
%

\nleqslant
\lneqq
\lnapprox
\pre nsim
\nshortmid
\nvDash
\nsubseteq
\subsetneqq
\ngeq
\gneq
\gnsim
\nsu eq
\su napprox
\nparallel
\ntriangleright
\nsupseteqq
\supsetneqq

AMS-LATEXin kieltävät binääriset relaatiot

Seuraavat merkit ovat käytettävissä, jos stmaryrd-paketti on otettu käyttöön.

e
g
d

\bigbox
\biginterleave
\bigsq ap

b
p
`

\big urlyvee
\bignplus
\bigtriangledown

f
a

\big urlywedge
\bigparallel
\bigtriangleup

Taulukko A.20: stmaryrd: Suuret binääriset operaatiot
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\Ydown
\Yup
\binampersand
\boxbar
\box ir le
\boxslash
\ urlywedgedownarrow
\fatsemi
\leftsli e
\moo
\oblong
\olessthan
\rightsli e
\varbig ir
\varoast
\varo ir le
\varolessthan
\varoslash
\varowedge


O


.
&
(
!
C
;
>





"

\Yleft
\baro
\bindnasrepma
\boxbox
\boxdot
\ urlyveedownarrow
\ urlywedgeuparrow
\fatslash
\merge
\nplus
\obslash
\ovee
\sslash
\var urlyvee
\varobar
\varodot
\varominus
\varotimes
\vartimes





/
)
9
:
=
?
8

5

6

\Yright
\bbslash
\boxast
\boxbslash
\boxempty
\ urlyveeuparrow
\fatbslash
\interleave
\minuso
\obar
\ogreaterthan
\owedge
\talloblong
\var urlywedge
\varobslash
\varogreaterthan
\varoplus
\varovee

Taulukko A.21: stmaryrd: Binääriset operaatiot

Y
X

\Arrownot
\arrownot

\
[

\Mapsfrom har
\mapsfrom har

Z

\Mapsto har

Taulukko A.22: stmaryrd: Laajennusmerkit

R

\ntrianglelefteqslant

S

\ntrianglerighteqslant

Taulukko A.23: stmaryrd: Kieltävät binääriset relaatiot

H
V
J

\Lbag
\ll eil
\llbra ket

I
W
K

\Rbag
\rr eil
\rrbra ket

*
T

\lbag
\llfloor

Taulukko A.24: stmaryrd: Sulkeet

+
U

\rbag
\rrfloor
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(=\
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[

\Longmapsfrom
\Mapsto
\ssearrow
\shortuparrow
\longmapsfrom
\rightarrowtriangle
\leftrightarroweq

Z)
=
1
$
[
℄

(

\Longmapsto
\ \Mapsfrom
\nnearrow
0 \nnwarrow
\sswarrow
 \shortdownarrow
\shortleftarrow  \shortrightarrow
\mapsfrom
^ \leftarrowtriangle
\lightning
M \rrparenthesis
\leftrightarrowtriangle

Taulukko A.25: stmaryrd: Nuolet

A
F
P

\inplus
\subsetpluseq
\trianglelefteqslant

B
E
Q

\niplus
\supsetplus
\trianglerighteqslant

D
G

Taulukko A.26: stmaryrd: Binääriset relaatiot

\subsetplus
\supsetpluseq

Liite B

Ongelmia?

Tässä liitteessä käsitellään yleisimpiä LATEXin käyttöön liittyviä ongelmia sekä niiden ratkaisuja. Liite on jaettu alikohtiin, joista jokainen vastaa yhteen kysymykseen.

B.1

Ulkoasu

B.1.1 Rivi jatkuu marginaalin ohi
Ehkä yleisin ja ärsyttävin ongelma, joka ei johdu käyttäjän omasta huolimattomuudesta, on LATEXin huomautus

Overfull \hbox (19.27788pt too wide) in paragraph at lines 21--32
ja sen seurauksena tulosteeseen ilmaantuva huomattavasti normaaliriviä pidempi rivi,
joka siten jatkuu rumasti yli marginaalin, kuten tässä. Tällaiset ongelmat johtuvat
siitä, että LATEX on perfektionisti: se haluaa katkaista rivit parhaalla mahdollisella
tavalla. Jos LATEX ei löydä sen tiukkoja kriteereitä täyttävää rivinkatkaisukohtaa,
sillä on kaksi vaihtoehtoa: joko se katkaisee rivin liian myöhään  jolloin syntyy
ylläolevan kaltaisia ylipitkiä rivejä  tai liian aikaisin, jolloin jokin rivi joudutaan
ehkä
latomaan
aivan
liian
väljästi.
Jos ei sitä muuhun käsketä, LATEX valitsee ensimmäisen pakottaakseen käyttäjänsä
miettimään, mitä ongelmalliselle kappaleelle tehdään.
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Ongelmalle on kaksi ratkaisua: nopea mutta epätäydellinen ja vaivalloinen mutta
potentiaalisesti täydellinen. Nopea ratkaisu on sijoittaa ongelmakappale ympäristön sloppypar sisään. Tämä käskee LATEXia valitsemaan kahdesta yllämainitusta
pahasta jälkimmäisen  sen, jossa jokin rivi saattaa sisältää liian vähän sanoja.
Yleensä ongelmaa ei koulimaton silmä näe, mutta eivät yllä esitetyn kaltaiset rivit
tavattomia ole.
Oikea ratkaisu on useimmiten kappaleen sanavalintojen miettiminen. Yleensä riittää, että pienellä sanavalinnan muutoksella saadaan kappaleen kokonaispituus
muuttumaan hieman, ehkä yhden tai kahden kirjaimen verran. Joskus, erityisesti
tietokoneohjelmien dokumentoinnissa, jokin kappale sisältää paljon pitkiä tekstinpaloja, joita ei LATEX saa katkaista rivityksen vuoksi keskeltä kahtia. Kaikki
kirjoituskonemerkistöllä ladottava teksti on tällaista. Paras ratkaisu on tällöin niiden ilmaisujen, joita ei saada katkoa rivitettäessä, määrän pitäminen vähäisenä kappaleen muuhun tekstimäärään nähden. Joko siis katkomattomia tekstipaloja on karsittava tai sitten ongelmakappaleeseen on lisättävä tavallista tekstiä  yleensä molempia kannattaa harrastaa. Myös tavutusvihjeiden laittaminen
ongelmakohtiin saattaa auttaa.

B.1.2 Kuvat ja taulukot liikkuvat minne sattuu
LATEXin \figure- ja \table-ympäristöjen ominaisuus on se, että niissä ladottu materiaali liikkuu. Siksi niitä sanotaankin leijuviksi ympäristöiksi, englanniksi
. Jos ei ole tarkoitus, että kuva tai taulukko liikkuu, niin
niitä ei tule käyttää.

oating environments

Tunne vihollisesi!

Joskus LATEX todella sijoittaa kuvan tai taulukon huonosti. Kyseessä ei ole LATEXissa oleva bugi eli ohjelmointivirhe  se vain sattuu olemaan yli viisitoista vuotta
sitten valitun metodin onneton seuraus, jota on tässä vaiheessa enää mahdotonta
korjata. Kirjassa A
[9, s. 197200℄ metodi kuvataan tarkasti, ja sitä tutkimalla LATEXin käyttäjä voi korjata ongelman.
Se on kuitenkin sen verran monimutkainen operaatio, ettei siihen tässä oppaassa
tarkemmin puututa.

L TEX  A Do ument Preparation System

On syytä vielä mainita paketti float. Se tarjoaa käyttäjälleen  muun ohessa 
hieman perus-LATEXia tarkemman kontrollin siitä, mihin leijuvaiset ilmaantuvat.
Kiinnostuneen lukijan kannattaa tutustua pakettiin ja sen omaan dokumentaatioon.

B.2. LATEXIN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ ONGELMIA
B.2
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AT Xin käyttöön liittyviä ongelmia
L
E

B.2.1 Missä LATEXia voi käyttää? Mistä sen saa?
LATEX on vanha ohjelma, josta on maailmalla monta monituista versiota. Vuonna 1994 tapahtui suuri muutos: keskenään yhteensopimattomien LATEX-versioiden
parhaat puolet yhdistettiin uudessa standardi-LATEXissa, LATEX 2" :ssä. Sitä vanhempia LATEX-versioita pidetään nykyisin täysin vanhentuneina, eikä niitä pidä
nykyisin käyttää uusien kirjoitelmien latomiseen.
Hyvä tapa selvittää, onko jonkin koneen LATEX uusi LATEX 2" vai jokin vanhentunut versio on syöttää sille sivulla 22 olevan kuvan 2.1 syöte. Jos LATEX hyväksyy
sen mukisematta, on käytössä riittävän uusi LATEX. Jos se sen sijaan valittaa tuntemattomasta komennosta \do ument lass, on se auttamattomasti vanhentunut.
Lähes kaikissa Jyväskylän yliopiston Atk-keskuksen Unix-koneissa on ajantasainen LATEX. Tätä opasta kirjoitettaessa Atk-keskuksen kaikkien mikrotietokoneiden
LATEXia ei ole vielä päivitetty LATEX 2" -versioon, joten niiissä ei vielä tämän oppaan ohjeita voida noudattaa  tosin tämä ongelma tulee poistumaan, kunhan
kaikkien koneiden ohjelmisto on saatu päivitettyä. Osassa Matematiikan laitoksen
koneista LATEX 2" on.
Kotikoneisiin LATEX on saatavissa aika monta kautta, sillä se on vapaa ohjelma:
sitä saa vapaasti kopioida, myydä ja muuttaa (kunhan ei käytä muutetusta versiosta nimeä LATEX). Kaikki yleisesti käytetyt GNU/Linux-distribuutiot asentavat
koneeseen  käyttäjän niin halutessa  täydellisen ja ajantasaisen TEX-paketin, joka sisältää myös LATEX 2" :n. DOS-, Ma intosh- ja Windows-käyttäjien on
valitettavasti itse hankittava LATEX joko Internetistä imuroimalla tai ostamalla,
sillä mikään näistä järjestelmistä ei LATEXia itse sisällä. Hyvä aloituspaikka joka
tapauksessa on TEXinkäyttäjien yhdistyksen (TUG) englanninkielinen seittisivu
osoitteessa http://www.tug.org/.

B.2.2 Miten LATEX-kirjoitelma tulostetaan tai esikatsellaan?
Luvussa 2, joka alkaa sivulta 21, kuvailtiin yleisellä tasolla LATEX-kirjoitelman
tulostamista. Kovinkaan tarkempia ohjeita ei tällaisessa oppaassa voida antaa,
koska eri TEX-levityspaketit eroavat tässä suhteessa todella paljon toisistaan. Paras
vastaus, joka tällaisessa tilanteessa on mahdollista antaa, on: Lue ohjeet, jotka sait
LATEXisi mukana. Jos se ei auta, ota yhteys paikalliseen TEX-guruun.
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Jyväskylän yliopiston Atk-keskuksen Unix-koneilla tulostaminen tapahtui oppaan
kirjoittamisen aikoihin jotakuinkin seuraavasti:
1.

2.

3.

4.

Siirry hakemistoon, jossa kirjoitelmasi on. Tämä tapahtuu yleensä kirjoittamalla Unixin komentokehotteeseen  d hakemistonnimi , ilman lainausmerkkejä.
Syötä kirjoitelma LATEXille. Kirjoita siis komentokehotteeseen  latex kirjoitelma.tex , missä kirjoitelma.tex on kirjoitelman sisältävä tiedosto.
Älä kirjoita lainausmerkkejä.
Jos LATEX kirjoitti näytölle loppuvaiheessa 
 niin siirry takaisin kohtaan 2.
Tee kirjoitelmastasi PostS ript-tiedosto ja ohjaa se jollekin tulostimelle.
Komentokehotteeseen kirjoitetaan tällöin  dvips -f -t a4 kirjoitelma.dvi | lpr -P tulostin  ilman lainausmerkkejä. Tässä DVI-tiedosto kirjoitelma.dvi on se, jonka LATEX teki  se on yleensä samanniminen
kuin kirjoitelman sisältävä tiedosto itse, paitsi että DVI-tiedoston nimen
pääte on .dvi eikä .tex. Tulostin  komennossa tulostin  on jokin
PostS ript-laserkirjoitin, joita Atk-keskuksessa ovat netps tai atkps1.

LaTeX Warning: Label(s) may
have hanged. Rerun to get ross-referen es right.

Tämä prosessi saattaa muuttua jossakin määrin ajan kuluessa ohjelmistopäivitysten vuoksi; jos yllä oleva resepti ei toimikaan, niin kannattaa tutustua Atk-keskuksen yleisiin Unix-oppaisiin ja tarvittaessa ottaa yhteys henkilökuntaan.
Unix-ympäristössä on yleensä saatavilla mpage-ohjelma, joilla voi PostS ripttiedostoksi tulostetun kirjoitelman tulostusasua muutella esimerkiksi niin, että yhdelle paperille tulostetaan vierekkäin kaksi sivua kirjoitelmasta. Tässä oppaassa ei
ole tarkoituksenmukaista käsitellä sitä tarkemmin  
,
toisin sanoen ohjelman manuaalisivu auttaa eteenpäin.

man mpage is your friend

Esikatselu on tulostuksen ohella kovasti järjestelmästä riippuva temppu. Unix-järjestelmissä on yleensä käytettävissä xdvi-ohjelma, jolla voi DVI-tiedoston sisältämää kirjoitelmaa katsella X-ikkunaan ladottuna. Mi rosoft Windows-järjestelmissä
toimiva MikTEX tarjoaa esikatseluohjelman nimeltä Yap.

B.2.3 Urgh! LATEX valittaa, mitä tehdä?
Koska LATEX on tyhmä tieteokoneohjelma, se ei kykene lukemaan ajatuksia. Siksi
se pysähtyy heti, kun se ei enää saa sille tarjotusta syötteestä selvää. Yleensä tästä
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on seurauksena LATEXin virheilmoitus. Eräs yleinen ongelma on se, että syötteessä
on tullut pianovirhe juuri jonkin komennon nimeen. Tämä virheilmoitus johtui
siitä, että \emph kirjoitettiin väärin:

! Undefined ontrol sequen e.
l.3 Huudan, \emp
{Huudan!}
?
Kaikki tekevät virheitä, myös ihmiset. Niinpä tällaisia ongelmia tulee jokaiselle LATEX-käyttäjälle vastaan aika-ajoin. Onkin tärkeää oppia lukemaan LATEXin
virheilmoituksia. Ensimmäisenä niissä kerrotaan se, minkä LATEX arvelee olevan
vialla (
). Seuraavan rivin alussa mainitaan se rivi,
jolla virhe huomattiin (l. 3). Rivin loppuosa näyttää ongelmarivin siihen asti,
missä virhe huomattiin; seuraava rivi jatkaa siitä hieman eteenpäin. Ylläoleva virheilmoitus kertoo siis, että LATEX ei ymmärtänyt jotain komentoa, että ongelma
huomattiin rivillä 3 heti \emp:n jälkeen ja että rivi jatkuu ongelmakohdan jälkeen
 {Huudan!}.

Undened ontrol sequen e

Ongelman huomattuaan LATEX pysähtyy odottamaan ohjeita. Hieman lisäapua
LATEX antaa, jos kysymysmerkin perään kirjoitetaan iso H-kirjain ja painetaan
sen jälkeen rivinvaihtonäppäintä. Kysymysmerkin jälkeen voi suoraan painaa rivinvaihtonäppäintä, jolloin LATEX yrittää jatkaa kuin mitään ei olisi tapahtunut.
Ison X-kirjaimen kirjoittaminen ja sen perään rivinvaihtonäppäimen painaminen
käskee LATEXin lopettamaan kirjoitelman latomisen heti.

B.3

Muita ongelmia?

On aivan varmaa, että lukija joutuu LATEXinkäyttäjän uransa aikana pulmatilanteiden eteen. Sellaisissa tilanteissa kannattaa ensin tutkiskella tätä opasta, sitten
katsoa, mitä sivulla 19 kohdassa 1.4 lueteltu kirjallisuus sanoo, ja lopulta  jos
ongelma vieläkin esiintyy  kysyä paikalliselta LATEX-gurulta. Hyödyllistä voi olla
myös avun etsiminen Internetistä: DejaNewsin keskusteluarkiston haku osoitteessa http://www.dejanews. om/ on yleensä arvokas, ja viimeisenä keinona kannattaa
kysyä Internetin keskustelu- eli uutisryhmistä sfnet.atk.tex, joka on suomenkielinen, ja omp.text.tex, joka on kansainvälinen ja siksi englanninkielinen. Muista kuitenkin seurata ryhmien keskustelua muutama päivä  tai mielellään jopa
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muutama viiko  ennenkuin kirjoitat niihin mitään. On hyvin harvinaista, että
ongelma ei ratkea näitä resursseja hyväksikäyttämällä.

Liite C

Ulkoasun viilaamisesta

Koko tämä opas on kirjoitettu sitä periaatetta mielessä pitäen, ettei ulkoasua pidä ruveta viilaamaan ennen kuin koko kirjoitelma on suurinpiirtein koossa. Siksi
koko oppaan aikana ei ulkoasuun suoraan vaikuttavia komentoja ole juurikaan
esitelty. Tämä liite pyrkii kertomaan kaikkein tärkeimmän siitä, mitä muualla oppaassa on jätetty kertomatta, mutta se ei todellakaan ole kattava esitys LATEXin
tarjoamista ulkoasuun suoraaan vaikuttavista komennoista. Ulkoasua viilaavan lukijan kannattaa tutustua Philip Taylorin artikkeliin kirjan ulkoasun suunnittelun
perusteista [15℄.

C.1

Kirjoitelmaluokan lisämääreet

Komento \do ument lass voi ottaa myös yhden valinnaisen argumentin, kuten
luvussa 2 todettiin. Tuo argumentti täydentää pakollisena argumenttina annettua kirjoitelmaluokkaa määräämällä sen toimimaan tietyllä osa-alueella juuri tietyllä tavalla. Sivulta 57 alkavassa kohdassa 4.1 kuvatut kirjoitelmaluokat ottavat
vastaan ainakin seuraavat luokkaoptiot \do ument lass-komennon valinnaiseksi
argumentiksi. Jos useita valitaan yhtäaikaa, tulee ne erottaa toisistaan pilkulla.

10pt, 11pt tai 12pt

Näistä kokovalitsimista voidaan käyttää vain yhtä kerrallaan. Se kertoo sen, minkä kokoista perustekstin tulee olla. Muut kirjoitelmassa käytetyt koot määrätään suhteessa tähän valintaan. Jos mitään
näistä ei käytetä, niin 10pt valitaan automaattisestti.
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letterpaper, legalpaper, exe utivepaper, a4paper, a5paper, b5paper

Nämä määräävät sen, minkäkokoselle paperille LATEXin tulisi latoa. Vain
yksi näistä voidaan valita kerrallaan. Jos mitään ei käytetä, niin amerikkalaisen paperin peruskoko letterpaper valitaan automaattisesti.
lands ape Tämä valitsin kertoo LATEXille, että kirjoitelma tullaan tulostamaan
vaakasuuntaiselle paperille.
nal tai draft Näistä voidaan valita vain yksi; jos kumpaakaan ei käytetä, niin
automaattisesti valitaan final. Sen vastakohta draft ottaa käyttöön monia kirjoitelman luonnosteluvaiheessa hyödyllisiä mutta viimeistellyssä versiossa häiritseviä ominaisuuksia.
oneside tai twoside Aiotaanko kirjoitelma tulostaa yksi- vai kaksipuolisesti? Jos
kumpaakaan ei valita, niin automaattisesti otetaan käyttöön twoside 
kaksipuolinen tulostus  kirjakirjoitelmaluokissa (book, boek ja amsbook)
ja oneside  yksipuolinen  muissa.
one olumn tai two olumn Vain jompikumpi voidaan valita. Jos valitaan twoolumn, niin kirjoitelma ladotaan kaksipalstaisena, muuten yksipalstaisena.
notitlepage tai titlepage Normaalisti kaikissa artikkelikirjoitelmaluokissa (kuten arti le, amsart ja artikel1) ladotaan nimilehtimateriaali (kirjoitelman nimi, kirjoittajien nimet ja muu sellainen) ja abstrakti kirjoitelman
ensimmäisen tekstisivun alkuun. Muissa kirjoitelmaluokissa puolestaan nimilehti ja abtrakti ladotaan omille sivuilleen kirjoitelman alkuun. Näillä
lisämääreillä voidaan tätä käyttäytymistä muuttaa: jos käytetään määrettä
notitlepage, toimitaan kuten artikkeleiden tapauksessa normaalisti toimitaan; määre titlepage käskee LATEXia latomaan nimilehden ja abstraktin
omiksi sivuikseen. Molempia ei voida käyttää samassa kirjoitelmassa.
leqno Kaavojen numerot on ladottava kaavan vasemmalle puolelle.
eqn Jos paketti amsmath otetaan käyttöön kirjoitelman alustuksessa joko suoraan \usepa kage-komennolla tai käyttämällä jotain AMS-LATEX-kirjoitelmaluokkaa, niin tätä lisämäärettä voidaan käyttää. Se määrää, että kaavoja
ei pidä keskittää vaan ne on ladottava alkamaan yhtä kaukaa vasemmasta
marginaalista.
Lisämääreiksi voidaan myös laittaa mikä tahansa jonkin käytetyn paketin pakettioptio. Silloin se tarjotaan kaikille käyttöönotetuille paketeille. Näin voidaan esimerkiksi määrätä kirjoitelman kieli jo komennossa \do ument lass, jolloin sekä
babel että kaikki muutkin kielestä kiinnostuneet paketit saavat sen tietää ilman,
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että se täytyy jokaiselle paketille erikseen kertoa.

C.2

Kirjoitelman alku, keskikohta, loppu ja sivunumerointi

Joidenkin ohjeiden mukaan kirjoitelman alustuspuheet  esipuhe, sisällysluettelo ja muut sellaiset  tulee latoa roomalaisin numeroin numeroiduille sivuille.
Samojen ohjeiden mukaan aloitetaan näiden jälkeen sivunumerointi alusta, tällä
kertaa tavallisin, arabialaisin numeroin. Kirjoitelmaluokkaa book ja muita kirjakirjoitelmaluokkia käytettäessä voidaan käyttää muutamaa hyödyllistä komentoa,
jotka esitellään alempana. Muita kirjoitelmaluokkia käytettäessä täytyy kirjoitelman alustukseen kirjoittaa seuraavat määritelmät:

\new ommand{\frontmatter}{\pagenumbering{roman}}
\new ommand{\mainmatter}{\newpage%
\pagenumbering{arabi }%
\set ounter{page}{1}}
\new ommand{\ba kmatter}{}
Tämän jälkeen voidaan käyttää seuraavaksi esiteltäviä komentoja. Ylläolevat määritelmät eivät kuitenkaan toteuta kaikkia book-kirjoitelmaluokan kyseisille komennoille määrittämiä toimintoja.
Komento \frontmatter aloittaa yllämainittuja ohjeita noudattavan kirjoitelman
alustusosan, johon voidaan laittaa esipuheet, sisällysluettelot ja muut sellaiset.
Komento \mainmatter aloittaa tällaisen kirjoitelman päätekstiosuuden. Komentoa \ba kmatter voidaan käyttää aloittamaan kirjoitelman takaosa, jossa on kirjallisuusluettelo, takakansi ja muu sellainen tilpehööri.

C.3

Kirjasinvalinnat

Kirjasin eli fontti on tärkeimpiä kirjoitelman yleisilmeeseen vaikuttavista tekijöistä. Yleensä suomenkielistä tekstiä ladotaan Norbert S hwarzin ja Jörg Knappenin
-kirjasinperheellä. Muitakin vaihtoehtoja on: PostS ript tyyppi 1 -kirjasimet  kuten
,
ja
 ovat tunnettuja ja paljon käytettyjä, ja tämän oppaan ladontaan käytetty
on varsin
kaunis.

European Computer Modern

Times Helveti a Palatino
Con rete
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Koko kirjoitelmassa käytettävä kirjasinperhe valitaan ottamalla käyttöön sopiva
paketti. Taulukossa C.1 on lueteltu niistä yleisimmät. Saatavuustietojen sarakkeessa PSNFSS tarkoittaa sitä, että kyseinen paketti kuuluu LATEXin PostS riptfonttikokoelmaan ja tulee siksi aina LATEXin mukana. CTAN viittaa siihen, että kyseinen paketti ei välttämättä tule kaikkien TEX-levityspakettien mukana  vaikka
useimmiten tuleekin.
Kirjasinpaketti
Nimi

Saatavuus

Kirjasinperhe

bookman
palatino
times
beton
fonts
euler

PSNFSS
PSNFSS
PSNFSS
CTAN
CTAN
CTAN

Bookman (PS Type 1)
Palatino (PS Type 1)
Times (PS Type 1)
Con rete (tekstifontti)
Con rete (teksti- ja matematiikkafontti)
AMS Euler (matematiikka)

Taulukko C.1: Kirjasinperheen valintapaketteja
Riippumatta kirjoitelman fonttiperheestä voidaan tehokeinona käyttää kirjasimen
ilmiasun vaihtamista lyhyehkön tekstinpätkän ajaksi. Tekstiä voidaan lihavoida,
kursivoida ja
. Lisäksi voidaan ottaa käyttöön kirjasinperheen sans serif
-variantti ja kirjoituskone- tai pikkutikkuversio. Näiden tuottamiseen tarvittavat komennot on lueteltu taulukossa C.2. Lisäksi voidaan valita eri kirjasinkokoja sulkemalla haluttu teksti aaltosulkeiden sisään ja kirjoittamalla aaltosulkeen
perään jokin taulukossa C.3 luetelluista komennoista.

kallistaa

Edellämainittuja komentoja voidaan yhdistellä suhteellisen vapaasti: kirjoittamalla {\footnotesize\textbf{\textit{ : : : }} saadaan aikaan pientä, lihavoitua
kursiivia .

C.4

Laatikot ja liima

boxes

LATEXin näkökulmasta ladottava teksti koostuu laatikoista ja liimasta (engl.
). Laatikoita ovat kirjaimet, rivit, sivut, kuvat, taulukot  kaikki sivulta
tietyn, kiinteän tilan vievä materiaali. Liimaa puolestaan on sivulla oleva tyhjä tila,

and glue
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Komento

Kirjasimen ilmiasu

\textbf{lihavoitu}
\textit{kursivoitu}
\textsl{kallistettu}
\textsf{sans serif}
\texttt{kirjotuskonetyyli}
\texts {pikkutikku (Small Caps)}

lihavoitu
kursivoitu

kallistettu

sans serif
kirjotuskonetyyli
pikkutikku (Small Caps)

Taulukko C.2: Kirjasimen ilmiasukomentoja

Komento

Kirjasimen koko

{\tiny Erittäin pieni}
{\s riptsize Hyvin pieni}
{\footnotesize Pieni}
{\small Pienehkö}
{\normalsize Normaalikoko}
{\large Isohko}
{\Large Iso}
{\LARGE Suuri}

Erittäin pieni

{\huge Hyvin suuri}
{\Huge Erittäin suuri}

Hyvin pieni

Pieni
Pienehkö

Normaalikoko
Isohko

Iso

Suuri

Hyvin suuri

Erittäin suuri

Taulukko C.3: Kirjasimen kokokomentoja
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jota LATEX voi venyttää tai kutistuttaa tarpeen mukaan. Normaalisti LATEX päättää
itse, miten pienemmistä laatikoista kootaan isompia ja miten ne sijoitetaan sivuille
niin, että ulkoasu on mahdollisimman kaunis. Silloin tällöin kuitenkin käyttäjä
haluaa vaikuttaa itse tällaisiin seikkoihin ja tarvitsee siis komentoja laatikoiden ja
liiman kanssa toimimiseen.
Yksi kirjain muodostaa aina laatikon. Kirjaimista voidaan koota yksi vaakasuora
laatikko laittamalla ne komennon \mbox pakollisen argumentin sisään. Näin muodostunut laatikko on jakamaton: sitä ei LATEX voi katkaista keskeltä saadakseen
rivit hyvännäköisiksi. Tyypillisesti tuota komentoa käytetään estämään jonkin sanan tavuttaminen. Raamitettu laatikko saadaan aikaan komennon \fbox avulla.
Sen pakolliseksi argumnentiksi laitetaan kehystettävän laatikon sisältö.
Laatikoita voidaan liimata yhteen laittamalla niiden väliin liimakomentoja. Komento \hspa e tekee vaakasuuntaista tilaa; se ottaa yhden pakollisen argumentin,
joka on kyseisen tilan koko. Argumentissa on mainittava käytetty mittayksikkö (ks.
sivu 105). Vastaavasti toimii komento \vspa e, joka tekee pystysuuntaista tilaa.
LATEX tarjoaa lisäksi kolme komentoa, jotka tekevät kirjoitelmaluokan mielestä sopivankokoista pystysuuntaista tilaa. Komennot ovat \bigskip, jonka tekemä tila
on suurehko, \medskip, joka tekee keskikokoista tilaa, ja \smallskip, joka tuottaa
vain vähän pystysuuntaista tilaa.
Erityismaininnan ansaitsevat venyvää tilaa tekevät komennot \hfill ja \vfill.
Ne kumpikin tekevät niin paljon tyhjää tilaa kuin sivulle mahtuu, mutta tiukan
paikan tullen kumpikaan ei tuota yhtään tyhjää tilaa. Komennoista \hfill tekee
vaakasuuntaista tilaa ja \vfill pystysuuntaista.

\newtheorem{theorem}{Väittämä}
\begin{theorem}
\( 1 = 2 \).
\end{theorem}
\textit{Todistus.} \( a = b \neq 0 \implies ab
= b^2 \implies a(b-a) = b^2 - a^2 \implies a(b-a)
= (b+a)(b-a) \implies a = b+a \implies a + b = a
+ 2b \implies b = 2b \overset{b\neq0}{\implies} 1
= 2 \). \hfill $\Box$
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Väittämä 1 1 = 2.

a = b 6= 0 =) ab = b2 =) a(b - a) = b2 - a2 =)
a(b - a) = (b + a)(b - a) =) a = b + a =) a + b = a + 2b =)
b6=0
b = 2b =
) 1 = 2.

Todistus.

LATEX tarjoaa kirjoittajalle muutaman valmiiksimääritellyn liimakomentojen sovellutuksen. Komento \ entering aloittaa vaaakasuntaisen keskityksen; vastaavasti ympäristö enter sisältää tekstiä, joka keskitetään vaakasuunnassa. Komento
\raggedright ja ympäristö flushleft tasaavat vastaavalla tavalla pelkän vasemman reunan jättäen oikean reunan rosoiseksi. Komento \raggedleft ja ympäristö
flushright vastaavasti tasaavat vain oikean reunan jättäen vasemman rosoiseksi.
Laatikko- ja liimakomentojen tärkein käyttö liittyy itsetehdyn nimilehden tuottamiseen. Ympäristö titlepage varaa käyttäjälleen yhden tyhjän sivun työkentäksi, johon nimilehden voi latoa. Nimilehden synnyttävät komennot laitetaan tuon
ympäristön sisälle.
Kuvassa C.1 on esimerkkinä eräs itsetehty nimilehti. Se tuotettiin seuraavannäköisestä syötteestä:

\do ument lass[a4paper,12pt℄{report}
\usepa kage[T1℄{fonten }
\usepa kage[latin1℄{inputen }
\usepa kage{babel}
\usepa kage{palatino}
\begin{do ument}
\begin{titlepage}
\begin{ enter}
Jyväskylän yliopisto, Atk-keskus
\end{ enter}
\vfill
\begin{ enter}
{\Huge Foo} \\
hilavitkuttimen käsikirja
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\end{ enter}
\vfill
\begin{flushright}
25.8.1998 Jyväskylä
\end{flushright}
\end{titlepage}
\end{do ument}

C.5

Kaavojen ulkoasusta

Tarkastellaanpa uudelleen kaavaa
lim

x!1

Rx+ log2xx
x

et2 dt

ex2

;

joka esiteltiin ensimmäisen kerran sivulla 103 alkaneen kohdan 7.3 alussa. Tuon
kaavan ulkoasu ei ole optimaalinen: osoittaja on edelleen ladottu turhan pienellä
ja integroinnin ylärajan murtoluku on lähes lukukelvottoman pientä. Tämäntyyppiset ongelmat vaativat ratkaisijaltaan uskallusta muuttaa hieman kaavan ilmiasuakin, joten LATEX ei voi tehdä asialle itse mitään.
LATEXille voidaan kertoa, millä tyylillä jokin kaava tai kaavanosa on ladottava.
Tämä matematiikkatyyli määrää käytettävän koon ja muutaman muun tärkeän
tekijän  esimerkiksi sen, miten summausrajat ladotaan. Matematiikkatyylejä on
neljä, ja ne voidaan valita käyttäen seuraavia komentoja: komento \displaystyle
valitsee tyylin, jota normaalisti käytetään näyttömatematiikkatilan pääkaavoille;
\textstyle ottaa käyttöön tekstin sekaan ladottavan kaavan tyylin, jota myös
matriisien elementtien ladonnassa käytetään; \s ripstylen tyyliä käytetään yläja alaindeksien ladonnassa; \s rips riptstyle valitsee tyylin, jota käytetään yläja alaindeksien ylä- ja alaindekseissä. Valittu tyyli pysyy voimassa kaavan loppuun
saakka tai seuraavaan tyylivalintaan asti. Tyylin vaikutusaluetta voidaan rajoittaa laittamalla valintakomento ja sen vaikutusalue aaltosulkeiden sisään. AMSLATEX-paketti amsmath tarjoaa lyhennyskomennot \dfra ja \tfra , joista ensiksimainittu on sama asia kuin {\displaystyle\fra : : : } ja jälkimmäinen
{\textstyle\fra : : : }.
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Jyväskylän yliopisto, Atk-keskus

Foo

hilavitkuttimen käsikirja

25.8.1998 Jyväskylä

Kuva C.1: Kansisivu
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Tyylivalinnat eivät kuitenkaan riitä kaikkialle. Ylä- tai alaindeksiin tai murtomerkinnän sisälle ilmaantuvat murtomerkinnät on yleensä parempi kirjoittaa kauttaviivamerkinnällä, sillä aidon murtomerkinnän käyttäminen tuottaisi hankalia koko-ongelmia.

\[
\lim_{x\to\infty} \fra {\displaystyle\int_x^{x+
\left( \log x \right) / \left(2x \right)}
e^{t^2} \, dt} {\displaystyle e^{x^2}}
\℄

Z x+(log x)=(2x)
lim

x!1

x

ex

et2 dt

2

Samojen tekniikoiden käyttäminen kaunistaa myös huomattavasti sivulla 112 alkavan kohdan 7.5 alussa esiteltyä Lorenz-muunnoskaavaa.

\[

\begin{ ases}
x' &= \dfra {x - vt'}
{\sqrt{1 - \left(v^2/ ^2\right)}} \\
t' &= \dfra {t - \left(v^2/ ^2\right)}
{\sqrt{1 - \left(v^2/ ^2\right)}} \\
\end{ ases}
\℄

8
>
>
<x 0
>
>
:t 0

x - vt 0
1 - (v2 = 2 )
t - v2 = 2
= p
1 - (v2 = 2 )
= p

Kaavassa saattaa olla LATEXin jäljiltä jossakin kohtaa liikaa tyhjää tilaa. Tällaisissa tilanteissa hyödylliseksi osoittautuu negatiivista tilaa tekevä komento \!, joka
siirtää ladontaa hieman vasemmalle. Tätä komentoa voidaan myös käyttää suomalaistyylisen integraaliinsijoitusmerkin ladontaan. Seuraavassa esimerkissä oleva
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toteutus ei ole kovinkaan siisti, mutta se toimii ainakin tässä oppaassa : : : Korrekti tapa latoa tuo merkki vaatisi sen sijoittamisen johonkin kirjasimeen, josta sen
voisi ottaa tarvittaessa käyttöön, mutta tätä ei ole ilmeisesti kukaan vielä tehnyt.

\new ommand{\sijoitus}[2℄{\operatornamewithlimits
{\Bigl/}_{\!\!\!\!#1}^{\,\,\,#2}}
\[ \int\limits_0^1 x^2 \, dx = \sijoitus{0}{1}
\fra {1}{3}x^3 \, dx \℄

Z1
0

.1
x2 dx = 13 x3 dx
0
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Hakemisto

\!, 156
\", 47
\', 47
\^, 47
\~, 47
\`, 47
\(, 95
(, 136
\), 95
), 136
+, 134
\,, 102, 108
,, 134
\-, 45, 53
-, 134
\., 47
., 135
/, 136
:, 134
;, 134
<, 134
\=, 47, 54
=, 134
\>, 54
>, 134
\, 43
\[, 104
[, 136

\#, 40
$, 95
\$, 40
\%, 40
\&, 40
\_, 40
\\, 43, 67, 86, 110, 117
\\*, 67
\\xleftarrow, 107
\ , 41, 43
\{, 40
\{, 136
\}, 40
\}, 136
\℄, 104
℄, 136
\|, 135, 136
|, 135, 136
~, 43
\AA, 48
\aa, 48
\above, 34
\abovewithdelims, 34
(ympäristö), 64, 124
abstrakti, 64
\add ontentsline, 63
\address, 124
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\AE, 48
\ae, 48
aksentoidut merkit, 47
matematiikkatilassa, 101
alaindeksit, 98
alasulkeet, 106
alaviitteet, 52
ovat turmioksi, 52
\aleph, 135
algoritmien ladonta, 5455
(ympäristö), 118
alleviivaaminen on turmiollista, 49
\alpha, 133
alustus, kirjoitelman, 28
\amalg, 134
Ameri an Mathemati al So iety, 14
AMS,
Ameri an Mathemati al
So iety
AMS-TEX, 16
amsfonts (paketti), 101
AMS-LATEX, 17
amsmath (paketti), 99, 100, 102, 104,
107, 109, 110, 117, 123, 148,
154
amsthm (paketti), 129
\and, 64
\angle, 135, 137
\approx, 134
\approxeq, 136
(ympäristö), 111
\Arrownot, 139
\arrownot, 139
\Arrowvert, 134
\arrowvert, 134
\ast, 134
\asymp, 134

align

katso

array

\atop, 34
\atopwithdelims, 34
\author, 124
avoimen välin notaatio, 106
\b, 47
babel (paketti), 32
\ba kepsilon, 136
\ba kmatter, 149
\ba kprime, 137
\ba ksim, 136
\ba ksimeq, 136
\ba kslash, 135, 136
\baro, 139
\barwedge, 138
\Bbbk, 137
bbm (paketti), 102
\bbslash, 139
\be ause, 136
Beethoven, Ludvig van, 83
\begin, 26
\beta, 133
\beth, 137
\between, 136
\bibitem, 77
\bibliography, 78
\bibliographystyle, 78
BibTEX (ohjelma), 7781
\bigbox, 138
\big ap, 133
\big ir , 134
\big up, 133
\big urlyvee, 138
\big urlywedge, 138
\biginterleave, 138
\bignplus, 138
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\bigodot, 133
\bigoplus, 133
\bigotimes, 133
\bigparallel, 138
\bigskip, 152
\bigsq ap, 138
\bigsq up, 133
\bigstar, 137
\bigtriangledown, 134, 138
\bigtriangleup, 134, 138
\biguplus, 133
\bigvee, 133
\bigwedge, 133
\binampersand, 139
\bindnasrepma, 139
\binom, 105

binomikerroin n
k , 105
\bla klozenge, 137
\bla ksquare, 137
\bla ktriangle, 137
\bla ktriangledown, 137
\bla ktriangleleft, 136
\bla ktriangleright, 136
(ympäristö), 110
booktabs (paketti), 86
\bot, 135
\bottomrule, 87
\bowtie, 134
\Box, 135
\boxast, 139
\boxbar, 139
\boxbox, 139
\boxbslash, 139
\box ir le, 139
\boxdot, 138, 139
\boxempty, 139
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\boxminus, 138
\boxplus, 138
\boxslash, 139
\boxtimes, 138
\bra evert, 134
\bullet, 134
\Bumpeq, 136
\bumpeq, 136
\ , 47
Camelot, 5
\Cap, 138
\ ap, 134
\ apitala ute, 49
\ apitalbreve, 49
\ apital aron, 49
\ apital edilla, 49
\ apital ir umflex, 49
\ apitaldieresis, 49
\ apitaldota ent, 49
\ apitalgrave, 49
\ apitalhungarumlaut, 49
\ apitalma ron, 49
\ apitalnewtie, 49
\ apitalogonek, 49
\ apitalring, 49
\ apitaltie, 49
\ apitaltilde, 49
Carlisle, David, 2
(ympäristö), 110
\ ases, 34
\ dot, 100, 134
\ dotp, 134
\ dots, 135
(ympäristö), 153
\ enterdot, 138

ases

enter
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\ entering, 153
\ hi, 133
\ ir , 134
\ ir eq, 136
\ ir learrowleft, 137
\ ir learrowright, 137
\ ir ledast, 138
\ ir led ir , 138
\ ir leddash, 138
\ ir ledS, 137
\ line, 87
\ lubsuit, 135
\ midrule, 87
\ olon, 134
omp.text.tex, 145
\ omplement, 137
\ ong, 134
\ oprod, 133
\ opyright, 48
CTAN, 69
\Cup, 138
\ up, 134
\ urlyeqpre , 136
\ urlyeqsu , 136
\ urlyvee, 138
\ urlyveedownarrow, 139
\ urlyveeuparrow, 139
\ urlywedge, 138
\ urlywedgedownarrow, 139
\ urlywedgeuparrow, 139
\ urvearrowleft, 137
\ urvearrowright, 137
\d, 47
\dagger, 134
\daleth, 137

\dashleftarrow, 137
\dashrightarrow, 137
\dashv, 134
\ddagger, 134
\ddots, 135
\De lareMathOperator, 99
\def, 34
DejaNews, 145
\Delta, 133
\delta, 133
(ympäristö), 65
\dfra , 154
\DH, 48
\dh, 48
\diagdown, 137
\diagup, 137
\Diamond, 135
\diamond, 134
\diamondsuit, 135
\digamma, 137
\displaystyle, 154
\div, 134
\divideontimes, 138
\DJ, 48
(ympäristö), 28
\do ument lass, 26, 57, 147
\doteq, 134
\doteqdot, 136
\dotplus, 138
\dots, 100
\dotsb, 100
\dots , 100
\doublebarwedge, 138
\Downarrow, 135, 136
\downarrow, 135, 136
\downdownarrows, 137

des ription

do ument
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\downharpoonleft, 137
\downharpoonright, 137
DVI-tiedosto, 24
dvips (komento), 89
dvips (ohjelma), 88
DVIPSONE (komento), 89
dviwindo (komento), 89

katso

editori,
tekstieditori
\ell, 135
ellipsi, 47, 100
ema s (ohjelma), 24
\emph, 49
\emptyset, 135
emTEX, 15, 24
\end, 26
(ympäristö), 65
\epsilon, 133
\eq ir , 136
\eqref, 117
\eqslantgtr, 136
\eqslantless, 136
(ympäristö), 116
\equiv, 100, 134
erikoismerkit, 47
erikoismerkkien ladonta, 53
esikatselu, 24, 144
\eta, 133
\eth, 137
\exists, 135

enumerate

equation

\fallingdotseq, 136
\fatbslash, 139
\fatsemi, 139
\fatslash, 139
\fbox, 152
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Fear, Simon, 85
Fermat, Pierre de, 53
suuri lause, 53
(ympäristö), 91
\figure, 142
\Finv, 137
\flat, 135
oat (paketti), 142
(ympäristö), 153
(ympäristö), 153
fonten (paketti), 32
fontit
m,
fontit, Computer Modern
Computer Modern, 31, 96
Con rete, 149
e ,
fontit, European Computer Modern
Euler, 96, 97
European Computer Modern, 32,
149
Helveti a, 149
ilmiasu, 150
kirjasinperhe, 149
matematiikkatilassa, 101102
Palatino, 149
PostS ript, 20
tämän oppaan, 4
Times, 149
vakiolevyiset, 53
valitseminen, 149150
fonttikoodaus, 32
OT1, 32
T1, 32, 47
\footnote, 52
\forall, 135

gure

ushleft
ushright

katso

katso
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\fra , 104
\frontmatter, 149
\frown, 134
funktiot (sin, os, : : : ), 99
\Game, 137
\Gamma, 133
\gamma, 133
(ympäristö), 117
(ympäristö), 117
\geq, 134
\geqq, 136
\geqslant, 136
\gg, 134
\ggg, 136
ghosts ript (ohjelma), 88
\gimel, 137
GIMP (komento), 2
\gnapprox, 138
\gneq, 138
\gneqq, 138
\gnsim, 138
Goossens, Mi hel, 20
Graham, R. L., 52
graphi x (paketti), 88
\gtrapprox, 136
\gtrdot, 136
\gtreqless, 136
\gtreqqless, 136
\gtrless, 136
\gtrsim, 136
\guillemotleft, 48
\guillemotright, 48
\guilsinglleft, 48
\guilsinglright, 48
\gvertneqq, 138

gather
gather*

\H, 47
hakemisto, 8283
\hbar, 135, 137
\heartsuit, 135
\hfill, 152
historia
TEXin, 1315
\hline, 87
Honeywell Information Systems, 18
\hookleftarrow, 135
\hookrightarrow, 135
\hslash, 137
\hspa e, 152
\i, 48
\idotsint, 109
\iiiint, 109
\iiint, 109
\iint, 109
\IJ, 48
\ij, 48
\Im, 135
\imath, 135
\in, 134
\in lude, 71
\in ludeonly, 73
\index, 83
\infty, 135
\inplus, 140
\input, 73
inputen (paketti), 31
\int, 108, 133
integraalit, 108109
\inter al, 138
\interleave, 139
\intertext, 120
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\iota, 133

itemize (ympäristö), 65
\j, 48
jakolasku, 104
\jmath, 135
\Join, 134
joukot, matemaattiset, 102
juuret, 98
\k, 47
kaavat
moniriviset, 117122
numerointi, 116117
ulkoasun viilaaminen, 154157
\kappa, 133
kappale, uusi, 42
kielet, 32
englanti, 4344, 46, 47
suomi,
suomen kielen erityisasetukset
kirjallisuusluettelo
BibTEXin tekemä, 7778
käsin tehty, 77
kirjallisuustietokanta, 7881
kirjoitelmaluokat, 27, 5759
AMS:n, 58, 123126
lisämääreet, 147149
kirjoitelmaluokka, tämän oppaan, 5
kirjoittajia useita, 63
AMS:n kirjoitelmaluokissa, 123
Knappen, Jörg, 32
Knuth, Donald E., 4, 13, 15, 18, 26,
31, 52
komennot
argumentit (pakolliset ja valinnaiset), 27

katso

167
ilmiasu, 26
kelvolliset ja epäkelvot, 28
käyttäminen, 27
uusien tekeminen, 69
kommentoidut nuolet matematiikassa, 107
kommentointi, syötetiedoston,
syötetiedosto, kommentointi
kongruenssi (, mod), 99100
korostaminen, 4952
kosini, 99
kreikkalaiset kirjaimet, 97, 133
kuvat
EPS-muodossa, 88
liittäminen kirjoitelmaan, 8889
numerointi, 91
kuvateksti, 91
kuvien luettelon tekeminen, 82

katso

\L, 48
\l, 48
laatikot, 150154
\label, 91, 128
ladonta
algoritmien, 5455
erikoismerkkien, 53
kirjan nimen, 69
lainausten, 66
matemaattisten joukkojen, 102
matemaattisten kaavojen, 112114
matemaattisten todistusten, 129,
152
matematiikan, 13, 95, 103
matriisien, 110
määritelmien, 128
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nimilehden, 64, 153154
AMS:n kirjoitelmaluokissa, 123
osa kirjoitelmasta, 73
runojen, 67
teoreemien, 128
tietokoneohjelmien, 5455
lainaukset, 66
lainausmerkit, 4647
englannin kielessä, 46
suomen kielessä, 46
\Lambda, 133
\lambda, 133
Lamport, Leslie, 16, 19
LAMS-TEX, 17
\langle, 136
LATEX, 16
erot suhteessa TEXiin, 3435
kirjallisuus, 1920
käynnistäminen, 21
LATEX3-projekti, 16
nimen ääntäminen ja kirjoitusasu, 18
oppaat, 19
saatavuus, 143
standardiversio, 16
tulevaisuus, 16
versio 2.09, 16
versio 2" , 16
tunnistaminen, 143
\LaTeX, 41
\Lbag, 139
\lbag, 139
\l eil, 136
\ldotp, 134
\ldots, 47, 135
\leadsto, 135

\left, 106
\Leftarrow, 135
\leftarrow, 135
\leftarrowtail, 137
\leftarrowtriangle, 140
\leftharpoondown, 135
\leftharpoonup, 135
\leftleftarrows, 137
\Leftrightarrow, 135
\leftrightarrow, 135
\leftrightarroweq, 140
\leftrightarrows, 137
\leftrightharpoons, 137
\leftsli e, 139
\leftthreetimes, 138
leijuvainen,
leijuvat ympäristöt
leijuvat ympäristöt, 8992
\leq, 97, 134
\leqq, 136
\leqslant, 136
\lessapprox, 136
\lessdot, 136
\lesseqgtr, 136
\lesseqqgtr, 136
\lessgtr, 136
\lesssim, 136
Lewing, Larry, 2
\lfloor, 136
\lgroup, 134
\lhd, 134
\lightning, 140
liima, 150154
\lim, 108
\limits, 108, 109
listat
kuvailevat, 65

katso
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luetteloivat, 65
numeroidut, 65
\listoffigures, 82
\listoftables, 82
\ll, 134
\llbra ket, 139
\ll eil, 139
\ll orner, 136
\Lleftarrow, 137
\llfloor, 139
\lll, 136
\lmousta he, 134
\ln, 99
\lnapprox, 138
\lneq, 138
\lneqq, 138
\lnsim, 138
logaritmi, 99
\Longleftarrow, 135
\longleftarrow, 135
\Longleftrightarrow, 135
\longleftrightarrow, 135
\Longmapsfrom, 140
\longmapsfrom, 140
\Longmapsto, 140
\longmapsto, 135
\Longrightarrow, 135
\longrightarrow, 135
\looparrowleft, 137
\looparrowright, 137
\lozenge, 137
\lr orner, 136
\Lsh, 137
\ltimes, 138
luettelot, matemaattiset, 100101
lukujoukot, 101
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luokkaoptiot, 27
\lvertneqq, 138
LyX (ohjelma), 33

\mainmatter, 149
makeidx (paketti), 82
MakeIndex (komento), 83
MakeIndex (ohjelma), 82
\makeindex, 82
\maketitle, 124
\Mapsfrom, 140
\mapsfrom, 140
\Mapsfrom har, 139
\mapsfrom har, 139
\Mapsto, 140
\mapsto, 135
\Mapsto har, 139
marginaalihuomautukset, 52
\marginpar, 53
\markboth, 124
matemaattiset merkit, 96, 133140
matematiikkatila, 9596, 103104
matematiikkatyyli, 154
\mathbb, 101
\mathbbm, 102
matriisit, 110
laajennetut, 111
(ympäristö), 110
\matrix, 34
\mbox, 152
\measuredangle, 137
\medskip, 152
\merge, 139
METAFONT, 26
METAPOST, 5, 20
\mho, 135, 137

matrix
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\mid, 102, 134
\midrule, 87
miinusmerkki, 45
mikrometri, 97
MikTEX, 15, 24
\minuso, 139
Mittelba h, Frank, 16, 20
\mod, 100
\models, 134
moniriviset kaavat, 117122
moniriviset kaavat, tekstiä seassa, 120
\moo, 139
\mp, 134
mpage (komento), 144
\mu, 133
\multimap, 137
(ympäristö), 118
murtoluku, 104
murtomerkintä, 104
määrittelyt
paloittaiset, 110

multline

N, 101

\nabla, 135
\natural, 135
\n ong, 138
\nearrow, 135
\neg, 135
neliöjuuret, 98
\neq, 134
\newtie, 49
\nexists, 137
\NG, 48
\ng, 48
\ngeq, 138
\ngeqq, 138
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\ngeqslant, 138
\ngtr, 138
\ni, 134
\niplus, 140
\nLeftarrow, 137
\nleftarrow, 137
\nLeftrightarrow, 137
\nleftrightarrow, 137
\nleq, 138
\nleqq, 138
\nleqslant, 138
\nless, 138
\nmid, 138
\nnearrow, 140
\nnwarrow, 140
\not, 97
\notag, 117
notepad (ohjelma), 24
\nparallel, 138
\nplus, 139
\npre , 138
\npre eq, 138
\nRightarrow, 137
\nrightarrow, 137
\nshortmid, 138
\nshortparallel, 138
\nsim, 138
\nsubseteq, 138
\nsu , 138
\nsu eq, 138
\nsupseteq, 138
\nsupseteqq, 138
\ntriangleleft, 138
\ntrianglelefteq, 138
\ntrianglelefteqslant, 139
\ntriangleright, 138
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\ntrianglerighteq, 138
\ntrianglerighteqslant, 139
\nu, 133
nuolet
kommentoidut, 107
pitkät, 107
\nVDash, 138
\nvDash, 138
\nvdash, 138
\nwarrow, 135
\O, 48
\o, 48
o, 133
\obar, 139
\oblong, 139
\obslash, 139
\odot, 134
\ogreaterthan, 139
\oint, 133
\olessthan, 139
\Omega, 133
\omega, 133
\ominus, 134
ongelmia
jokin erikoismerkki ei tulostu, 40
kappaleen ensimmäinen sana ei
tavutu, 52
kenoviiva ei tulostu, 39
LATEX pysähtyy, 144145
leijuvaiset sijoittuvat huonosti, 142
prosenttimerkki ei tulostu, 40
rumat rivinvaihdot, 4243, 141
142
sanojen väliin ei tule väliä, 41
tavutus ei toimi, 32
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virheilmoitukset, 144145
\oplus, 134
osamäärä, 104
\oslash, 134
\otimes, 134
otsikot
muotoileminen käsin on turmiollista, 60
numeroimattomat, 63
tekeminen, 6062
\ovee, 139
\over, 34
\overbra e, 107, 135
Overfull \hbox : : : (ilmoitus), 141
142
\overleftarrow, 135
\overline, 135
\overrightarrow, 135
\overset, 107
\overwithdelims, 34
\owedge, 139
paketit
käyttäminen, 31
optiot, 31
paloittaiset määrittelyt, 110
\parallel, 134
\partial, 135
Patashnik, Oren, 52
pdftex (ohjelma), 15
\perp, 134
\Phi, 133
\phi, 133
\Pi, 133
\pi, 133
pi o (ohjelma), 24
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pistekolmikko, 47, 100
\pit hfork, 136
pitkät kaavat, 117122
tekstiä seassa, 120
Plain TEX, 15
\pm, 134
(ympäristö), 110
\pmatrix, 34
\pmod, 100
\pod, 100

pmatrix

PostS ript

EPS-kuvat, 88
fontit, 20
preamble, 28
\pre , 134
\pre approx, 136
\pre urlyeq, 136
\pre eq, 134
\pre napprox, 138
\pre nsim, 138
\pre sim, 136
\prime, 135
\printindex, 82
\prod, 108, 133
(ympäristö), 129
\propto, 134
\Psi, 133
\psi, 133
(paketti), 20
Pu ini, Gia omo, 70
Tos a, 70
puoliavoimen välin notaatio, 106

proof

PSTri s
Q

, 101
\qquad, 120
(ympäristö), 66

quotation

quote (ympäristö), 66

\quotesinglbase, 48
\quotesinglebase, 48

R, 101

\raggedleft, 153
\raggedright, 153
Rahtz, Sebastian, 20
raja-arvot, 108
\rangle, 136
\Rbag, 139
\rbag, 139
\r eil, 136
\Re, 135
\ref, 128
rekisteröity tavaramerkki (®), 48
\renew ommand, 34
reunahuomautukset, 52
\rfloor, 136
\rgroup, 134
\rhd, 134
\rho, 133
\right, 106
\Rightarrow, 135
\rightarrow, 135
\rightarrowtail, 137
\rightarrowtriangle, 140
\rightharpoondown, 135
\rightharpoonup, 135
\rightleftarrows, 137
\rightleftharpoons, 135, 137
\rightrightarrows, 137
\rightsli e, 139
\rightsquigarrow, 137
\rightthreetimes, 138
\risingdotseq, 136
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rivinvaihto
pakottaminen, 43
välttäminen,
ongelmia, rumat rivinvaihdot
\rmousta he, 134
Ro ki ki, Thomas, 88
Rowley, Chris, 16
\rrbra ket, 139
\rr eil, 139
\rrfloor, 139
\rrparenthesis, 140
\Rsh, 137
\rtimes, 138
runot, 67

katso

Samarin, Alexander, 20
S höpf, Rainer, 16
S hwarz, Norbert, 32
S ienti Word (komento), 89
S ienti Word (ohjelma), 33
\s rips riptstyle, 154
\s ripstyle, 154
\searrow, 135
\setminus, 134
sfnet.atk.tex, 145
Shakespeare, William, 66, 67
Sonetti no. 18, 67
\sharp, 135
\shortdownarrow, 140
\shortleftarrow, 140
\shortmid, 136
\shortparallel, 136
\shortrightarrow, 140
\shortuparrow, 140
\Sigma, 133
\sigma, 133

sijoitus integraaliin, 156
\sim, 134
\simeq, 134
\sin, 99
sini, 99
sisällysluettelon tekeminen, 82
sivunumerointi, kirjoitelman alussa,
149
(ympäristö), 142
\smallfrown, 136
\smallsetminus, 138
\smallskip, 152
\smallsmile, 136
\smile, 134
\spadesuit, 135
\spheri alangle, 137
Spivak, Mi hael David, 16, 17
(ympäristö), 119
\sq ap, 134
\sq up, 134
\sqrt, 135
\sqsubset, 134, 136
\sqsubseteq, 134
\sqsupset, 134, 136
\sqsupseteq, 134
\square, 137
\ss, 48
\ssearrow, 140
\sslash, 139
\sswarrow, 140
\star, 134
\Subset, 136
\subset, 134
\subseteq, 134
\subseteqq, 136
\subsetneq, 138

sloppypar

split
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\subsetneqq, 138
\subsetplus, 140
\subsetpluseq, 140
\su , 134
\su approx, 136
\su
urlyeq, 136
\su eq, 134
\su napprox, 138
\su nsim, 138
\su sim, 136
suljemerkit, 105
sulkeet, 105
kaavan ylä- tai alapuolella, 106
sulkumerkit,
suljemerkit
\sum, 108, 133
summat, 100101, 108
suomen kielen erityisasetukset, 2833
lainausmerkit, 46
pikaohje, 32
tavutus, 32
\Supset, 136
\supset, 134
\supseteq, 134
\supseteqq, 136
\supsetneq, 138
\supsetneqq, 138
\supsetplus, 140
\supsetpluseq, 140
\surd, 135
\swarrow, 135
syötetiedosto
kappaleenvaihto, 42
kommentointi, 40
päätiedosto, 71
rakenne, 26
tyhjä väli,
väli syötteessä
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useita syötetiedostoja, 71
syötekoodaus, 29

\t, 47, 49
(ympäristö), 54
(ympäristö), 91
\table, 142
\tableof ontents, 82
(ympäristö), 85
\tag, 117
\tag*, 117
\talloblong, 139
tasaus kaavassa, pystysuuntainen, 119
120
tasaus pystysuunnassa, 118
\tau, 133
 (tau-epsilon-khii), 18
taulukoiden luettelon tekeminen, 82
taulukot
numerointi, 91
nyrkkisääntöjä ladontaan, 85
tekeminen, 8588
tavaramerkki (), 48
tavaramerkki, rekisteröity (®), 48
tavutus
kappaleen ensimmäinen sana ei
tavutu, 52
suomen kielen, 32
tavutus ei toimi, 32
tavutusvihje, 45
tavutusvirhe, 45
tavuviiva,
viivat, tavuviiva
Taylor, Philip, 147
tekstiä matematiikassa, 102
tekstieditori, 24
tekstinkäsittely vs. LATEX, 3334

tabbing
table
tabular
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teoreemaympäristöt, 126130
teTEX, 15, 24
TEX,
Text Exe utive Pro essor
TEX
erot suhteessa LATEXiin, 3435
historia,
historia, TEXin
laajennettavuus, 15
makropaketit, 1517
AMS-TEX, 16
AMS-LATEX, 17
LAMS-TEX, 17
LATEX,
LATEX
Plain TEX, 15
nimi, 18
kirjoitusasu, 18
ääntäminen, 18
versio , 14
hankkiminen, 15
levityspaketit, 15
TEX Users' Group, 14, 143
\text, 102
Text Exe utive Pro essor, 18
\texta utedbl, 50
\textas iia ute, 51
\textas iibreve, 50
\textas ii aron, 50
\textas ii ir um, 41, 48
\textas iidieresis, 51
\textas iigrave, 50
\textas iitilde, 41, 48
\textasterisk entered, 48, 50
\textba kslash, 41, 48
\textbaht, 51
\textbar, 48
\textbardbl, 50
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\textbig ir le, 50
\textblank, 50
\textborn, 50
\textbrokenbar, 51
\textbullet, 48, 50
\text elsius, 50
\text ent, 51
\text entoldstyle, 51
\text ir led, 49
\text ir ledP, 51
\text olonmonetary, 51
text omp (paketti), 48, 97
\text opyleft, 51
\text opyright, 51
\text urren y, 51
\textdagger, 48, 50
\textdaggerdbl, 48, 50
\textdblhyphen, 50
\textdblhyphen har, 50
\textdegree, 51
\textdied, 50
\textdis ount, 51
\textdiv, 50
\textdivor ed, 50
\textdollar, 48, 50
\textdollaroldstyle, 51
\textdong, 51
\textdownarrow, 50
\texteightoldstyle, 50
\textemdash, 45, 48
\textendash, 45, 48
\textestimated, 51
\texteuro, 51
\textex lamdown, 48
\textfiveoldstyle, 50
\textflorin, 51
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\textfouroldstyle, 50
\textfra tionsolidus, 50
\textgravedbl, 50
\textgreater, 48
\textguarani, 51
\textinterrobang, 51
\textinterrobangdown, 51
\textlangle, 50
\textlbra kdbl, 50
\textleaf, 50
\textleftarrow, 50
\textless, 48
\textlira, 51
\textlnot, 51
\textlquill, 51
\textma ron, 51
\textmarried, 50
\textmho, 50
\textminus, 50
\textmu, 51, 97
\textmusi alnote, 50
\textnaira, 51
\textnineoldstyle, 50
\textnumero, 51
\textohm, 50
\textonehalf, 51
\textoneoldstyle, 50
\textonequarter, 51
\textonesuperior, 51
\textopenbullet, 51
\textordfeminine, 48, 51
\textordmas uline, 48, 51
\textparagraph, 48, 51
\textperiod entered, 48, 51
\textpertenthousand, 48, 51
\textperthousand, 48, 50
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\textpeso, 51
\textpil row, 51
\textpm, 51
\textquestiondown, 48
\textquotedbl, 48
\textquotedblleft, 48
\textquotedblright, 48
\textquoteleft, 48
\textquoteright, 48
\textquotesingle, 50
\textquotestraightbase, 51
\textquotestraightdblbase, 51
\textrangle, 50
\textrbra kdbl, 50
\textre ipe, 51
\textreferen emark, 51
\textregistered, 48, 51
\textrightarrow, 50
\textrquill, 51
\textse tion, 48, 51
\textservi emark, 51
\textsevenoldstyle, 50
\textsixoldstyle, 50
\textsterling, 48, 51
\textstyle, 154
\textsurd, 51
\textthreeoldstyle, 50
\textthreequarters, 51
\textthreesuperior, 51
\texttildelow, 50
\texttimes, 50
\texttrademark, 48, 51
\texttt, 53
\texttwelveudash, 50
\texttwooldstyle, 50
\texttwosuperior, 51
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\textuparrow, 50
Textures (ohjelma), 33
\textvisiblespa e, 48
\textwon, 51
\textyen, 51
\textzerooldstyle, 50
\tfra , 154
\TH, 48
\th, 48
(ympäristö), 77
theorem (paketti), 129
\theoremstyle, 129
\therefore, 136
\Theta, 133
\theta, 133
\thi kapprox, 136
\thi ksim, 136
\thispagestyle, 59
tietokoneohjelmien ladonta, 5455
tiivistelmä, 64
\times, 134
\title, 124
(ympäristö), 153
\to, 108
todistukset
matemaattiset, 129
todistukset, matemaattiset, 152
\top, 135
\toprule, 87
\triangle, 135
\triangledown, 137
\triangleleft, 134
\trianglelefteq, 136
\trianglelefteqslant, 140
\triangleq, 136
\triangleright, 134
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\trianglerighteq, 136
\trianglerighteqslant, 140
Tu ker, Neal, 2
TUG,
TEX Users' Group
tulostaminen, 2226, 143144
esikatselu, 24, 144
PostS ript-muotoon, 24
tulot, 100101, 108
\twoheadleftarrow, 137
\twoheadrightarrow, 137
tyhjä väli
poistaminen kaavasta, 156
venyvä, 152
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\u, 47
\ul orner, 136
ulkoasu, kirjoitelman, 4
erilainen kuin oppaassa, 40, 96
\underbra e, 106, 135
\underline, 135
\underset, 107
\unlhd, 134
\unrhd, 134
\Uparrow, 135, 136
\uparrow, 135, 136
\Updownarrow, 135, 136
\updownarrow, 135, 136
\upharpoonleft, 137
\upharpoonright, 137
\uplus, 134
\Upsilon, 133
\upsilon, 133
\upuparrows, 137
\ur orner, 136
\v, 47
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vakiolevyinen kirjasin, 53
\varbig ir , 139
\var urlyvee, 139
\var urlywedge, 139
\varepsilon, 133
\varkappa, 137
\varnothing, 137
\varoast, 139
\varobar, 139
\varobslash, 139
\varo ir le, 139
\varodot, 139
\varogreaterthan, 139
\varolessthan, 139
\varominus, 139
\varoplus, 139
\varoslash, 139
\varotimes, 139
\varovee, 139
\varowedge, 139
\varphi, 133
\varpi, 133
\varpropto, 136
\varrho, 133
\varsigma, 133
\varsubsetneq, 138
\varsubsetneqq, 138
\varsupsetneq, 138
\varsupsetneqq, 138
\vartheta, 133
\vartimes, 139
\vartriangle, 137
\vartriangleleft, 136
\vartriangleright, 136
\Vdash, 136
\vDash, 136

\vdash, 134
\vdots, 135
\vee, 134
\veebar, 138
\verb, 53
\verb*, 53
(ympäristö), 54
(ympäristö), 67
\vfill, 152
viittaaminen, 7576
kaavoihin, 116117
kirjallisuuteen, 77
kuviin ja taulukoihin, 91
on hyväksi, 75
viittausavain
kirjallisuusviittauksissa, 76
kirjoitelman sisäinen, 76
viivat, 4446
ajatusviiva, 45
miinusmerkki, 45
numeroiden välissä, 45
taulukossa, 8688
tavuviiva, 45
viivatyypit, 44
yhdysviiva, 44
\vspa e, 152
\Vvdash, 136
väli syötteessä, 4143
pisteen jälkeen tavallista isompi,
4344
välimerkit
matematiikassa, 115116
välinotaatio, 106

verbatim
verse

\wedge, 134
\widehat, 135
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\widetilde, 135
winedt (ohjelma), 24
\wp, 135
\wr, 134
WYSIWYG, 33
xdvi (komento), 144
\Xi, 133
\xi, 133
\xrightarrow, 107
(paketti), 20

XY-Pi

Yap (komento), 144
\Ydown, 139
\Yleft, 139
yläindeksit, 98
yläsulkeet, 106
ympäristöt
argumentit, 28
käyttäminen, 28
leijuvat, 8992
uusien tekeminen, 69
\Yright, 139
\Yup, 139

Z, 101

Zapf, Hermann, 4
\zeta, 133
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VAX/VMS: Käyttäjän opas
TEX alkeisopas
SPSSX Käyttäjän opas
UNIX-käyttäjän opas
LATEX-opas
PCTEX-opas
SAS/GRAPH: Graanen ohjelmisto
WordPerfe t tekstinkäsittelyssä
SAS/ETS: Aikasarja-analyysi ja ekonometriset mallit
CA-DISSPLA-opas
Unigraph ja Uniedit -graikkaohjelmat
APL ja tilastollinen ohjelmointi
WordPerfe t Windows tekstinkäsittelyssä (WP 5.2)
Paradox DOS 4.0 relaatiotietokanta
WP O e for Windows versio 4.0
WordPerfe t Presentations 2.0 for Windows
Quattro Pro 5.0 for Windows
TEX-perusteet
WordPerfe t 6.0 for Windows
Quattro Pro 6.0 for Windows
Word Perfe t 6.1 for Windows
Presentations for Windows (versio 3.0)
MS Word for Windows (versio 6.0)
Mi rosoft Windows 95
MS Word for Windows 95 (versio 7)
MS Word 97 for Windows
Mi rosoft PowerPoint 97
Corel WordPerfe t 8
LATEX ja AMS-LATEX. Opus asiatekstin ladonnasta.
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