
TS. NGUYỄN THÁI SƠN



NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH
280 An Dương Vương, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08)38301303, Fax: (08)38398946
http://nxb.hcmup.edu.vn

Chịu trách nhiệm xuất bản
Giám đốc – Tổng biên tập

TS. NGUYỄN THÁI SƠN

Biên tập
TÔ THỊ LAN PHƯƠNG

Trình bày bìa và sắp chữ bằng LATEX

TS. NGUYỄN THÁI SƠN

LATEX– SẮP CHỮ, VẼ HÌNH VÀ ĐẠI SỐ MÁY TÍNH
Copyright © 2011 by Nguyễn Thái Sơn

In 1000 cuốn khổ 16x24cm tại Xí nghiệp in đường sắt, TP. Hồ Chí Minh. Số
đăng ký kế hoạch xuất bản 700-2010/CXB/01-11/ĐHSPTPHCM. Quyết định
xuất bản số 223/QĐ-NXBĐHSPTPHCM, cấp ngày 31 tháng 12 năm 2010. In
xong và nộp lưu chiểu Quí 01 năm 2011.



LÚÂI NOÁI ÀÊÌU

Dự án TEX được bắt đầu năm 1978
bởi Donald Knuth – khi ông đọc duyệt
lại bản in cuốn sách The Art of Com-
puter Programming của mình. Lúc
đến xưởng in, D. Knuth thấy họ đã
chuyển bản thảo của ông sang một
hệ sắp chữ mới mà chất lượng không
đảm bảo các yêu cầu chuyên môn
cũng như thẩm mĩ. Từ đây D. Knuth
bắt tay nghiên cứu và phát minh ra
một hệ sắp chữ mà ta gọi là TEX. Thuật
ngữ này xuất phát từ một từ tiếng
anh là “technology”, vừa có nghĩa là
“công nghệ” vừa có nghĩa là “nghệ
thuật”. Chữ TEX với chữ “E” tụt xuống,
ý muốn nhấn mạnh rằng đây là “nghệ
thuật”.

Ban đầu, ông định tiến hành dự án trong 6 tháng nhưng phải mất 10
năm sau, TEX mới chính thức ra đời. Một năm sau đó, D. Knuth được mời
đọc một báo cáo quan trọng trong cuộc họp thường niên của Hội toán học
Hoa Kỳ. Ông trình bày về công trình TEX, giới thiệu TEX không chỉ là một hệ
sắp chữ mà còn ẩn đằng sau nó rất nhiều ý tưởng toán học. Sự phổ cập của
TEX được bắt đầu từ đó.

Năm 1985 sự ra đời của LATEX giúp TEX được phổ biến rộng khắp hơn. Đây
là một tập hợp các lệnh cho phép người soạn thảo tương tác với hệ thống
với mức độ cao hơn so với các lệnh ban đầu của TEX.

Ngày nay, TEX liên tục phát triển và trở thành một tiêu chuẩn nổi tiếng
không chỉ trong toán học. Người ta sử dụng TEX hằng ngày để chuẩn bị bản
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thảo sách, các kỷ yếu Hội nghị và bản in thử của các công trình nghiên cứu.
Rất nhiều thành viên của cộng đồng đã không ngừng phát triển và cập nhật
các gói nâng cao, để có những bước tiến xa hơn trong quản lý font của LATEX
và phát triển về năng lực của TEX với hệ thống văn bản đa ngôn ngữ, cũng
có các phiên bản của TEX xuất trực tiếp ra định dạng PDF, và mở rộng việc
sử dụng các font chữ có sẵn của hệ thống v.v...

Trong chương trình đào tạo của Khoa Toán-Tin các trường đại học, ít
nhiều đều đề cập đến việc giảng dạy LATEX cho sinh viên. Và cuốn sách này
được viết nhằm mục đích phổ cập kiến thức cho bất cứ ai có nhu cầu sử
dụng TEX trong công việc chuyên môn, đặc biệt cho các bạn trẻ có nhu cầu
học tiếp lên sau đại học.

Ngoài các kiến thức cơ bản, nền tảng rất dễ hiểu và có ích cho quá trình
tự học, sách còn đề cập đến việc vẽ hình trong LATEX. Bên cạnh đó, sách cũng
trình bày việc tích hợp một chương trình đại số máy tính vào LATEX. Đây là
nội dung mới trong khuôn khổ phát triển TEX tại Việt Nam. Chúng tôi hy
vọng rằng từ các nghiên cứu được trình bày trong cuốn sách này, các bạn
trẻ là sinh viên của Khoa Toán-Tin các trường đại học sẽ có các thực nghiệm
thiết thực và chuyên sâu hơn nhằm biến việc sử dụng TEX một cách đơn
điệu thành việc sử dụng TEX và LATEX một cách phong phú, góp phần phổ
cập LATEX đến đông đảo những người quan tâm, đặc biệt là trong nghiên
cứu, giảng dạy và học tập toán học.

Thành phố Hồ Chí Minh mùa giáng sinh năm 2010

Nguyễn Thái Sơn



Phần I

SẮP CHỮ ĐIỆN TỬ BẰNG LATEX
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Chương 1

NHẬP MÔN VỀ LATEX

Việc tìm hiểu lịch sử hình thành cũng như nguyên nhân vì sao phải sử
dụng LATEX là việc làm tất yếu đối với những ai quan tâm đến nó. Trong quyển
sách này, chúng tôi trình bày việc sử dụng LATEX một cách hiệu quả và thiết
thực bắt đầu từ những việc đơn giản nhất.

1.1 Cài đặt TEX/LATEX lên máy tính của bạn.

TEX là một động cơ định dạng văn bản. Để sử dụng TEX/LATEX có hai bước
cần thực hiện:

1. Cài đặt TEX lên máy tính.

2. Dùng một trình soạn thảo văn bản để soạn, sau đó dùng động cơ định
dạng để biên dịch ra file văn bản hoàn chỉnh.

Có hai bản phân phối TEX phổ biến nhất: MiKTEX và TEXLive. MiKTEX thông
thường được cài đặt lên một máy tính sử dụng hệ điều hành Windows và
TEXLive thông thường cài đặt lên một máy tính sử dụng Linux. Ưu điểm của
hai bản phân phối TEX này là, nếu bạn cài đặt bản Full (chiếm 1GB trên đĩa
cứng) thì gần như không cần phải cài đặt gì thêm kể cả tiếng Việt.

Trình soạn thảo văn bản thông dụng nhất là TEXMaker. Để biên tập một
file TEX phức tạp, chúng tôi khuyên dùng TEXWorks. TEXMaker và TEXWorks
có thể chạy trên cả máy tính Windows lẫn Linux. Trong quyển sách này,
chúng tôi cũng giới thiệu việc sử dụng LYX.
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8 LATEX – Sắp chữ, vẽ hình và đại số máy tính

Công cụ để soạn công thức toán học là TEXAide (bản miễn phí của
MathType) cho những ai ngại sử dụng các macro của TEX để hiển thị ký hiệu
toán học.

Trong CD đính kèm sách có file trình chiếu PDF hướng dẫn việc cài đặt
MiKTEX và TEXLive trên Windows dù rằng quyển sách này được soạn trên
Ubuntu Linux.

1.2 Cài đặt xong, việc đầu tiên phải làm là gì?

• Chạy chương trình TEXMaker, bấm CTRL - N để mở một file mới, đặt
tên là test.tex.

• Trên trình đơn của TEXMaker, chọn Wizard, Quick Start, chấp nhận
mặc định nên chỉ cần bấm OK.

• Tại vị trí con trỏ, soạn một câu tiếng Anh "nổi tiếng" là Hello World!

• Sau đó bấm vào nút PDFLATEX để biên dịch, tiếp tục bấm vào nút
PDFVIEW, nếu thấy file test.pdf có nội dung là Hello World! thì coi
như chương trình đã hoạt động tương đối ổn định.

1.3 Điều chỉnh TEXMaker để sử dụng với tiếng
Việt.

1. Chạy TEXMaker, trên trình đơn của nó chọn Options, Configure
TEXMaker. Bấm vào Editor và chọn như hình dưới đây:

2. Soạn thảo một văn bản tiếng Việt, bằng cách chọn
Wizard như sau:
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Khi bấm vào OK, sẽ có một dòng trắng (do chọn
Encoding là NONE). Ta điền vào hai dòng sau đây:

\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{times}

3. Hoàn thiện được văn bản như sau:

\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{times}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\begin{document}
Tiếng Việt
\end{document}

4. Cuối cùng dịch bằng PDFLATEX và View bằng PDFVIEW. Nếu mọi việc
suôn sẻ ta có một file pdf có chữ

Tiếng Việt

1.4 Một số thao tác cơ bản khi soạn văn bản

Ở đây chúng tôi giới thiệu một file mẫu về LATEX và kết quả biên dịch của
nó sang file pdf. Trong các chương sau chúng tôi sẽ đi vào chi tiết của việc
sử dụng LATEX.

Giả sử muốn soạn một file TEX và đặt tên là bt1.tex. File này có hai phần:
Phần khai báo và Phần nội dung.
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• Phần khai báo

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[a4paper,tmargin=2.5cm,bmargin=2.5cm,
lmargin=3.5cm,rmargin=2.5cm]{geometry}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{bbm}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{utopia}

1. Dòng 1 khai báo loại tài liệu: ở đây ta chọn loại tài liệu là article, cỡ
chữ văn bản là 12pt

2. Dòng 2, 3 sử dụng gói geometry để định kích thước tờ giấy: loại giấy
A4, các margin top, bottom, left, right đều là 2.5cm

3. Các dòng 4, 5, 6, 7 sử dụng các gói có liên quan đến công thức toán, ví
dụ gói bbm để thể hiện các chữN,Z,Q,R,C,P v.v...

4. Dòng 8, 9 sử dụng gói vietnam để sắp chữ với tiếng Việt, chọn font chữ
là utopia.

• Phần nội dung

\begin{document}
\thispagestyle{empty}
\begin{center}

\textbf{ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN }\\
Môn Toán Phổ thông \\
\textit{Thời gian 90 phút}
\end{center}

1. Dòng 1 là câu lệnh để bắt đầu soạn tài liệu. Nội dung của văn bản nằm
giữa \begin{document} và \end{document}

2. Văn bản này chỉ có một trang nên dùng \thispagestyle{empty}để không
đánh số trang.
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3. Trong một hệ sắp chữ WYSIWYG, các bạn chọn đoạn văn bản rồi bấm
CTRL-E hoặc chọn chế độ center thì đoạn văn bản sẽ được gióng vào
giữa dòng. Ở đây, trong TEXMaker, các bạn chọn đoạn văn bản rồi bấm
vào trình đơn LATEX, chọn Environment, chọn tiếp
\begin{center}{selection}
ngay lập tức đoạn văn bản được đưa vào môi trường
\begin{center}... \end{center}

Ví dụ ở đây các bạn chọn ba dòng

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Môn Toán Phổ thông
Thời gian 90 phút

4. Muốn xuống dòng các bạn phải nhấn hai lần enter. Nếu không, bạn
phải viết ký hiệu \\ ở cuối dòng.

5. Để chọn chế độ bold, italic, slanted cho một đoạn văn bản, các bạn
chọn đoạn văn bản, bấm CRTL-b (bold), CTRL-i (Italic), CTRL-Shift-s
(Slanted). Ngoài ra có thể chọn trình đơn LATEX, Font Styles rồi chọn
\textit,\textbf,\textsl,\texttt,\textsc,\textsf

• Phần nội dung tiếp theo (liệt kê)

Có ba chế độ liệt kê:

¬ Enumerate: Liệt kê theo cách đánh số thứ tự.
Trong TEXMaker, chọn trình đơn LATEX, List Environment,
\begin{enumerate}
bạn sẽ nhận được

\begin{enumerate}
\item
\end{enumerate}
\end{description}

liệt kê, để con trỏ ở đầu dòng, ta bấm CTRL-Shift-i, hoặc nhập chữ
\item. Sau đây là một ví dụ:



12 LATEX – Sắp chữ, vẽ hình và đại số máy tính

\begin{enumerate}
\item Nhất niên chi kế mạc như thụ cốc
\item Thập niên chi kế mạc như thụ mộc
\item Bách niên chi kế mạc như thụ nhân
\item Trăm năm cô đơn
\item Ngàn năm vẫn đợi
\end{enumerate}

1. Nhất niên chi kế mạc như thụ cốc

2. Thập niên chi kế mạc như thụ mộc

3. Bách niên chi kế mạc như thụ nhân

4. Trăm năm cô đơn

5. Ngàn năm vẫn đợi

 Description: Liệt kê theo cách mô tả ký hiệu đầu dòng.
Trong TEXMaker, chọn trình đơn LATEX, List Environment,
\begin{description}
bạn sẽ nhận được

\begin{description}
\item[ ]
\end{description}

Ký hiệu đầu dòng viết vào dấu móc [ ] , sau đó viết nội dung liệt
kê.

® itemize: Liệt kê theo cách đặt dấu bullet vào đầu dòng.

Các bạn có thể tự tìm hiểu chế độ liệt kê này.

• Phần nội dung tiếp theo (toán học)

Có ba cách nhập công thức toán học. Một là sử dụng các macro của
TEX và LATEX, hai là sử dụng TEXAide và ba là sử dụng trình đơn của
TEXMaker.
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¶ TEXAide: Phù hợp cho các bạn sử dụng MathType thành thạo.
Các bạn cài đặt TEXAide từ file exe, sau đó chạy chương trình này.
Lần đầu tiên các bạn phải điều chỉnh đôi chút các tuỳ chọn như
hình vẽ, các bạn nên bỏ check hai ô Include để công thức không
bị rối khi đưa vào LATEX.

[ ]

Bạn mở màn hình soạn thảo công thức toán, soạn một công thức

Sau đó bấm TRL-A để chọn tất cả, bấm tiếp CTRL-C để copy vào clip-
board. Bạn vào TEXMaker, chèn con trỏ vào vị trí văn bản muốn soạn
công thức toán nói trên, bấm CTRL-V để dán code LATEX vào văn bản.
Thế là xong.

Nếu bạn sử dụng MathType thành thạo thì vấn đề soạn công thức
toán học không có gì khó khăn, trừ một điểm: công thức toán học
trong Word là một hình, còn ở đây là code LATEX của nó.
Ví dụ, dưới đây là code LATEX và kết quả khi biên dịch ra pdf.
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\[ (a + b)^n = \sum\limits_{k = 0}^n {C_n^k
a^{n - k}b^k } \]

(a+ b)n =
n∑
k=0

Ckna
n−kbk

· Macro: TEX và LATEX cung cấp cho bạn tất cả các macro để gõ công thức
Toán học. Để sử dụng các macro này, các bạn bắt tay vào việc sử
dụng chúng.

Khi gặp một ký hiệu toán học mà không biết dùng macro nào, các
bạn có thể xem các tài liệu tham khảo. Trong quyển sách này, chúng
tôi cũng giới thiệu cho bạn một số trong các macro đó. Sau đây là vài
macro đơn giản nhất, chúng tôi đặt ở trang15:

Phức tạp hơn một chút, ta có:

�


∆ > 0
g(1) 6= 0
x2

1 + x2
2 + x2

3 6 4

$\left\{\begin{array}{l}
\Delta > 0 \\

� g(1) \ne 0 \\
x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leqslant 4

\end{array} \right.$

�

[
x− 1 = 0
g(x) = x2 − x−m = 0

� $\left[\begin{array}{l} x-1=0\\ g(x)=
x^2-x-m=0\end{array} \right.$

Ký hiệu <z là phần thực của số phức z. Ta có công thức:

�
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<z =
nπ

θ + ψ

2(
θ + ψ

2

)2

+

(
1

2
log

∣∣∣∣BA
∣∣∣∣)2 . (1.1)

Công thức này có đánh số (là công thức (có đánh số) đầu tiên của
chương 1). Số này sẽ được tham chiếu đến khi cần. Ưu điểm của LATEX
là công thức sẽ tự động đánh số lại và sự tham chiếu cũng sẽ được tự
động cập nhật nếu bạn thêm bớt công thức vào giữa các công thức có
đánh số.

code
\begin{equation}

\Re{z} =\frac{n\pi \dfrac{\theta +
\psi}{2}}

� { \left(\dfrac{\theta +\psi}{2}\right)^2
+ \left( \dfrac{1}{2} \log \left\lvert
\dfrac{B}{A}\right\rvert\right)^2}.

\end{equation}

Để rèn luyện kỹ năng soạn thảo một công thức toán học đa dạng trong
giai đoạn vừa làm quen với TEX, chúng tôi giới thiệu thêm một công
thức khác có đánh số:

� x = a0 +
1

a1 +
1

a2 +
1

a3 + a4

(1.2)

code
\begin{equation}

x = a_0 + \dfrac{1}{a_1 +
\dfrac{1}{a_2 +

� \dfrac{1}{a_3 + a_4}
}} \end{equation}
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1.5 Các ký tự đặc biệt

Các ký tự sau đây đóng một vai trò đặc biệt trong LATEX và được gọi là
các ký tự đặc biệt.

# $ % & ~ _ ^ \ { }

Nếu ta muốn sử dụng chúng như các ký tự thông thường, ta phải thêm
ký hiệu \ ngay trước ký tự. Ví dụ, \$ sẽ cho dấu $.

Riêng dấu \ thì không viết là \\ vì ký hiệu đó mang một ý nghĩa khác.
Trong trường hợp này ta viết $\backslash$ trong file TEX của mình.

Tương tự, \~ có nghĩa là đặt dấu “ngã” lên trên ký tự ngay sau nó, vì
thế để có đúng ký tự này ta phải dùng \verb|~|.

THỰC HÀNH

Cuối cùng là một file PDF được soạn bằng LATEX và biên dịch ra bằng
PDFLATEX. Chúng tôi copy file TEX này trên CD, các bạn có thể in ra để
tham khảo và tổng hợp các điều vừa trình bày ở trên để soạn ra một
file TEX cụ thể.

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010
Môn Toán – Thời gian làm bài: 180 phút

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 ĐIỂM)

Câu I (2,0 điểm) Cho hàm số y = x3 − 2x2 + (1−m)x+m (1),m là
số thực.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 1.

2. Tìm m để đồ thị của của hàm số (1) cắt trục hoành tại ba
điểm phân biệt có hoành độ x1, x2, x3 thoả điều kiện

x2
1 + x2

2 + x2
3 < 4.
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Câu II (2,0 điểm)

1. Giải phương trình

(1 + sinx+ cos 2x) sin
(
x+

π

4

)
1 + tanx

=
1√
2

cosx

2. Giải bất phương trình
x−
√
x

1−
√

2(x2 − x+ 1)
> 1

Câu III (1,0 điểm) Tính tích phân I =

∫ 1

0

x2 + ex + 2x2ex

1 + 2ex
dx

Câu IV (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình
vuông cạnh a. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh
AB vàAD;H là giao điểm củaCN vàDM . BiếtSH vuông góc với
mặt phẳng ABCD và SH = a

√
3. Tính thể tích khối hình chóp

S.CDMN và khoảng cách giữa hai đường thẳngDM và SC theo
a.

Câu V (1,0 điểm) Giải hệ phương trình{
(4x2 + 1)x+ (y − 3)

√
5− 2y = 0

4x2 + y2 + 2
√

3− 4x = 7
(x, y ∈ R) (1.3)

II. PHẦN RIÊNG (3,0 ĐIỂM)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)

A. Theo chương trình Chuẩn

Câu VI.a (2,0 điểm)

1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai đường thẳng

d1 :
√

3 x+ y = 0 và d2 :
√

3 x− y = 0.

Gọi (T ) là đường tròn tiếp xúc với d1 tại A, cắt d2 tại hai điểm B
và C sao cho tam giác ABC vuông tại B. Viết phương trình của

(T ) biết tam giácABC có diện tích bằng

√
3

2
và điểmA có hoành

độ dương.



2. Trong không gian toạ độ Oxyz, cho đường thẳng

∆ :
x− 1

2
=
y

1
=
z + 2

−1
và mặt phẳng (P ) : x − 2y + z = 0. Gọi

C là giao điểm của ∆ với (P ), M là điểm thuộc ∆. Tính khoảng
cách từ M đến (P ) biết MC =

√
6.

Câu VII.b (1,0 điểm) Tìm phần ảo của số phức z biết

z = (
√

2 + i)2(1−
√

2i)

B. Theo chương trình Nâng cao

Câu VI.b (2,0 điểm)

1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A có
đỉnhA(6; 6), đường thẳng đi qua trung điểm của các cạnhAB và
AC có phương trình là x + y − 4 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh B và
C biết điểmE(1;−3) nằm trên đường cao đi qua đỉnhC của tam
giác đã cho.

2. Trong không gian tọa độ Oxyz, cho điểm A(0; 0;−2) và đường

thẳng ∆ :
x+ 2

2
=
y − 2

3
=
z + 3

2
. Tính khoảng cách từ A đến ∆.

Viết phương trình mặt cầu tâm A, cắt ∆ tại hai điểm B và C sao
cho BC = 8.

Câu VII.b (1,0 điểm) Cho số phức z thoả z =
(1−

√
3i)2

1− i
. Tìm môđun

của số phức z + iz.
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Chương 2

SOẠN THẢO VĂN BẢN VỚI
TEXMaker

2.1 Định dạng xuống hàng và sang trang

Để ngắt xuống hàng ta dùng lệnh \\ hay \newline. Trong TEXMaker,

bạn bấm vào biểu tượng dấu Enter .

Thông thường khi ngắt dòng ta tạo ra một đoạn văn bản (paragraph)
mới. Tuy nhiên, để xuống dòng mà không tạo ra một đoạn văn bản
mới, ta dùng lệnh \\*. Để ngắt sang trang mới ta dùng \newpage và
để ngắt sang dòng mới ta dùng \linebreak.

Sự khác nhau giữa \\ và \linebreak là khi sang dòng mới với

\linebreak LATEX tự động chèn vào các khoảng trắng một cách tối ưu
để chiều dài dòng văn bản cũ đồng bộ với đoạn văn bản. Vì một số
lý do, một đoạn văn bản ta muốn luôn ở trên một dòng, ta dùng lệnh
\mbox{đoạn văn bản đó}.

2.2 Một số chuỗi ký tự có sẵn trong LATEX

• Khi dùng \today biên dịch ra pdf ta sẽ nhận được ngày tháng
năm của thời điểm dịch xong tài liệu. Ví dụ khi viết
Hôm nay là \today

21
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ta được kết quả là Hôm nay là Ngày 18 tháng 2 năm 2011
hoặc muốn kết quả là Hôm nay là ngày 18 tháng 2 năm 2011 ta
viết: Hôm nay là \MakeLowercase{\today}

• Để có TEX, LATEX, LATEX 2ε ta lần lượt viết \TeX,\LaTeX,\LaTeXe.
Phiên bản hiện nay của LATEX là LATEX 2ε, trước đó là LATEX 2.09 .

2.3 Định dạng văn bản

Bên trái có 5 biểu tượng. Để đưa một từ hoặc một tập hợp từ vào chế
độ bold face, italic hoặc underline, các bạn quét đoạn văn bản đó rồi
bấm vào biểu tượng tương ứng. Ngay lập tức TeXMaker sẽ chèn các
macro (như sẽ thấy ở dưới) để “ôm” đoạn văn bản vào trong. Nếu
cần ta có thể chọn cả ba, kết quả sẽ như sau:

� Đoạn văn bản này đậm nghiêng và gạch dưới

� \textbf{\textit\underline{Đoạn văn bản này
đậm nghiêng và gạch dưới}}}

Một đoạn văn bản cũng có ba chế độ gióng hàng: left, center và right.
Ta quét đoạn văn bản và bấm vào biểu tượng tương ứng (một trong ba
biểu tượng ở dưới), ngay lập tức TEXMaker sẽ chèn các macro (như sẽ
thấy ở dưới) để đưa đoạn văn bản vào trong.

đoạn văn bản
flushleft

đoạn văn bản
center

\begin{flushleft} \begin{center}
đoạn văn bản\\ đoạn văn bản\\
flushleft center
\end{flushleft} \end{center}
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đoạn văn bản
flushright

\begin{flushright}
đoạn văn bản\\
flushright

\end{flushright}

2.4 Định dạng cỡ chữ

Thông thường ta chỉ quan tâm tới các cỡ
normalsize,large, Large, LARGE, huge và Huge
tương ứng với 10pt, 12pt, 14pt, 17pt, 21pt và
25pt. Để set một từ hoặc một tập hợp từ theo
cỡ mà ta muốn, các bạn quét đoạn văn bản
đó rồi bấm vào cỡ chữ tương ứng ở trên trình

đơn xổ xuống .
Ví dụ:

large, Large, LARGE, huge
và Huge lần lượt được TeXMaker đặt
vào giữa cặp lệnh

\begin{}... \end{}

\begin{large} \begin{Large} \begin{huge} \begin{Huge}
large Large huge Huge

\end{large} \end{Large} \end{huge} \end{Huge}

2.5 Các khoảng trắng trong LATEX

1. \bigskip

Lệnh \bigskip tương đương với \vspace{bigskipamount}. Ở đây,
bigskipamount được xác định bởi document class.
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2. \hspace

Cú pháp: \hspace[*]{length}

Lệnh \hspace thêm khoảng trắng theo chiều ngang. Đối số
length có thể được diễn tả các độ đo mà LATEX có hiểu được, nghĩa
là points, inches v.v... đối số có thể là số âm.

LATEX sẽ gỡ bỏ khoảng trắng theo chiều ngang đến cuối dòng. Nếu
không muốn thế, ta thêm dấu * vào phần tùy chọn (trong móc
vuông).

3. \quad và \qquad. Một \quad tương đương với khoảng cách của
ba ký tự liên tiếp, \qquad gấp đôi \quad.

4. \medskip.

Lệnh tương đương với \vspace{medskipamount}

ở đây medskipamount được xác định bởi document class.

5. \smallskip

Lệnh \smallskip tương đương với

\vspace{smallskipamount}

ở đây smallskipamount được xác định trong

document class.

6. \vspace

Cú pháp: \vspace[*]{length}

Lệnh \vspace thêm khoảng trắng theo chiều dọc (trang văn bản).
Đối số length có thể được diễn tả các độ đo mà LATEX có hiểu được,
nghĩa là points, inches v.v... đối số có thể là số âm.

LATEX sẽ gỡ bỏ khoảng trắng theo chiều dọc đến hết trang văn
bản. Nếu không muốn thế, ta thêm dấu * vào phần tùy chọn
(trong móc vuông).

7. Khoảng trắng trong chế độ toán học

LATEX giới thiệu bốn lệnh sau đây để sử dụng trong chế độ toán
học:

\; một khoảng trắng dầy

\: một khoảng trắng trung bình

\, một khoảng trắng mỏng

\! một khoảng trắng mỏng và âm
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2.6 Tựa đề các chương và các mục

Có hai lớp ta thường sử dụng: book và article. Trước hết ta sẽ thảo luận
về lớp book với các chương và các mục.

Khi ta sử dụng khai báo là \documentclass{book} thì tài liệu biên
dịch xong sẽ được thể hiện thành một quyển sách có cấu trúc. Cấu
trúc này gồm: part (phần), chapter (chương), section (tiết đoạn),
subsection, subsubsection. Khi nhận diện các macro tương ứng, LATEX
sẽ tự động thể hiện các chương và các mục tương ứng.

Trong TEXMaker ta bấm vào các biểu tượng tương ứng và nhập nội
dung vào hộp thoại, nhấn OK để hoàn thành thao tác này.

Cách thể hiện các chương, đoạn và tiểu đoạn trong LATEX các bạn có
thể tham khảo ở cấu trúc của quyển sách này.



Tính hài hước của Knuth

From Wikipedia, the free encyclopedia

Knuth là người lập trình nổi tiếng và được biết đến cả trong tính hài
hước.

• Ông trả một tờ séc mang tên giải thưởng Knuth trị giá 2,56 đô-la
cho mỗi phát hiện lỗi sai trong các quyển sách của ông, bởi vì
“256 xu là một đô-la theo hệ thập lục phân”.

(tuy nhiên trong cuốn 3:16 Bible Texts Illuminated, ông hào phóng
tăng lên thành 3,16 đô-la). Theo một bài báo trong tạp chí
Technology Review của Viện công nghệ Masachusetts thì những
tấm séc này “nằm trong những chiến lợi phẩm cao quý nhất của
giới tin học”.

• Phiên bản của phần mềm TEX được đánh số tiến dần đến số siêu
việt π, tức là phiên bản tăng dần 3, 3.1, 3.14 và cứ thế1. Tương tự
phiên bản của METAFONT được đánh số dần đến hằng số toán
học e.

1Phiên bản hiện tại là 3.1415926
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Các tính năng nâng cao của
TEXMaker

Để soạn một file nguồn bằng TEX, trước đây người đọc phải tự soạn
các macro cho từng đối tượng, như bảng, mảng, tab v.v... Ngoài việc
phải ghi nhớ các macro này, người soạn văn bản cũng mắc phải những
lỗi chính tả (chủ yếu viết sai tiếng Anh) mà khi biên dịch không biết
lỗi nằm ở đâu và phải sửa chữa như thế nào. Nhưng với TEXMaker (và
nhiều hệ soạn thảo khác như TEXnicenter) các macro này được soạn
sẵn và phục vụ cho việc chèn vào file nguồn thông qua các trình đơn
của TEXMaker. Sau đây là một số tính năng thường gặp nhất.

3.1 Chèn một bảng

Ở trong TEXMaker, các bạn chọn trình đơn Wizard, Quick Tabular

27
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sau đó chọn số dòng và số cột, ví dụ trong hình vẽ ta chọn một bảng
3 dòng 4 cột, chọn các đường kẻ ngang (Horizontal Separator) và các
đường kẻ dọc (Vertical Separator)

Nhấn OK, các bạn sẽ được một đoạn code của LATEX, ví dụ:

\begin{tabular}{|c|c|c|c|}

\hline

& & & \\ \hline

& & & \\ \hline

& & & \\ \hline

\end{tabular}

Tùy chọn c là center. Có thể chọn l (left) hoặc r (right). Văn bản viết
trước dấu &. Ví dụ đoạn code:

\begin{tabular}{|c|c|c|c|}

\hline

STT& Họ và Tên& Chức vụ&Nhiệm kỳ \\ \hline

1& Nguyễn Thái Sơn& Trưởng Khoa Toán-Tin& 2001-2009

\\ \hline

2& Nguyễn Anh Tuấn& Trưởng Khoa CNTT&2010-2015\\

\hline
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\end{tabular}

sẽ cho ta một bảng như sau:

STT Họ và Tên Chức vụ Nhiệm kỳ

1 Nguyễn Thái Sơn Trưởng Khoa Toán-Tin 2001-2009
2 Nguyễn Anh Tuấn Trưởng Khoa CNTT 2010-2015

Một bảng dài hơn, có những đường gạch ngang chạy qua các cột

\begin{tabular}{|c|c|c|c|}

\hline

STT& Họ và Tên& Chức vụ&Nhiệm kỳ \\ \hline

1& Nguyễn Thanh Sơn& Trưởng Khoa Toán-Tin& 2001-2009 \\ \cline{3-4}

&& Trưởng Khoa CNTT&2010-2015\\ \hline

2& Lê Anh Việt& Phó Trưởng Khoa CNTT&2010-2015\\ \hline

3& Lê Hoàng Long& Phó Trưởng Khoa CNTT&2010-2015\\ \hline

4& Phạm Thanh Danh& Phó Trưởng Khoa Toán-Tin&2006-2009\\
\hline

5& Nguyễn Thanh Tâm& Phó Trưởng Khoa Toán-Tin&2010-2015\\
\hline

6& Nguyễn Tiến Tài& Trưởng Khoa Toán-Tin&2020-2025\\ \hline

\end{tabular}

Ta sẽ được một bảng như sau:

STT Họ và Tên Chức vụ Nhiệm kỳ
1 Nguyễn Thanh Sơn Trưởng Khoa Toán-Tin 2001-2009

Trưởng Khoa CNTT 2010-2015
2 Lê Anh Việt Phó Trưởng Khoa CNTT 2010-2015
3 Lê Hoàng Long Phó Trưởng Khoa CNTT 2010-2015
4 Phạm Thanh Danh Phó Trưởng Khoa Toán-Tin 2006-2009
5 Nguyễn Thanh Tâm Phó Trưởng Khoa Toán-Tin 2010-2015
6 Nguyễn Tiến Tài Trưởng Khoa Toán-Tin 2020-2025
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Lưu ý: Muốn quay bảng một góc 90◦ ta đặt code vào trong mội trường

\begin{sidewaystable} bảng \end{sidewaystable}

3.2 Chèn một mảng

Việc chèn một mảng tương tự như chèn một bảng. Trong TEXMaker,
chọn Wizard, Quick Array. Sau đó chọn số dòng và số cột, ví dụ ta
chọn một mảng gồm 3 dòng 3 cột,

\begin{array}{ccc}

& & \\

& & \\

& &

\end{array}

Đưa đoạn code nói trên vào chế độ toán học

$\begin{array}{ccc}

& & \\

& & \\

& &

\end{array} $

Ví dụ: Với đoạn code,

$\begin{array}{ccc}

1&2&3 \\

4&5&6 \\

7&8 &9

\end{array} $

ta có mảng sau đây:
1 2 3
4 5 6
7 8 9
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Áp dụng 1: Tính định thức

D =

∣∣∣∣∣∣
1 2 3
4 5 6
7 8 9

∣∣∣∣∣∣

code

D = $\left|\begin{array}{ccc}
1&2&3 \\
4&5&6 \\
7&8 &9

\end{array} \right|$

Áp dụng 2: Tính hạng của

M =

 1 2 3
4 5 6
7 8 9


ma trận code

M = $\left[\begin{array}{ccc}
1&2&3 \\
4&5&6 \\
7&8 &9
\end{array} \right]$

Áp dụng 3: Giải hệ phương


x+ 2y + 3z = 4
5x+ 6y + 7z = 8
9x+ 10y + 11z = 2

trình code

$\left\{\begin{array}{lcc}
x+2y+3z&=&4 \\
5x+6y+7z&=&8 \\
9x+10y+11z&= &12

\end{array} \right.$

Lưu ý: Người đọc tìm hiểu thêm về cặp lệnh \left \right thông
qua 3 ví dụ trên.

3.3 Chèn một Tab

Một số đoạn văn bản được thể hiện dưới dạng một tab để dễ theo dõi.
Trong TEXMaker, chọn Wizarrd, Quick Tabbing. Sau đó chọn số cột,
số dòng, và khoảng cách (giữa các vị trí dừng). Ví dụ, ta chọn 3 cột, 3
dòng và khoảrng cách 3cm. Bấm OK ta được đoạn code như sau:

\begin{tabbing}

\hspace{3cm}\=\hspace{3cm}\=\kill

\> \> \\

\> \> \\
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\> \>

\end{tabbing}

Bằng cách copy đoạn code trên, điều chỉnh khoảng cách cho phù hợp:

\begin{tabbing} \label{tab1}

\hspace{5cm}\=\hspace{3cm}\=\kill

Ngày mai tôi đi \> tôi biết \> trời mưa mau \\

Mưa thì mưa\> tôi\> không bước vội\\

Nhưng chậm\> thế nào \> rồi cũng phải xa nhau \\

\> \> \\

Ngày mai tôi đi\> tôi biết \> Paris sẽ buồn \\

Paris\> sẽ \> nhìn theo \\

Nhưng nhìn\> thì nhìn \> đời trăm nghìn góc phố \\

Con đường dài\> thẳng mặt \> có bao nhiêu

\end{tabbing}

Ngày mai tôi đi tôi biết trời mưa mau
Mưa thì mưa tôi không bước vội
Nhưng chậm thế nào rồi cũng phải xa nhau

Ngày mai tôi đi tôi biết Paris sẽ buồn
Paris sẽ nhìn theo
Nhưng nhìn thì nhìn đời trăm nghìn góc phố
Con đường dài thẳng mặt có bao nhiêu

3.4 Công thức toán học với TEXMaker

Với TEXMaker bạn dễ dàng nhập một công thức toán học vào văn bản,
tất nhiên công thức đó không có gì quá phức tạp. Những phần sau,
chúng tôi sẽ trình bày những phần phức tạp, như sơ đồ giao hoán
trong đại số hiện đại, hoặc các biểu thức trong giải tích toán học v.v...



Chương 3. Các tính năng nâng cao của TEXMaker 33

Để soạn một công thức toán học trên một dòng với văn bản (Inline
math mode) các bạn bấm vào biểu tượng

Để soạn công thức riêng dòng (Display math mode), trong TEXMaker
ta chọn Math, Display math mode.

Hình sau đây trong TEXMaker giới thiệu một số macro thường dùng
như chỉ số dưới, chỉ số trên, phân số, phân số displaystyle (inline math
mode nhưng phân số được hiển thị display math mode), căn thức.

Bên trái của màn hình TEXMaker giới thiệu hầu hết các ký hiệu toán
học được phân chia theo từng phạm trù: các quan hệ hai ngôi, các
mũi tên, các ký hiệu lượng tử, các ký hiệu liên quan đến nhóm, các ký
tự Hy Lạp, cặp lệnh điều khiển \left \right v.v...

Ví dụ 1: Tính tích phân I =

∫ 2

1

x2 + x− 1

x(x2 + 1)2
dx

Trong TEXMaker ta soạn thảo như sau:

• Soạn văn bản “Tính tích phân”

• Mở chế độ toán học inline math mode

• Gõ văn bản “I =” (math italic)

• Mở phạm trù quan hệ hai ngôi , chọn biểu tương tích phân
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• Chọn chỉ số dưới và điền văn bản vào

• Chọn chỉ số trên và chèn văn bản vào

• Chọn ký hiệu phân số displaystyle (dfrac)

• Nhập tử số và nhập mẫu số

• Viết chữ dx

Xong một công thức được soạn nhờ trợ giúp của TEXMaker.

Ví dụ 2: Cho hàm số

y = f(x) =



1− 2
x+1 nếu x < −3

−x
2 + 1

2 nếu −3 6 x < −1

1 nếu −1 6 x < 1
2

x+1 nếu 1 6 x < 3

1− 2
x+1 nếu 3 6 x

Trong TEXMaker ta thực hiện như sau:

• Vào chế độ toán học display math mode, hoặc gõ $$ $$

• Gõ văn bản “y=f(x)=”

• Soạn dấu móc \left\{ \right.

• Wizard, Quick Array, chọn 5 dòng và 3 cột, center (sau đó sửa cột
thứ ba là left)

• Nhấn OK sẽ được đoạn code như sau

\begin{array}{ccc}

& & \\

& & \\

& & \\

& & \\

& & \

\end{array}

• Chú ý dấu6 được gõ vào file TEX là \leqslant
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• Văn bản trong chế độ toán học được bỏ vào trong \text{}

Công thức ở trên được soạn như sau:

$$y=f(x)=\left\{\begin{array}{ccl}

1-\frac{2}{x+1}&\text{nếu} & x < -3 \\

-\frac{x}{2}+\frac{1}{2}&\text{nếu} &-3

\leqslant x<-1 \\

1&\text{nếu} &-1\leqslant x<1 \\

\frac{2}{x+1}&\text{nếu} &1\leqslant x <3 \\

1-\frac{2}{x+1}&\text{nếu} &3\leqslant x

Ví dụ 3: Ta có công thức

∫ 1

0
f(x)dx = lim

n→+∞

n∑
i=1

1

n
f

(
i

n

)

Trong TEXMaker ta soạn thảo như sau:

• Mở chế độ display math mode, hoặc gõ $$ $$

• chọn biểu tượng trong phạm trù

• Chọn chỉ số dưới và điền văn bản vào

• Chọn chỉ số trên và chèn văn bản vào

• Nhập văn bản “f(x)dx=”

• Mở các hàm trong LATEX trên trình đơn của TEXMaker
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• chọn hàm lim, chọn chỉ số dưới trong dấu móc {}

• chọn hàm sum, chọn chỉ số trên, chỉ số dưới và điền văn bản vào

• chọn dfrac, nhập tử số, nhập mẫu số

• gõ văn bản “f”

• chọn cặp lệnh\left( ... \right), đưa con trỏ vào giữa, nhập
dfrac và điền vào tử số, mẫu số.

Sau đây là đoạn code ứng với qui trình trên:

$$\int_0^1f(x)dx=\lim_{n\to +\infty}

\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n}f\left(\frac{i}{n}\right)$$

Ví dụ 4: Nâng cao về ma trận

Để thể hiện ma trận, ta có thể sử dụng các môi trường sau: pma-
trix, bmatrix, Bmatrix, vmatrix, Vmatrix, tùy theo ta muốn
dùng ( ), [ ],{ }, | |," ", tương ứng.
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1 0 0
0 12 0
0 0 123


code

$\begin{pmatrix}
1 & 0 & 0 \\
0 & 12 & 0 \\
0 & 0 & 123
\end{pmatrix}$

Ta sử dụng \hdotsfor để tạo ra một dòng gồm toàn dấu chấm trong
một ma trận. Đối số của \hdotsfor{} là số cột.


a1 a2 a3

b1 b2 b3
. . . . . . . . . .
z1 z2 z3


code

$ \begin{bmatrix}
a_1 & a_2 & a_3 \\
b_1 & b_2 & b_3 \\
\hdotsfor{3}\\
z_1 & z_2 & z_3
\end{bmatrix} $

Ví dụ 5: Hệ số nhị thức

(
n

k

)
=

(
n− 1

k − 1

)
+

(
n− 1

k

)
$$ \binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} $$

Ví dụ 6: Các mũi tên

Sau đây là một số mũi tên hay sử dụng:

mũi tên code

⇒ $\Rightarrow$
⇒ $\Rightarrow$
↔ $\leftrightarrow$

=⇒ $\Longrightarrow$
↗ $\nearrow$
↑ $\uparrow$
⇓ $\Downarrow$
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Ta cũng sử dụng \xleftarrow hoặc \xrightarrow để tạo ra các mũi
tên đủ dài để chứa chỉ số dưới và chỉ số trên, cú pháp

\xrightarrow[chỉ số dưới]{chỉ số trên}

A
i+j+k−1−−−−−−→

T
B

$$A \xrightarrow[T]{i + j + k - 1} B$$

Tương tự ta lập một dãy khớp ngắn trong đại số đồng điều

0 −→ A
ϕ−−→ B

ψ−−→ C −→ 0

$$0 \longrightarrow A\xrightarrow[]{\ \ \varphi\ \ }
B\xrightarrow[]{\ \ \psi \ \ } C \longrightarrow 0 $$

Lưu ý: Ta sử dụng macro \ để tạo khoảng trắng nhằm kéo dài mũi tên.
Trong ví dụ trên, ta đưa vào 2 khoảng trắng trước và sau các chữ ϕ vàψ.

Ví dụ 7: Môi trường align

Để dóng thẳng các công thức toán học, ta sử dụng môi trường align.
Khi cần thiết phải chèn một dòng văn bản vào môi trường này, ta dùng
\intertext{}

f(x) = x3,

g(x) = x2.

Từ đó ta suy ra

f(g(x)) = x6.

code

\begin{align*}
f(x) &= x^3,\\
g(x) &= x^2.\\

\intertext{Từ đó ta suy ra}
f(g(x)) &= x^6. \end{align*}

Môi trường align* sử dụng vào mục đích không đánh số công thức
toán học.



Chương 4

Các lệnh thường dùng trong
LATEX

4.1 Những số đếm

Ta có các số đếm chuẩn sau đây trong LATEX

equation footnote figure page

part chapter section subsection
paragraph subparagraph subsubsection table

enumi enumii enumiii enumiv

Khi cần thiết, ta đặt lại số đếm bằng lệnh \setcounter,

• Khi soạn một file trình chiếu bằng Beamer, sử dụng biến môi
trường enumerate, Beamer không thể sang trang như khi soạn
văn bản. Trong trường hợp đó ta kết thúc enumerate, sau đó
thêm enumerate mới và đặt lại số thứ tự.

Ví dụ (xem trang tiếp theo)

• Vì nhiều lý do, ta muốn một trang nào đó được đánh số như ý
muốn. Ví dụ, muốn một trang nào đó được đánh số trang là 365,
ta viết
\setcounter{page}{365}

39
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\begin{enumerate}
\item một
\item hai
\item ba

\end{enumerate}
\bigskip

\begin{enumerate}
\setcounter{enumi}{3}

\item bốn
\item năm
\item sáu

\end{enumerate}

1. một

2. hai

3. ba

4. bốn

5. năm

6. sáu

1

4.2 Đóng khung văn bản

Ta tạo ra một macro hai tham số như sau:

\newcommand{\khung}[2]{\begin{tabular}{|c|}

\hline\rule[-2ex]{0pt}{5.5ex}

\parbox{#1}{\ \\ #2 \\ }\\ \hline \end{tabular} }

Macro này có hai tham số: tham số thứ nhất chỉ độ rộng của khung và
tham số thứ hai là nội dung văn bản được đóng khung. Ví dụ:

\khung{.8\textwidth}{\font\f=putri8v at 12pt\f

Ngày mai tôi đi\\ tôi biết trời mưa mau\\

mưa thì mưa tôi không bước vội\\

nhưng chậm thế nào rồi cũng phải xa nhau.\\

\ \hspace*{8.5cm} Nguyên Sa}



Chương 4. Các lệnh thường dùng trong LATEX 41

Mai tôi ra đi chắc trời mưa
Tôi chắc trời mưa mau
Mưa thì mưa chắc tôi không bước vội
Nhưng chậm thế nào thì cũng phải xa nhau...

Nguyên Sa

4.3 Chèn hộp vào văn bản

Chúng ta đưa hình ảnh vào một hộp và muốn chèn hộp này một cách chính
xác vào văn bản sao cho một dòng nào đó của văn bản ngang hàng với biên
trên của hộp, ở đây ta lấy dòng thứ hai của văn bản
này làm ví dụ. Giải pháp được đưa ra là sử dụng một
macro được ghi trong file insbox.tex, cú pháp như
sau:

trong đó n là số dòng, như ví dụ dưới đây.

\InsertBoxR{2}{\includegraphics[scale=.25]
{cherry-tree.jpg}
}

Tất nhiên nếu ta thay \InsertBoxR{}{} thành \InsertBoxL{}{} thì hộp sẽ
được xếp về phía trái của văn bản. Ví dụ

Mai tôi ra đi chắc trời mưa
Tôi chắc trời mưa mau
Mưa thì mưa chắc tôi không bước vội
Nhưng chậm thế nào thì cũng phải xa nhau...

Nguyên Sa

Về phương pháp làm thơ, Nguyên Sa có thuyết cho rằng vần thơ nếu luôn
luôn thật sát thì sẽ nhàm chán. Vần không sát hẳn, thậm chí lạc vận, nếu

sử dụng đúng cách, đúng
chỗ, vẫn ra một bài thơ hay.
Ông nói nhiều về thuyết
này trong Nguyên Sa - Hồi
Ký. (Trích: “Vần thơ có vần

chỉnh, vần thông, vần cưỡng áp và lạc vận. Vần chỉnh không cần sự hỗ trợ,
không cần sự phối âm, nhưng sự sử dụng những nền âm thanh khác biệt có
khả năng làm cho vần thông trở thành vần chỉnh, vần cưỡng và ngày cả vần
lạc cũng được nắm tay giữ được trong khoảng không gian giữa trời, giữa đất
mênh mông.”)
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Thơ Nguyên Sa có một số bài được biết đến nhiều hơn qua những bài hát
do nhạc sĩ Ngô Thụy Miên phổ nhạc: Áo lụa Hà Đông, Tuổi mười ba, Paris
có gì lạ không em, Tháng sáu trời mưa.

4.4 Sử dụng gói Wallpaper

Vì nhiều lý do, ta một tạo một background cho một trang văn bản hoặc cho
cả quyển sách. Để thực hiện công việc này, ta sử dụng gói wallpaper, với khai
báo

\usepackage{wallpaper}

Có nhiều tham số lựa chọn để thể hiện wallpaper, độc giả tìm đọc file
wallpapermanual.pdf. Ở đây chúng tôi tạo ra một wallpaper để thể hiện
bản quyền của mình trên file pdf.

• Tạo một dòng chữ với nội dung “LATEX Sắp chữ-Vẽ hình và Đại
số máy tính”

• Quay dòng chữ mộtgóc 45◦

{\color{blue}
\begin{turn}{45}%
{\font\f=putb8v at 25pt\f L\hspace*{-.2em}
\raise.3ex\hbox{\font\f=putb8v at 21pt\f A}
\TeX- Sắp chữ - Vẽ hình và Đại số máy tính }
\end{turn}
}

Kết quả tạo thành ta có một trang với dòng chữ nghiêng 45◦ màu xanh lá ở
trang sau. Bây giờ ta sẽ tạo ra một trang văn bản có background là dòng chữ
nói trên.

Cú pháp \ThisCenterWallPaper{1}{gg.pdf}

trong đó gg.pdf là file hình chứa dòng chữ, số 1 là hệ số scaling (co dãn).
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{\color{blue}
\begin{turn}{45}%
{\font\f=putb8v at 25pt\f L\hspace*{-.2em}
\raise.3ex\hbox{\font\f=putb8v at 21pt\f A}
\TeX- Sắp chữ - Vẽ hình và Đại số máy tính }
\end{turn}
}



Donald Knuth
http://vi.wikipedia.org/wiki/Donald_Knuth

Donald Ervin Knuth (sinh ngày 10
tháng 1 năm 1938) là một nhà khoa
học máy tính nổi tiếng hiện đang là
giáo sư danh dự tại Đại học Stanford.

Knuth được biết đến nhiều nhất là tác
giả của bộ sách Nghệ thuật lập trình
máy tính (The Art of Computer Pro-
gramming, TAOCP), một trong những
sách tham khảo được coi trọng nhất
trong ngành khoa học máy tính.

Ông đã tạo ra ngành phân tích thuật toán và đã đem lại nhiều cống hiến
nền tảng cho ngành khoa học máy tính lý thuyết. Ông đã tạo ra hệ thống
sắp chữ TEX và hệ thống phác họa phông chữ METAFONT, và cũng là người
khởi xướng khái niệm lập trình học thức (literate programming)

Sinh ra tại Milwaukee, Wisconsin, ông nhận bằng cử nhân và thạc sĩ ngành
Toán học năm 1960 tại Học viện Kỹ thuật Case (nay là một phần của trường
Đại học Bách khoa Case Western). Năm 1963, ông lấy bằng tiến sĩ Toán tại
Học viện Kỹ thuật California, nơi ông trở thành giáo sư và bắt đầu viết cuốn
Nghệ thuật lập trình máy tinh, thoạt tiên được dự tính là một bộ bảy tâp.
Năm 1968, ông xuất bản tập thứ nhất. Cùng năm đó, ông vào dạy tại trường
Stanford.

Năm 1971, ông là người đầu tiên nhận giải Grace Murray Hopper do Hiệp
hội Máy tính (ACM) trao tặng. Ông đã nhận được nhiều giải khác, trong
đó có giải Turing, Huy chương Khoa học Quốc gia, Huy chương John von
Neumann, và giải Kyoto. Sau khi xuất bản tập thứ ba của bộ sách mình, ông
tỏ vẻ bực tức với các dụng cụ xuất bản cổ lỗ sĩ của thời đó và tự tay tạo ra
các dụng cụ TEX và METAFONT.

Vì các đóng góp của ông vào lĩnh vực khoa học máy tính, trong năm 1990
ông được tặng chức vị đặc biệt Giáo sư Nghệ thuật lập trình máy tính và sau
này được đổi thành Giáo sư danh dự Nghệ thuật lập trình máy tính.

Xem tiếp trang 114



Chương 5

Hình ảnh và đồ họa trong LATEX

5.1 Chèn một hình vào văn bản

Trước hết ta cần khai báo

\usepackage{graphicx}

Muốn chèn một hình ảnh vào văn bản, nên để file hình cùng một thư mục
với file tex. TrongTEXMaker, chọn LATEX, includegraphics{file}, trên hộp thoại
ta duyệt trên thư mục chứa file tex một hình ảnh cần chèn vào văn bản tex.
Các định dạng sau đây dễ dàng đưa vào văn bản LATEX: png, pdf, eps,
jpg v.v...

Ví dụ: Ta chèn một file hình có tên là cherry_tree.jpg trên thư mục hiện
hữu.

Các tham số sau đây rất hữu ích:

45
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• scale (mặc địnhscale=1), khi cần thiết ta chỉnh lại là scale
= 0.5

• angle=góc để quay hình ảnh một góc cho trước. Nếu không
quay hình vẽ, ta không chọn tham số này

• clip=true, trim=Left, Bottom, Right, Top dùng để cắt
hình ảnh, không hiển thị hết. Để hiểu rõ tham số này, các bạn
phải thử bằng cách thay đổi tham số và kiểm chứng lại. Hình vẽ
thứ hai được thực hiện bởi lệnh

\includegraphics[scale=.5, clip=true, trim=1in 1in 0in
0in]{cherry_tree.jpg}

Tùy chọn trim có 4 tham số p1, p2, p3, p4 : tham số thứ nhất là cắt một
đoạn bằng p1 từ trái sang, tham số thứ hai là cắt một đoạn bằng p2 từ bên
phải sang, tham số thứ ba là cắt một đoạn bằng p3 từ trên xuống và tham số
thứ tư là cắt một đoạn bằng p4 từ dưới lên.

5.2 Vẽ hình với metapost

Phần này được mô tả là học vẽ hình bằng metapost thông qua các ví dụ với
sự trợ giúp của TEXMaker. Các bài học hoàn chỉnh về metapost các bạn phải
tự tìm hiểu thông qua các tài liệu chuyên về metapost, ví dụ

http://www.scribd.com/doc/2289200/

MetaPost-tutorial.

Trước hết các bạn phải khai báo trong file TEX của mình

\usepackage{graphicx}

\DeclareGraphicsRule{*}{mps}{*}{}

Ví dụ 1: Đường tròn Euler

Các bạn dùng TEXMaker mở một file mới và đặt tên là bt1.mp trên cùng
một thư mục chứa file tex. Bên trái trình soạn thảo văn bản TEXMaker các
bạn chọn biểu tượng MP sẽ mở ra tất cả các lệnh vẽ hình của metapost.
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• Các bạn bấm vào beginfig() endfig; Một file metapost có
thể có nhiều hình được đánh số trong ngoặc đơn của lệnh be-
ginfig()

• Thêm lệnh end vào cuối file metapost

• lệnh pair dùng để khai báo biến dùng trong hình vẽ. Sau khai
báo ta định nghĩa các biến đó bởi toạ độ của chúng hoặc ảnh
của một điểm qua một phép biến hình.

• Trung điểm của một đoạn thẳng được xác định bởi tỉ số
1

2
. Ví dụ

AA là trung điểm BC, ta khai báo AA=1/2[B,C]

• Để định nghĩa O nằm trên đường trung trực của đoạn BC ta viết:
O - 1/2[BB,CC] = whatever * (BB-CC) rotated 90;

ta tạm "phiên dịch" như sau: đường thẳng nối từ O đến trung
điểm của đoạn [BB,CC] là đường thẳng vuông góc với đường
thẳng (BB-CC)

• Để định nghĩa (lại) biến AA nằm trên đường thẳng đi qua A và
vuông góc với BC ta viết

AA - A = whatever * (B-C) rotated 90;

Với giải thích sơ lược ở trên và các câu lệnh như

draw, withpen pencircle scaled v.v...

đều có sẵn trên TEXMaker, các bạn có thể hiểu đoạn code metapost sau đây:

beginfig(1)

pair A,AA,B,BB,C,CC,O,H;

A=(0,0); B=(6cm,0); C=(2cm,4cm);

AA = 1/2[B,C]; BB = 1/2[A,C]; CC = 1/2[A,B];

O - 1/2[BB,CC] = whatever * (BB-CC) rotated 90;

O - 1/2[AA,BB] = whatever * (AA-BB) rotated 90;

draw A–B–C–cycle;

draw AA withpen pencircle scaled 4bp;

draw BB withpen pencircle scaled 4bp;
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draw CC withpen pencircle scaled 4bp;

draw fullcircle scaled 2abs(O-AA) shifted O;

pair AA,BB,CC;

AA - A = whatever * (B-C) rotated 90;

AA = whatever [B,C];

BB - B = whatever * (A-C) rotated 90;

BB = whatever [A,C];

CC - C = whatever * (A-B) rotated 90;

CC = whatever [A,B];

draw A–AA;

draw B–BB;

draw C–CC;

draw AA withpen pencircle scaled 4bp;

draw BB withpen pencircle scaled 4bp;

draw CC withpen pencircle scaled 4bp;

H = whatever [A,AA];

H = whatever [B,BB];

draw 1/2 [A,H] withpen pencircle scaled 4bp;

draw 1/2 [B,H] withpen pencircle scaled 4bp;

draw 1/2 [C,H] withpen pencircle scaled 4bp;

label.lft(btex $A$ etex, A);

label.rt(btex $B$ etex, B);

label.top(btex $C$ etex, C);

label.rt(btex $M$ etex, 1/2[B,C]);

label.lft(btex $N$ etex, 1/2[A,C]);

label.bot(btex $P$ etex, 1/2[A,B]);

endfig;

end
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Save đoạn code nói trên vào file bt1.mp sau đó biên dịch file bt1.mp bằng
cách mở trình đơn Tools, Mpost trong TEXMaker, kết quả ta nhận được
một file hình tên là bt1.1. Nếu file bt1.mp có nhiều hình thì kết quả ta sẽ
có các hình bt1.1, bt1.2, bt1.3 v.v...

Trong TEXMaker ta mở file tex với chú ý đã có khai báo

\usepackage{graphicx}

\DeclareGraphicsRule{*}{mps}{*}{}

ở trên. Mở trình đơn LATEX, includegraphics{file}, duyệt trên hộp thoại
hãy chọn hình bt1.1

Bây giờ dùng PDFLATEX để dịch file TEX và nhận được kết quả là hình vẽ này
được chèn vào văn bản tại vị trí thích hợp.

A B

C

MN

P

Ví dụ 2: Phép biến hình

beginfig(2)

pair A,B,C,D; u:=2cm;

A=(0,0); B=(u,0); C=(u,u); D=(0,u);

transform T;

A transformed T = 1/5[A,B];

B transformed T = 1/5[B,C];

C transformed T = 1/5[C,D];

path p;
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p = A–B–C–D–cycle;

for i=0 upto 100: draw p;

p:= p transformed T;

endfor;

endfig;

end

Hình vẽ được thể hiện như sau:

• Định nghĩa phép biến hình trong mặt phẳng bằng cách cho ảnh
của ba điểm

transform T;

A transformed T = 1/5[A,B];

B transformed T = 1/5[B,C];

C transformed T = 1/5[C,D];

• Khai báo đường và định nghĩa đường đó

path p;

p = A–B–C–D–cycle;

• Vào vòng lặp vẽ đường đầu tiên

for i=0 upto 100: draw p;

• Lặp 100 lần

p:= p transformed T;

endfor;
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Ví dụ 3: Đường tròn đường kính AB

beginfig(3)

pair A, B;

A := (0,0); B := (2cm,1cm);

draw A withpen pencircle scaled 4bp;

draw B withpen pencircle scaled 4bp;

draw fullcircle scaled abs(B-A) shifted 1/2[A,B];

label.lft(btex $A$ etex, A);

label.rt(btex $B$ etex, B);

endfig;

end

Hình vẽ được thể hiện như sau:

A

B

Ví dụ 4: Đường cong bezier

beginfig(1);

z0 = (0,0);

z1 = (60,40);

z2 = (40,90);

z3 = (10,70);
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z4 = (30,50);

draw z0 withpen pencircle scaled 4bp;

draw z1 withpen pencircle scaled 4bp;

draw z2 withpen pencircle scaled 4bp;

draw z3 withpen pencircle scaled 4bp;

draw z4 withpen pencircle scaled 4bp;

draw z0..z1..z2..z3..z4;

label.bot(btex $0$ etex, z0);

label.rt(btex $1$ etex, z1);

label.top(btex $2$ etex, z2);

label.lft(btex $3$ etex, z3);

label.bot(btex $4$ etex, z4);

endfig;

Đường cong bezier vẽ qua các điểm đã được định sẵn. Đoạn code nói trên
sẽ cho ta một hình như sau:

0

1

2

3

4

Ví dụ 5: Giao của hai đường

beginfig(4)

def compute_curve(suffix f)(expr xmin, xmax, xinc) = ( (xmin,f(xmin))

for x=xmin+xinc step xinc until xmax: .. (x,f(x)) endfor )

enddef;

vardef f(expr x) = x**2 + 1 enddef;
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vardef g(expr x) = 2 - (x-1)**2 enddef;

path p, q;

p := compute_curve(f, -1, 1.5, .1) scaled 2cm;

q := compute_curve(g, -.5, 2, .1) scaled 2cm;

fill buildcycle(p,reverse q) withcolor red+green;

draw p withpen pencircle scaled 1bp;

draw q withpen pencircle scaled 1bp;

draw (-2cm,0) – (4cm,0); draw (0,g(-.5)*2cm) – (0,f(1.5)*2cm);

endfig;

Hình vẽ được thể hiện như sau:

Ví dụ 6: Định lý Simson

beginfig(5);

u := 1cm;

draw (-.5u,0)–(5u,0);

draw (0,-.5u)..(0,4u);

label.llft(btex $O$ etex, (0,0));
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label.rt(btex $x$ etex, (5u,0));

label.top(btex $y$ etex, (0,4u));

path f;

f = (.25u,-.5u){right}..(5u,4u){dir(70)};

draw f withpen pencircle scaled 1.2pt;

x0 = 4.6*u; numeric t[];

for i=0 upto 1: (t[i],whatever) = f intersectiontimes ((x[i],-infinity)–(x[i],infinity));

z[i] = point t[i] of f; (x[i+1],0) = z[i] + whatever*direction t[i] of f;

draw (x[i],0)–z[i]–(x[i+1],0); fill fullcircle scaled 3.6pt shifted z[i];

endfor;

label.bot(btex $x_0$ etex, (x0,0));

label.bot(btex $x_1$ etex, (x1,0));

label.bot(btex $x_2$ etex, (x2,0));

endfig;

Hình vẽ được thể hiện như sau:

O
x

y

x0x1x2

• Vẽ trục hoành, trục tung và viết nhãn

draw (-.5u,0)–(5u,0);

draw (0,-.5u)..(0,4u);
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label.llft(btex $O$ etex, (0,0));

label.rt(btex $x$ etex, (5u,0));

label.top(btex $y$ etex, (0,4u));

• Khai báo đồ thị f, định nghĩa và vẽ đồ thị f

path f;

f = (.25u,-.5u){right}..(5u,4u){dir(70)};

draw f withpen pencircle scaled 1.2pt;

lệnh dir(theta) vẽ ngọn của vectơ đơn vị theo hướng theta, ở đây
theta đo bằng độ.

• Định nghĩa t[i] là hoành độ giao điểm của đường f và đường
thẳng đứng qua điểm (x[i],0)

(t[i],whatever) = f intersectiontimes ((x[i],-infinity)–(x[i],infinity));

• Xác định điểm z[i] là điểm trên f có hoành độ t[i], x[i+1] là hoành
độ giao điểm của trục hoành với tiếp tuyến tại z[i] của f.

z[i] = point t[i] of f; (x[i+1],0) = z[i] + whatever*direction t[i]
of f;

Ví dụ 7: Biểu tượng âm dương

beginfig(2)

path p;

p = (0,1cm)..(1cm,0)...(0,-1cm);

fill p{dir(157)}..(0,0){dir(23)}..{dir(157)}cycle;

draw p..(-1cm,0)..cycle;

fill (0,-0.6cm)..(0.1cm,-0.5cm)..(0,-0.4cm)..(-0.1cm,-0.5cm)..cycle

withcolor white;

fill (0,0.6cm)..(0.1cm,0.5cm)..(0,0.4cm)..(-0.1cm,0.5cm)..cycle;

endfig;

Để dễ hình dung quá trình vẽ hình, ta xem từng đoạn code như sau:
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• Khai báo và định nghĩa đường p, đó là nửa đường tròn bên phải

path p;

p = (0,1cm)..(1cm,0)...(0,-1cm);

• Tô đen hình vẽ theo chu trình

fill p{dir(157)}..(0,0){dir(23)}..{dir(157)}cycle;

• Vẽ tiếp nửa đường tròn bên trái

draw p..(-1cm,0)..cycle;

• Vẽ đường tròn nhỏ màu đen (màu mặc định) và đường tròn nhỏ
màu trắng

fill (0,-0.6cm)..(0.1cm,-0.5cm)..(0,-0.4cm)..(-0.1cm,-0.5cm)..cycle

withcolor white;

fill (0,0.6cm)..(0.1cm,0.5cm)..(0,0.4cm)..(-0.1cm,0.5cm)..cycle;

• Cuối cùng ta có biểu tượng âm dương

Ví dụ 8: Hình học không gian

Ví dụ này là một áp dụng điển hình của phép tịnh tiến.

beginfig(8); %biểu diễn một mặt phẳng

numeric u;
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pair t,r;

transform T,S;

path p[],q[];

u= 1cm; t=(4u,0u); r=(1u,2u);

T = identity shifted t;

S = identity shifted r;

%Vẽ mặt phẳng P

z0=(0u,0u);

z1 = z0 transformed T;

z2 = z0 transformed S;

z3 = z0 transformed T transformed S;

draw z0–z2;

pickup pencircle scaled 2pt;

draw z0–z1; draw z1–z3;

pickup pencircle scaled 0.5pt;

label.urt(btex $P$ etex, z0+(0.1u,0u));

% Vẽ mặt phẳng Q

z4=(0u,-2.2u);

z5 = z4 transformed T;

z6 = z4 transformed S;

z7 = z4 transformed T transformed S;

draw z4–z6; pickup pencircle scaled 2pt;

draw z4–z5; draw z5–z7;

pickup pencircle scaled 0.5pt;

label.urt(btex $Q$ etex,z4+(0.1u,0u));

% Giao tuyến

z8=1/5[z0,z1]+1/2[z0,z2];

z9=3/5[z4,z5]+1/2[z6,z4];

draw z8–z9;
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z10 = z8 transformed S;

draw z8–z10;

z11 = z9 transformed S;

p1 = z10–z11;

q1 =z2–z3;

q2 = z0–z1;

q3 = z6–z7;

z12 = p1 intersectionpoint q1;

z13 = p1 intersectionpoint q2;

z14 = p1 intersectionpoint q3;

draw z10–z12;

draw z12–z13 dashed evenly;

draw z13–z14;

draw z14–z11 dashed evenly;

p2 = z8–z10;

z15 = p2 intersectionpoint q1;

draw z2–z15;

draw z15–z12 dashed evenly;

draw z12–z3;

p3 = z8–z9;

z16 = p3 intersectionpoint q2;

z17 = p3 intersectionpoint q3;

q4 = z4–z5;

z18 = p3 intersectionpoint q4;

draw z16–z12;

draw z6–z17;

draw z17–z14 dashed evenly;

draw z14–z7;

draw z18–z14;
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p4 = z9–z11;

z19 = p4 intersectionpoint q4;

draw z9–z19;

draw z19–z11 dashed evenly;

% tên của các giao tuyến

label.rt(btex $d$ etex, 0.5[z12,z16]);

label.rt(btex $d’$ etex, 0.5[z18,z14]);

endfig;

Hình vẽ được thể hiện như sau

P

Q

d

d′

Tương tự: Hình học không gian

beginfig(1);

numeric u;

pair t,r;

transform T,S;

path p[],q[];
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u= 2cm;

%Ve mat phang P

t=(4u,0u);

r=(1u,2u);

T = identity shifted t;

S = identity shifted r;

z0=(0u,0u);

z1 = z0 transformed T;

z3 = z0 transformed T transformed S;

z2 = z0 transformed S;

draw z0–z2 withpen pencircle scaled 0.75pt withcolor blue;

draw z0–z1 withpen pencircle scaled 2pt withcolor blue;

draw z1–z3 withpen pencircle scaled 2pt withcolor blue;

label.urt(btex $P$ etex, z0+(0.1u,0u));

%Ve mat phang Q

z5 = 0.5[z0,z1];

z6 = z5 transformed S;

z7 = (2.5u,-1u);

z8 = z7 transformed S;

z5 = 0.5[z9,z7];

z10= z9 transformed S;

draw z5–z6;

%Day la giao tuyen

draw z9–z7 withpen pencircle scaled 0.75pt withcolor red;

draw z9–z10 withpen pencircle scaled 0.75pt withcolor red;

draw z10–z6 withpen pencircle scaled 0.75pt withcolor red;

draw z6–z3 withpen pencircle scaled 0.75pt withcolor blue;

draw z6–z8 dashed evenly;

% Ve duong cham cham
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p1 = z2–z6;

q1= z9–z10;

z11 = p1 intersectionpoint q1;

draw z11–z6 dashed evenly withpen pencircle scaled 0.75pt
withcolor blue;

% Ve duong cham cham

draw z2–z11 withpen pencircle scaled 0.75pt withcolor blue;

p2 = z7–z8; q2= z5–z1; z12 = p2 intersectionpoint q2;

draw z12–z8 dashed evenly withpen pencircle scaled 0.75pt
withcolor red;

draw z7–z12 withpen pencircle scaled 0.75pt withcolor red;

label.rt(btex $Q$ etex, z9);

%Ten cua giao tuyen

label.rt(btex $d$ etex, 0.5[z5,z6]);

endfig;

end

% Son bo sung vao de theo doi

label.top(btex z0 etex, z0);

label.top(btex z1 etex, z1);

label.top(btex z2 etex, z2);

label.top(btex z3 etex, z3);

label.top(btex z8 etex, z8);

label.top(btex z5 etex, z5);

label.top(btex z6 etex, z6);

label.top(btex z7 etex, z7);

label.top(btex z9 etex, z9);

label.top(btex z10 etex, z10);

label.top(btex z11 etex, z11);

label.top(btex z12 etex, z12);
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P

Q d

Ví dụ 9: Định lý Feuerbach

beginfig(1);

numeric u v w;

u=.5cm;

path a, b,c ,d ;

z1=(0,0); z2=(12u,0); z3=(4u,7u);

% Định nghĩa các điểm B, C, A tương ứng

z4=0.5[z1,z2]; z5=0.5[z2,z3]; z6=0.5[z3,z1];

% Định nghĩa trung điểm của ba cạnh

z7=z4+(z2-z1) rotated 90; draw z7 withpen pencircle scaled 3 withcolor
blue;

% Son them vao

% Xác định và vẽ một điểm trên đường trung trực của BC

draw z4+ (z2-z1) withpen pencircle scaled 3 withcolor red;

z8=z5+(z3-z2) rotated 90;

% Xác định và vẽ một điểm trên đường trung trực của CA

z9= whatever[z4,z7]= whatever[z5,z8];

% Xác định tâm O là giao điểm của hai đường trung trực
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v=sqrt((z9-z1) dotprod (z9-z1));

% Tính bán kính của đường tròn (ABC)

w=v*0.5;

% Tính bán kính của đường tròn Euler

a = fullcircle scaled 2v ;

% Xác định một đường tròn tâm tại gốc và bán kính bằng đường kính
của (ABC)

b= a shifted z9;

% Tịnh tiến đường tròn tới tâm O

draw z1–z2–z3–cycle;

% Vẽ tam giác ABC

raw b ;

% Vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

draw z9; % Chấm tâm O

draw z1–z5 dashed evenly;

% Vẽ đường thẳng BB’

draw z2–z6 dashed evenly;

% Vẽ đường thẳng CC’

draw z3–z4 dashed evenly;

% Vẽ đường thẳng AA’

z10=whatever[z1,z5]=whatever[z2,z6];

% Xác định trọng tâm là giao điểm của hai trung tuyến BB’ và CC’

z11=whatever[z1,z2]=whatever[z3,z3+(z9-z4)];

% Xác định giao điểm A_1 của BC với đường cao AH

z12=whatever[z2,z3]=whatever[z1,z1+(z9-z5)];

% Xác định giao điểm B_1 của CA với đường cao BH

z13=whatever[z3,z1]=whatever[z2,z2+(z9-z6)];

% Xác định giao điểm C_1 của AB với đường cao CH

draw z3–z11 dashed withdots;
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% Vẽ đường thẳng AA_1 chấm chấm

draw z1–z12 dashed withdots;

% Vẽ đường thẳng BB_1 chấm chấm

draw z2–z13 dashed withdots;

% Vẽ đường thẳng CC_1 chấm chấm

z14=whatever[z3,z11]=whatever[z1,z12];

% Vẽ trực tâm H giao của hai đường cao AA_1 và BB_1

z16=0.5[z14,z9];

draw z14–z9;

z17=0.5[z1,z14];

z18=0.5[z2,z14];

z19=0.5[z3,z14];

c= fullcircle scaled v;

d=c shifted z16; draw d;

pickup pencircle scaled 2pt;

% Lấy cây bút đầu nhọn 2pt

draw z9; draw z14;

% Vẽ các điểm O, H,

draw z16; draw z4; draw z5;

% \Omega, A’, B’,

draw z6; draw z17; draw z18;

% C’, B_2, C_2

draw z19;

% A_2

label.ulft(btex $B$ etex,z1);

label.urt(btex $C$ etex,z2);

label.top(btex $A$ etex,z3);

label.bot(btex $A’$ etex,z4);

label.urt(btex $B’$ etex,z5);
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label.ulft(btex $C’$ etex,z6);

label.bot(btex $A_1$ etex,z11);

label.urt(btex $B_1$ etex,z12);

label.ulft(btex $C_1$ etex,z13);

label.bot(btex $O$ etex,z9);

label.urt(btex $G$ etex,z10);

label.ulft(btex $H$ etex,z14);

label.lft(btex $\Omega$ etex,z16);

label.ulft(btex $A_2$ etex,z19);

label.rt(btex $B_2$ etex,z17);

label.rt(btex $C_2$ etex,z18);

endfig;

Hình vẽ được thể hiện như sau:

B C

A

A′

B′C ′

A1

B1

C1

O

G

H

Ω

A2

B2 C2

Ví dụ 10: Phép nghịch đảo

beginfig(1)

vardef inversion (expr O,k,M) =
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if pair M: (O + k*unitvector(M-O)/abs(M-O))

elseif

path M: for i=0 step length(M)/100 until length(M): inversion(O,k,point i
of M) ..

endfor cycle

fi

enddef;

u:=1.5cm;

path p[],q[],

A,B; z0 = (5u,0) rotated 10;

A = fullcircle scaled 2u;

B = A scaled 3;

draw inversion( z0, 5 (u**2), A ) withpen pencircle scaled 1pt withcolor
blue;

draw inversion( z0, 5 (u**2), B ) withpen pencircle scaled 1pt withcolor red;

p0 = fullcircle scaled 2u shifted (2u,0);

for i=0 upto 5:

if i<>0:

p[i] = p[i-1] rotated (360/6); fi;

draw inversion( z0, 5 (u**2), p[i] ) ; endfor;

pair O,C; C = (5u,0) rotated 10;

draw C withpen pencircle scaled 2 withcolor red;

O = (0,0);

draw O withcolor red withpen pencircle scaled 2;

label.bot(btex O etex,O);

path E, F;

label.bot(btex C etex,C);

E = fullcircle scaled 2u;

draw E withpen pencircle scaled 1 withcolor blue;
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F = A scaled 3;

draw F withpen pencircle scaled 1 withcolor red;

q0 = fullcircle scaled 2u shifted (2u,0);

for i=0 upto 5:

if i<>0:

q[i] = q[i-1] rotated (360/6); fi;

draw q[i] withpen pencircle scaled 1;

endfor;

draw O–C;

endfig;

Hình vẽ được thể hiện như sau:

O

C
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Ví dụ 11: Hình elip

beginfig(3);

% excentricité : 0.65

path ellipse;

numeric a,b,c,e;

e := 0.65;

a := 1.3u;

b := a*sqrt(1-e**2);

c := a*e;

ellipse = fullcircle xscaled 2a yscaled 2b;

% axe focal

draw (-2.5u,0)–(2.5u,0);

% axe non focal

draw (0,-2u)–(0,2u);

% points

z0 = (0,0);

z1 = (-a,0);

z2 = (-a/e,0);

z3 = (-c,0);

z0 = 0.5[z1,z4];

z0 = 0.5[z2,z5];

z0 = 0.5[z3,z6];

draw z3–(0,b);

% directrices

draw(-2u,-2u)–(-2u,2u);

draw(2u,-2u)–(2u,2u);

pickup pencircle scaled 1pt;

draw ellipse;
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drawarrow (0,0)–(0.6u,0);

drawarrow (0,0)–(0,0.6u);

% i,j

label.bot(btex $\vec i$ etex, (0.3u,0));

label.lft(btex $\vec j$ etex, (-0.01u,0.3u));

% labels

dotlabel.llft(btex $K$ etex,z2);

dotlabel.lrt(btex $K’$ etex,z5);

dotlabel.llft(btex $A$ etex,z1);

dotlabel.lrt(btex $A’$ etex,z4);

dotlabel.bot(btex $F$ etex,z3);

dotlabel.bot(btex $F’$ etex,z6);

dotlabel.llft(btex $O$ etex,z0);

dotlabel.urt(btex $B$ etex,(0,b));

dotlabel.lrt(btex $B’$ etex,(0,-b));

label.lft(btex $\delta$ etex,(0,-1.8u));

label.lft(btex $\cal D$ etex,(-2u,-1.8u));

label.rt(btex ${\cal D}’$ etex,(2u,-1.8u));

label.lft(btex $a$ etex,0.5[z3,(0,b)]);

label.rt(btex $b$ etex, (0,0.5b));

% ————————

clip currentpicture to

(-2.5u,-2u)–(-2.5u,2u)–(2.5u,2u)–(2.5u,-2u)–cycle;

endfig;
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~i

~j

K K ′A A′F F ′O

B

B′

δD D′

a b

Ví dụ 12: Bảng biến thiên của hàm số

Có nhiều cách để vẽ bảng biến thiên của hàm số. Tuy nhiên với những người
mới học, cách sau đây là dễ thực hiện nhất

1. Download file tableauVariation.mp về thư mục chứa các file tex,
mp (file này đã được điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn Việt
Nam)

2. Soạn một file metapost như sau và save thành file bbt.mp

% This software is copyright (c) 2005 by Frédric Mazoit

input tableauVariation;

beginTableau(1)

newLigneVariables(btex $x$ etex);

val(btex $-\infty$ etex); val("2"); val("5"); val("8");

newLigneSignes(btex $y’$ etex); plus; valBarre("0"); moins; nonDefBarre;
moins; valBarre("0"); plus;

newLigneVariations(btex $y$ etex); valPos(btex $-\infty$ etex,0); valPos("6",1);
limGauche(btex $-\infty$ etex, 0); nonDefBarre; limDroite(btex $+\infty$
etex,1); valPos("0",0); valPos(btex $+\infty$ etex,1);

endTableau;

end

1. Chạy chương trình Mpost từ trong TEXMaker
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2. Soạn một file tex như sau

\documentclass[12pt,a4paper]{article}

\usepackage{amsmath}

\usepackage{amsfonts}

\usepackage{amssymb}

\usepackage{graphicx}

\DeclareGraphicsRule{*}{mps}{*}{}

\begin{document}

\includegraphics[scale=1]{bbt.1}
\end{document}

3. Chạy PDFLATEX biên dịch file tex này và được kết quả như sau

x −∞ 2 5 8 +∞
y′ + 0 − − 0 +

y

−∞

6

−∞

+∞

0

+∞

• Tương tự đoạn code sau đây sẽ cho ta bảng biến thiên của hàm
số nhất biến hoặc hàm số đơn điệu trên từng khoảng xác định
của nó.

beginTableau(3)

newLigneVariables(btex $x$ etex); val(btex $-\infty$ etex); val("5"); val(btex
$+\infty$ etex);

newLigneSignes(btex $y’$ etex); plus; nonDefBarre; plus;

newLigneVariations(btex $y$ etex); valPos(btex -\infty$ etex,0);
limGauche(btex

$+\infty$ etex, 1); nonDefBarre; limDroite(btex $-\infty$ etex,0); valPos(btex

$+\infty$ etex,1);

endTableau;
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x −∞ 5 +∞
y′ + +

y

−∞

+∞

−∞

+∞

• Trường hợp có một khoảng hoặc một đoạn trên tập xác định bị
loại

beginTableau(3)

newLigneVariables(btex $x$ etex); val("0"); val("2"); val("5"); val("8");
val(btex $+\infty$ etex);

newLigneSignes(btex $f’$ etex); plus; valBarre("0"); moins; debutNonDef;
finNonDef; plus;

newLigneVariations(btex $f$ etex); valPos("0",0); valPos("6",2/3);
limGauche("0",0); debutNonDef; finNonDef; limDroite("0",0);

valPos(btex $+\infty$ etex,1);

endTableau;

x 0 2 5 8 +∞
f ′ + 0 − +

f

0

6

0 0

+∞

• Trường hợp tập xác định là đường thẳng thực

beginTableau(5)

newLigneVariables(btex $x$ etex); val(btex $-\infty$ etex); val(btex $\alpha_1$
etex); val(btex $-1$ etex); val(btex $\ alpha_2$ etex); val(btex
$1$ etex); val(btex $\alpha_3$ etex); val(btex $+\infty$ etex);

newLigneSignes(btex ${\displaystyle f’(x)}$ etex); plus;valBarre("");plus;
valBarre("0"); moins;valBarre("");moins; valBarre("0"); plus;

valBarre("");plus;



Chương 5. Hình ảnh và đồ họa trong LATEX 73

newLigneVariations(btex ${\displaystyle f(x)}$ etex); valPos(btex $-\infty$
etex,0); valBarre("0"); valPos(btex 3 etex,1); valBarre("0");
valPos(btex $-1$ etex,0); valBarre("0"); valPos(btex $+\infty$
etex,1);

endTableau;

x −∞ α1 −1 α2 1 α3 +∞
f ′(x) + + 0 − − 0 + +

f(x)

−∞
0

3

0

−1

0

+∞

5.3 Biểu đồ PieChart

5.3.1 Cơ bản

Sử dụng metapost ta có thể thực hiện biểu đồ kiểu Pie khá đẹp. Một khiếm
khuyết mà chúng tôi chưa khắc phục được là chưa đưa tiếng Việt Việt vào
PieChart. Vấn đề này chúng tôi sẽ tìm hiểu và cải tiến sau.

Trước hết, ta tạo một file metapost có tên sv.mp như sau:

input piechartmp ;

defaultfont := "ptmbi8r" ;

defaultscale:=1.7 ;

SetupColors((.7, .7),this, this) ;

SetupPercent( this, " %") ;

Segment( 2, "Gioi" ) ;

Segment( 33, "Kha") ;

Segment( 61, "TBK" ) ;

Segment( 62, "Chua_tot_nghiep" ) ;

Segment( 6, "TB") ;

SegmentState(4, this, 0.3) ;
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beginfig(1);

PieChart(4cm, 0.15, 60, 0, 0) ;

Label.auto(0)(name)(outwards,0) ;

Label(3,4,5)(value)(inwards,0) withcolor white;

Label(1,2)(percent)(inwards,0) withcolor (1,1,0);

endfig;

end

Dùng metapost dịch file này (mpost sv.mp), ta được file sv.1; nạp file nói
trên vào văn bản bằng lệnh:

\includegraphics[scale=1]{sv.1}

Ta được hình vẽ:

Gioi

KhaTBK

Chua_tot_nghiep

TB

61

62

61 %
20 %

File hình vẽ nói trên dựa vào các số liệu sau đây:

Giỏi Khá Trung bình khá Trung bình Chưa tốt nghiệp

2 33 61 6 62
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5.3.2 Trình diễn PieChart

Ta viết một file metapost ví dụ, như sau:

PiechartBBox := 1 ;

input piechartmp ;

SetupColors((.7, .7),this, this) ;

SetupPercent( this, " %") ;

Segment( 50, "Gioi" ) ;

Segment( 30, "Kha") ;

Segment( 10, "TBK" ) ;

Segment( 20, "Chua_TN") ;

Segment( 20, "TB") ;

SegmentState(4, this, 0.3) ;

for i=1 upto 5:

SegmentState(i, invisible, this) ;

endfor;

def MyChart (expr s) =

SegmentState (s, normal, this) ;

beginfig(s);

PieChart(4cm, 0.15, 60, 0, 0) ;

Label.auto(0)(name)(outwards,0) ;

Label(3,4,5)(value)(inwards,0) withcolor white;

Label(1,2)(percent)(inwards,0) withcolor (1,1,0);

endfig;

enddef;

for i=1 upto 5:

MyChart(i) ;

endfor;

end
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Gioi

38 %

Gioi

Kha

38 %

23 %

Gioi

Kha

TBK

10

38 %

23 %

Gioi

Kha

TBK

Chua˙TN

10

20

38 %

23 %

Gioi

Kha

TBK

Chua˙TN

TB

10

20

20

38 %

23 %

5.4 Tạo ảnh động bằng Metapost

Soạn một file metapost, ví dụ monge.mp như sau:

verbatimtex

%&latex
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\documentclass{article}

\usepackage[latin1]{inputenc}

\usepackage{amsmath}

\usepackage{fourier}

\begin{document}

etex

input geometrie2d;

u=3cm;

v=3;

path r;

path carre;

carre = (0,0)–(1,0)–(1,1)–(0,1)–cycle;

for i=0 upto 72:

beginfig(i+1);

% tâm sai: 0.65

numeric a,b,c,e,ya,xa,yb,xb,w,m,xm,ym;

e := 0.65;

a := 1.3u;

b := a*sqrt(1-e**2);

c := a*e;

pair M,T,F,H,A,B,M’;

path ellipse,tangente,monge,tang,arc,vraitang;

ellipse = fullcircle xscaled 2a yscaled 2b;

% trục

pickup pencircle scaled 0.6pt;

draw(-5u,0)–(5u,0);

draw(0,-5u)–(0,5u);

pickup pencircle scaled 1pt;

draw ellipse withcolor green;

drawarrow (0,0)–(0.6u,0);
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drawarrow (0,0)–(0,0.6u);

pickup pencircle scaled 0.5pt;

% đường chuẩn

z3=(a/e,0);

z4=(a/e,2u);

draw 5[z3,z4]–5[z4,z3];

z6=(-a/e,0);

z7=(-a/e,2u);

draw 5[z6,z7]–5[z7,z6];

% M

xm:=a*cosd(30+5*i);

ym:=b*sind(30+5*i);

M = (xm,ym);

% tiếp tuyến tại M

path tangente;

if (xm<>0) and (ym<>0):

ya=0;

xa=a*a/xm;

yb=b*b/ym;

xb=0;

fi;

if (ym=0) and (xm<>0):

ya=0;

xa=(a*a)/xm;

yb=2u;

xb=(a*a)/xm;

fi;

if (xm=0) and (ym<>0):

xa=0;

ya=(b*b)/ym;
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xb=2u;

yb=(b*b)/ym;

fi;

% Định nghĩa các đỉnh với các toạ độ xa,ya và xb,yb

A = (xa,ya);

B = (xb,yb);

% Đường tròn monge

monge := fullcircle scaled 2sqrt(a*a+b*b);

pickup pencircle scaled 0.8pt;

% vết của đường thẳng

draw 10[A,B]–10[B,A] withcolor blue;

tangente := 10[A,B]–10[B,A];

% giao điểm

arc := halfcircle scaled 2sqrt(a*a+b*b) rotated (15+5*i) ;

T = arc intersectionpoint tangente;

% vết của đường tròn

if i=0:

r := T;

else:

r := r–T;

draw r withcolor red;

fi;

% tiếp tuyến tại M’

F=(0,0);

if (xm<>0) and (ym<>0):

w=1*u;

m=(a*a)/(b*b)*ym/xm*u;

fi;

if (xm=0) and (ym<>0):

w=0;
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m=2u;

fi;

if (ym=0) and (xm<>0):

w=2u;

m=0;

fi;

z2=(w,m);

H=z2;

tang = 5[F,H]–5[H,F];

vraitang := tang shifted T;

draw tang shifted T withcolor blue;

% z5= vraitang intersectionpoint ellipse;

% carré

pickup pencircle scaled 0.7pt;

draw carre scaled 10 rotated (angle(T-M)+90) shifted T

dashed evenly withcolor 0.2white;

% các nhãn

% i,j

label.bot(btex $\vec \imath$ etex, (0.3u,0));

label.lft(btex $\vec \jmath$ etex, (-0.01u,0.3u));

% points

% label.lft(btex $M’$ etex, z5);

dotlabel.urt(btex $T$ etex, T);

dotlabel.urt(btex $M$ etex, M);

dotlabel.urt(btex $O$ etex, (0,0));

% các đường thẳng

label.lft(btex $\delta$ etex,(0,-1.8u));

label.lft(btex $\cal D$ etex,(-2u,-1.8u));

label.rt(btex ${\cal D}’$ etex,(2u,-1.8u));

% titre
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label.urt(btex \begin{LARGE}\textit{Le cercle de Monge}
\end{LARGE}

etex, (-1.5*a,1.3*a));

label.urt(btex \begin{LARGE}$x^2+y^2= a^2+b^2$
\end{LARGE}

etex, (0.3*a,1.3*a));

clip currentpicture to

(-2.5u,-2u)–(-2.5u,2u)–(2.5u,2u)–(2.5u,-2u)–cycle;

endfig;

endfor;

end

Ta dùng dòng lệnh sau để biên dịch file metapost nói trên:

mpost -tex=latex monge.mp

Kết quả ta có 73 hình, được đánh số là monge.1, monge.2, ...,
monge.73

Để tạo file flash hiển thị ảnh động ta tiến hành như sau:

1. Bước 1: Tạo một file tex có tên monge.tex như sau:

\documentclass{article}

\usepackage[top=0cm,bottom=0cm,left=0cm,right=0cm,

paperwidth=10cm, paperheight=9cm]{geometry}

\input{supp-pdf}

\begin{document}

\def\p#1{

\begin{center}

\convertMPtoPDF{monge.#1}{.7}{.7}

\end{center}

}

\p{1}\p{2}\p{3}\p{4}\p{5}\p{6}\p{7}\p{8}\p{9}\p{10}

\p{11} \p{12}\p{13}\p{14}\p{15}\p{16}\p{17}\p{18}\p{19}\p{20}

\p{21}\p{22}\p{23}\p{24}\p{25}\p{26}\p{27}\p{28}\p{29}\p{30}
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\p{31}\p{32}\p{33}\p{34}\p{35}\p{36}\p{37}\p{38}\p{39}\p{40}

\p{41}\p{42}\p{43}\p{44}\p{45}\p{46}\p{47}\p{48}\p{49}\p{50}

\p{51}\p{52}\p{53}\p{54}\p{55}\p{56}\p{57}\p{58}\p{59}\p{60}

\p{61}\p{62}\p{63}\p{64}\p{65}\p{66}\p{67}\p{68}\p{69}\p{70}

\p{71}\p{72}\p{73}

\end{document}

Chạy file tex này ta nhận được một file pdf là monge.pdf

2. Bước 2: Dùng một chương trình có tên là pdf2swf để tạo
thành một file flash với tên là monge.swf. Ta copy file
monge.pdf vào thư mục

c:\Program Files\SWFTools

chứa chương trình pdf2swf. Mở một terminal, di chuyển vào
thư mục này và gõ:

pdf2swf monge.pdf -o temp.swf

sau đó gõ tiếp

swfcombine -dz -r 1 temp.swf -o monge.swf

(muốn flash chạy nhanh hơn ta có thể thay số 1 bằng một số
lớn hơn, 30 chẳng hạn)

Kết quả là ta nhận được một file flash monge.swf

5.5 Dựng hình động bằng Geogebra

Trong lúc dựng hình ta tạo một con trượt a và gắn đối tượng chuyển động
(ví dụ là điểm D) tạo nên hình cần vẽ với a, sau đó:

• Click chuột phải lên D, chọn "Mở dấu vết khi di chuyển".

• Click chuột phải lên con trượt, chọn "Hiệu ứng trên".
Hiệu ứng này cho phép con trượt tự chạy và tạo nên hình động.

Sau đây là một ví dụ cụ thể : Tạo hình parabol động trong Geogebra

Bước 1 : Tạo thanh trượt m có thông số như sau:
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Bước 2 : Dựng hình, phần này tùy thuộc cách dựng hình của mỗi
người, miễn sao ra hình cần dựng. Các bạn có thể xem cách dựng
hình của một file hoàn chỉnh bằng cách vào menu Hiển thị →
Cách dựng hình. Ở đây cụ thể là :

• Lấy điểm A trên trục Ox có tọa độ A(3, 7, 0).

• Thiết lập hàm số f(x) = m, đường thẳng a : x = 0.

• Tạo điểm B là giao điểm của f và a, C là trung điểm AB.

• Tạo đường thẳng c qua C vuông góc với AB, điểm D giao
điểm của f và C.

Bước 3 : Click chuột phải vào D, chọn "Mở dấu vết khi di chuyển".
Sau đó click chuột phải vào thanh trượt chọn "Hiệu ứng trên".
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Bước 4 : Xuất hình

Kết quả ta được một parabol động.
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5.6 Minh họa hình học động với Geogebra

5.6.1 Ví dụ 1: Quỹ tích Elip

Cho elip (E) có phương trình chính tắc :
x2

a2
+
y2

b2
= 1 với F1, F2 là hai tiêu

điểm. Gọi d1, d2 lần lượt là hai tiếp tuyến của (E) tại hai điểm A,B di động
trên (E), N nằm trên trục của (E). Gọi M là giao điểm của d1, d2. Tìm quỹ
tích của MN khi A,B di động.

• Dựng elip có hai tiêu điểm là F1, F2

• Dựng đường tròn tâm (O,R) với O là trung điểm của F1F2

• Tạo điểm F di động trên đường tròn bằng cách :

– Tạo 1 tia OE bất kỳ và thanh trượt f có độ dài bằng 10 (f đi
từ 0 đến 10)

– Chọn công cụ tạo góc với độ lớn cho trước, click lần lượt
vào các điểm E,O (chú ý thứ tự) và điền công thức f*360/10
trong hộp thoại
Sau đó góc ÊOE′ được khởi tạo

– Dựng tia OE cắt đường tròn tại F

• Dựng tiếp tuyến của (O) tại F , cắt (E) tại A,B

• Dựng tiếp tuyến của d1, d2 của (E) tại A,B. Hai tiếp tuyến này
cắt nhau tại M .

• Lấy điểm N thuộc trục của elip rồi nối M,N lại
Chọn vết cho MN . Click phải vào thanh trượt, chọn hiệu ứng
trên. Ta được hình sau :



86 LATEX – Sắp chữ,vẽ hình và đại số máy tính

5.6.2 Ví dụ 2: Tạo 1 điểm chuyển động trên 1 đường
thẳng

1. Tạo 1 đoạn thẳng AB và 1 slider b có độ dài bằng 10( b chạy từ 0
tới 10) trên màn hình.

2. Từ Input Bar nhập đoạn lệnh sau để tạo đối tượng là độ dài đoạn
thẳng AB : d = distance[A,B]

3. Dùng công cụ để tạo đường tròn biết tâm, bán kính như sau:
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Chọn công cụ, nháy chuột tại điểmA ( chọnA làm tâm đối xứng),
xuất hiện hộp hội thoại chọn bán kính, gõ lệnh sau để nhập bán
kính: d∗b/10

4. Chọn công cụ tạo điểm C là giao điểm của đường tròn trên với
đoạn thẳng AB

5. Ẩn đường tròn vừa tạo. Khi đã tạo xong điểmC, ta sẽ cho điểmC
tự chuyển động trên AB bằng cách nháy chuột phải vào b, chọn
chức năng Amination.

Chúng ta sẽ thấy điểm C chuyển động tự động dọc trên đường
thẳng AB.
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5.6.3 Ví dụ 3: Tạo 1 điểm chuyển động trên đường
tròn

1. Tạo một đường tròn tâm A, một tia AC bất kì và một slider b với
độ dài bằng 10 (b chạy từ 0 tới 10).

2. Tiếp theo sử dụng công cụ góc với thao tác như sau: Chọn công
cụ, nháy chuột lên các điểm C,A ( chú ý thứ tự) và điền công
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thức b∗3600/10. Sau lệnh trên, một góc với tâm A (góc ĈAC ′) sẽ
được khởi tạo như hình dưới đây:

Tiếp theo, kẻ tia AC ′ và cắt vòng tròn tại D. Làm ẩn các hình
không cần thiết và chỉ để lại vòng tròn, điểm D và slider.

Muốn D chuyển động, ta chọn cho slider b amination on.
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5.6.4 Ví dụ 4: Quỹ tích của một điểm

Giả sử đã tạo ra đường tròn O và đường thẳng a. Điểm A chạy tự do trên
đường thẳng này. Nối OA cắt đường tròn tại C, giả sử F là trung điểm CA.
Hãy tìm quỹ tích của điểm F .

Thao tác tìm quỹ tích điểm F như sau:

Chọn công cụ Locus. Nháy chuột tại điểm F (để xác định quỹ tích) sau đó
nháy chuột lên điểm A (là điểm xác định quỹ tích) . Chúng ta sẽ thấy xuất
hiện ngay đối tượng được tạo ra là một đường cong trên màn hình. Đó là
quỹ tích của điểm F khi A chạy trên a.
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5.7 Định dạng ảnh trong LATEX

Giả sử bạn đang có một hình “hình học” rất đẹp, hãy dùng chuột quét chọn
vùng hình mà bạn muốn thể hiện, trên thanh Menu chọn

File é Export é Graphics View as Picture (png,eps)

giống như hình 5.1

Khi đó, một cửa sổ nhỏ sẽ hiện ra, hãy chọn Format mà bạn muốn Geogebra
xuất ra (đề nghị chọn eps) rồi Save nó, đó chính là ảnh EPS mà bạn có được,
hãy chèn nó vào đoạn TEX mà bạn muốn.

5.8 Code của hình để chèn trong LATEX

Nếu bạn thích thú hơn với những đoạn code thì Geogebra cũng có thể làm
cho bạn hài lòng. Với hình mà bạn đang có trong Geogebra, hãy chọn quét
chọn vùng mà bạn muốn hiện code, trên thanh Menu chọn

File é Export é Graphics View as PSTricks
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Hình 5.1: Cách xuất file EPS trong Geogebra

Hình 5.2: Cách xuất code của hình trong Geogebra

để có được một cửa sổ như trong hình 5.2.
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Trong cửa sổ này, hãy chọn “enerate PSTricks code” (nếu chọn “Grayscale”
sẽ cho ra ảnh trắng đen) để cho ra code bạn muốn, chọn Save As nếu bạn
muốn tạo thành một file TEX chạy độc lập. Nếu bạn muốn chèn hình này
vào tài liệu, hãy chọn đoạn code từ \newrgbcolor đến \end{pspicture*} copy
chúng và đưa vào dòng TEX của bạn, nhớ khai báo gói
\usepackage{pstricks-add}
và thư viện \usetikzlibrary{arrows}
trước \begin{document}.

Sau đó biên dịch theo công thức LATEX+dvips+ps2pdf.

Thực hiện tương tự, bạn cũng có thể xuất ra những đoạn code theo hệ thống
PGF/TikZ (sử dụng gói \usepackage{pgf,tikz}, biên dịch bằng
PDFLATEX) .
Hình 5.3 sẽ kết thúc vấn đề trong mục này

Hình 5.3: Hình mô phỏng một Fractal được làm từ Geogebra

5.8.1 Sử dụng Xeukleides

Ở đây, chúng ta quan tâm tới các hình liên quan đến tam giác và đường tròn.
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Trước hết, download hoặc gõ lại đoạn code sau đây vào một file và save
thành macro1.euk

frame(-2,-6,6,5)

% Khai báo tam giác ABC

A B C triangle

AB=segment(A, B);

BC=segment(B, C);

CA=segment(C, A)

ab=line(AB);

bc=line(BC);c

a=line(CA)

% Chân đường cao

A_cdc=intersection(line(BC),altitude(A, B, C))

B_cdc=intersection(line(CA),altitude(B, C, A))

C_cdc=intersection(line(AB),altitude(C, A, B))

% Trực tâm tam giac ABC

ABC_tructam=orthocenter(A, B, C)

% duong cao ke tu A, B, C

A_dc=segment(A,A_cdc)

B_dc=segment(B,B_cdc)

C_dc=segment(C,C_cdc)

% Trung điểm các cạnh của tam giác

AB_td=midpoint(AB)

BC_td=midpoint(BC)

CA_td=midpoint(CA)

% Các trung tuyến

A_tt=segment(A,BC_td)

B_tt=segment(B,CA_td)
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C_tt=segment(C,AB_td)

% Trọng tâm

ABC_trongtam=barycenter(A ,B, C)

% Các đường phân giác trong

A_dpgt=bisector(line(AB),line(CA))

B_dpgt=bisector(line(BC),line(AB))

C_dpgt=bisector(line(BC),line(CA))

% Chân các đường phân giác

A_cpgt=intersection(A_dpgt,line(BC))

B_cpgt=intersection(B_dpgt,line(CA))

C_cpgt=intersection(C_dpgt,line(AB))

% Các đường phân giác trong

A_pgt=segment(A,A_cpgt)

B_pgt=segment(B,B_cpgt)

C_pgt=segment(C,C_cpgt)

% Các đường phân giác ngoài

A_dpgn=perpendicular(A_dpgt,A)

B_dpgn=perpendicular(B_dpgt,B)

C_dpgn=perpendicular(C_dpgt,C)

% Chân các đường phân giác ngoài

A_cpgn=intersection(A_dpgn,line(BC))

B_cpgn=intersection(B_dpgn,line(CA))

C_cpgn=intersection(C_dpgn,line(AB))

% Các đường phân giác ngoài

A_pgn=segment(A,A_cpgn)

B_pgn=segment(B,B_cpgn)

C_pgn=segment(C,C_cpgn)

% Các đường trung trực

BC_tt=bisector(BC)
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AB_tt=bisector(AB)

CA_tt=bisector(CA)

% Tâm và bán kính các đường tròn bàng tiếp

C_tbt=intersection(C_dpgt,B_dpgn);

C_bkbt=distance(C_tbt,line(AB))

A_tbt=intersection(A_dpgt,B_dpgn);

A_bkbt=distance(A_tbt,line(BC))

B_bkbt=distance(B_tbt,line(CA))

B_tbt=intersection(B_dpgt,A_dpgn);

C_dtbt=circle(C_tbt,C_bkbt)

A_dtbt=circle(A_tbt,A_bkbt)

B_dtbt=circle(B_tbt,B_bkbt)

% Đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp và đường tròn Euler

ABC_ngoaitiep=circle(A,B,C)

ABC_noitiep=incircle(A, B,C)

ABC_euler=circle(AB_td, BC_td, CA_td)

ABC_tngt=center(circle(A,B,C))

ABC_tnt=center(incircle(A,B,C))

ABC_te=center(circle(AB_td, BC_td, CA_td))
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Muốn sử dụng đoạn code nói trên ta copy nó vào một file văn bản và đặt tên
là vd.euk. Đây là các macro được soạn sẵn cho eukleides. Đưa con trỏ về
cuối văn bản, ta soạn thêm ví dụ như sau:

draw(A, B, C);

draw(A);draw("$A$",A,180:)

draw(B);draw("$B$",B,0:) draw(C);

draw("$C$",C,90:)

H=A_cdc;K=B_cdc;P=C_cdc

M=AB_td;

N=BC_td;

Q=CA_td

draw(H);

draw(K);

draw(P)

draw("$H$",H,0:);

draw("$K$",K,180:);

draw("$P$",P,270:)

draw(M);draw(N);draw(Q)

draw("$M$",M,270:);draw("$N$",N,0:);

draw("$Q$",Q,180:) I

=midpoint(segment(A,ABC_tructam));

J=midpoint(segment(B,ABC_tructam))

E=midpoint(segment(C,ABC_tructam))

draw(I);draw(J);draw(E) thickness(1.5);

draw(circle(M, N, Q));thickness(1)

draw(ab);

draw(bc);

draw(ca) color(blue);

draw(incircle(A, B, C));
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color(magenta) draw(A_dtbt);

draw(B_dtbt);

draw(C_dtbt)

save file này lại, có thể đặt lại tên là hinh.euk

Trở ra DOS (command line) dẫn tới thư mục chứa file euk. Ở đây ta sẽ gõ

eukleides hinh.euk >hinh.tex

File kết quả hinh.tex được đưa vào một file tex ví dụ, hinhve.tex với nội dung
như sau:

\documentclass[12pt,a4paper]{article}

\usepackage{pstricks}

\usepackage{amsmath}

\usepackage{amsfonts}

\usepackage{amssymb}

\begin{document}

\input{hinh}

\end{document}

Biên dịch file này như sau:

LATEX + dvips + ps2pdf

các bạn nhận được file hinhve.pdf sau đó

includegraphic{file} file pdf vào vị trí con trỏ.

5.9 Vẽ hình với Tikz

5.9.1 Mở đầu

Trước hết các bạn phải khai báo:
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\usepackage{pgf,tikz}

\usetikzlibrary{arrows}

Đoạn code sau đây theo ngôn ngữ TikZ, nhưng thực chất không phải do
chúng ta dùng cú pháp của TikZ để soạn mà được dịch từ các chương trình
khác, ví dụ được dịch từ Geogebra. Cũng lưu ý tuy được dịch từ Geogebra,
đoạn code này cũng đơn giản và dễ hiểu, có thể tuỳ biến cho phù hợp.

\definecolor{zzttqq}{rgb}{0.6,0.2,0}

\definecolor{uququq}{rgb}{0.25,0.25,0.25}

\definecolor{qqqqff}{rgb}{0,0,1}

\begin{tikzpicture}[line cap=round,line join=round,>=triangle 45,

x=1.0cm,y=1.0cm]

\clip(-0.76,-0.28) rectangle (10.16,8.44);

\fill[pattern=north east lines, pattern color=magenta]
(0,0) – (3.33,4.67) – (6.5,5.5) – (5.33,2.67) – cycle;

\draw (0,0)– (6,0);

\draw (6,0)– (9,3);

\draw [dash pattern=on 2pt off 2pt] (3,3)– (9,3);

\draw [dash pattern=on 2pt off 2pt] (3,3)– (0,0);

\draw (4,8)– (9,3);

\draw (4,8)– (6,0);

\draw (4,8)– (0,0);

\draw [dash pattern=on 2pt off 2pt] (4,8)– (3,3);

\draw [dash pattern=on 2pt off 2pt] (0,0)– (6.5,5.5);

\draw [dash pattern=on 2pt off 2pt] (9,3)– (0,0);

\draw [dash pattern=on 2pt off 2pt] (3,3)– (6,0);

\draw [dash pattern=on 2pt off 2pt] (4,8)– (4.5,1.5);

\draw [dash pattern=on 2pt off 2pt] (3.33,4.67)– (5.33,2.67);

\draw (6.5,5.5)– (5.33,2.67);

\draw (5.33,2.67)– (0,0);



Chương 5. Hình ảnh và đồ họa trong LATEX 101

\draw [dash pattern=on 2pt off 2pt] (6.5,5.5)– (3.33,4.67);

\draw [dash pattern=on 2pt off 2pt] (3.33,4.67)– (0,0);

\draw [dash pattern=on 3pt off 3pt,color=zzttqq] (0,0)– (3.33,4.67);

\draw [dash pattern=on 3pt off 3pt,color=zzttqq] (3.33,4.67)– (6.5,5.5);

\draw [dash pattern=on 3pt off 3pt,color=zzttqq] (6.5,5.5)– (5.33,2.67);

\draw [dash pattern=on 3pt off 3pt,color=zzttqq] (5.33,2.67)– (0,0);

\fill [color=qqqqff] (0,0) circle (1.5pt);

\draw[color=qqqqff] (-0.16,0.26) node {$A$};

\fill [color=qqqqff] (6,0) circle (1.5pt);

\draw[color=qqqqff] (6.26,0) node {$B$};

\fill [color=qqqqff] (9,3) circle (1.5pt);

\draw[color=qqqqff] (9.16,3.26) node {$C$};

\fill [color=qqqqff] (3,3) circle (1.5pt);

\draw[color=qqqqff] (2.7,3.26) node {$D$};

\fill [color=qqqqff] (4,8) circle (1.5pt);

\draw[color=qqqqff] (4.16,8.26) node {$S$};

\fill [color=uququq] (6.5,5.5) circle (1.5pt);

\draw[color=uququq] (6.64,5.76) node {$F$};

\fill [color=uququq] (4.5,1.5) circle (1.5pt);

\draw[color=uququq] (4.66,1.76) node {$O$};

\fill [color=uququq] (4.33,3.67) circle (1.5pt);

\draw[color=uququq] (4.5,3.92) node {$H$};

\fill [color=uququq] (3.33,4.67) circle (1.5pt);

\draw[color=uququq] (3,4.92) node {$I$};

\fill [color=uququq] (5.33,2.67) circle (1.5pt);

\draw[color=uququq] (5.64,2.6) node {$J$};

\end{tikzpicture}
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Kết quả ta có hình vẽ sau:

A
B

CD

S

F

O

H

I

J

5.9.2 Ví dụ 1

Khai báo thư viện \usetikzlibrary{positioning}
\begin{tikzpicture}[every node/.style={minimum size=1cm},on grid]

\begin{scope}[every node/.append style={yslant=-0.5},yslant=-0.5]

\shade[right color=gray!10, left color=black!50] (0,0) rectangle +(3,3);

\node at (0.5,2.5) {9};

\node at (1.5,2.5) {7};

\node at (2.5,2.5) {1};

\node at (0.5,1.5) {2};

\node at (1.5,1.5) {4};

\node at (2.5,1.5) {8};

\node at (0.5,0.5) {5};

\node at (1.5,0.5) {3};
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\node at (2.5,0.5) {6};

\draw (0,0) grid (3,3);

\end{scope}

\begin{scope}[every node/.append style={yslant=0.5},yslant=0.5]

\shade[right color=gray!70,left color=gray!10] (3,-3) rectangle +(3,3);

\node at (3.5,-0.5) {3};

\node at (4.5,-0.5) {9};

\node at (5.5,-0.5) {7};

\node at (3.5,-1.5) {6};

\node at (4.5,-1.5) {1};

\node at (5.5,-1.5) {5};

\node at (3.5,-2.5) {8};

\node at (4.5,-2.5) {2};

\node at (5.5,-2.5) {4};

\draw (3,-3) grid (6,0);

\end{scope}

\begin{scope}[every node/.append style={yslant=0.5,xslant=-1},

yslant=0.5,xslant=-1]

\shade[bottom color=gray!10, top color=black!80] (6,3) rectangle +(-3,-3);

\node at (3.5,2.5) {1};

\node at (3.5,1.5) {4};

\node at (3.5,0.5) {7};

\node at (4.5,2.5) {5};

\node at (4.5,1.5) {6};

\node at (4.5,0.5) {8};

\node at (5.5,2.5) {2};

\node at (5.5,1.5) {3};

\node at (5.5,0.5) {9};

\draw (3,0) grid (6,3);
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\end{scope}

\end{tikzpicture}
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5.9.3 Ví dụ 2

\begin{tikzpicture}[scale=3,cap=round]

% Định nghĩa

\def\costhirty{0.8660256}

% màu sắc

\colorlet{anglecolor}{green!50!black}

\colorlet{sincolor}{red}

\colorlet{tancolor}{orange!80!black}

\colorlet{coscolor}{blue}

% Styles

\tikzstyle{axes}=[]

\tikzstyle{important line}=[very thick]

\tikzstyle{information text}=[rounded corners,fill=red!10,

inner sep=1ex]

% Hình vẽ

\draw[style=help lines,step=0.5cm] (-1.4,-1.4) grid (1.4,1.4);
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\draw (0,0) circle (1cm);

\begin{scope}[style=axes]

\draw[->] (-1.5,0) – (1.5,0) node[right] {$x$};

\draw[->] (0,-1.5) – (0,1.5) node[above] {$y$};

\foreach \x/\xtext in {-1, -.5/-\frac{1}{2}, 1}

\draw[xshift=\x cm] (0pt,1pt) – (0pt,-1pt) node[below,fill=white]

{$\xtext$};

\foreach \y/\ytext in {-1, -.5/-\frac{1}{2}, .5/\frac{1}{2}, 1}

\draw[yshift=\y cm] (1pt,0pt) – (-1pt,0pt) node[left,fill=white]

{$\ytext$};

\end{scope}

\filldraw[fill=green!20,draw=anglecolor] (0,0) – (3mm,0pt)

arc(0:30:3mm);

\draw (15:2mm) node[anglecolor] {$\alpha$};

\draw[style=important line,sincolor]

(30:1cm) – node[left=1pt,fill=white] {$\sin \alpha$} +(0,-.5);

\draw[style=important line,coscolor]

(0,0) – node[below=2pt,fill=white] {$\cos \alpha$} (\costhirty,0);

\draw[style=important line,tancolor] (1,0) –

node [right=1pt,fill=white]

{

$\displaystyle \tan \alpha \color{black}=

\frac{{\color{sincolor}\sin \alpha}}{\color{coscolor}\cos \alpha}$

} (intersection of 0,0–30:1cm and 1,0–1,1) coordinate (t);

\draw (0,0) – (t);

\end{tikzpicture}
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x

y

−1 −1
2

1

−1

−1
2

1
2

1

α

sinα

cosα

tanα =
sinα

cosα

5.9.4 Ví dụ 3

Sơ đồ giao hoán trong đại số hiện đại:

\begin{tikzpicture}

\matrix (m) [matrix of math nodes, row sep=3em,

column sep=3em]{

& f^\ast E_V& & \vphantom{f^\ast}E_V \\

f^\ast E & & \vphantom{f^\ast}E & \\

& U & & V \\

M & & N & \\};

\path[-stealth]

(m-1-2) edge (m-1-4) edge (m-2-1)

edge [densely dotted] (m-3-2)
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(m-1-4) edge (m-3-4) edge (m-2-3)

(m-2-1) edge [-,line width=6pt,draw=white] (m-2-3)

edge (m-2-3) edge (m-4-1)

(m-3-2) edge [densely dotted] (m-3-4)

edge [densely dotted] (m-4-1)

(m-4-1) edge (m-4-3)

(m-3-4) edge (m-4-3)

(m-2-3) edge [-,line width=6pt,draw=white] (m-4-3)

edge (m-4-3);

\end{tikzpicture}

f ∗EV EV

f ∗E E

U V

M N

5.10 Ứng dụng TikZ tạo thời khoá biểu

%!TEX encoding = UTF-8 Unicode

% Author: Laurent Dutriaux

\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{vietnam}

\usepackage{utopia}
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\usepackage{tikz}

\PreviewEnvironment{tikzpicture}

\usetikzlibrary[positioning]

\usetikzlibrary{patterns}

\title{A simple Timetable}

\author{Laurent Dutriaux}

\date{\today}

\newcommand{\daywidth}{2.2 cm}

\begin{document}

\maketitle

\begin{tikzpicture}[x=\daywidth, y=-1cm, node distance=0 cm,
outer sep = 0pt]

% Style for Days

\tikzstyle{day}=[draw, rectangle, minimum height=1cm,

minimum width=\daywidth, fill=yellow!20,anchor=south west]

% Style for hours

\tikzstyle{hour}=[draw, rectangle, minimum height=1 cm,

minimum width=1.5 cm, fill=yellow!30,anchor=north east]

% Styles for events

% Duration of sequences

\tikzstyle{hours}=[rectangle,draw, minimum width=\daywidth,

anchor=north west,text centered,text width=5 em]

\tikzstyle{1hour}=[hours,minimum height=1cm]

\tikzstyle{2hours}=[hours,minimum height=2cm]

\tikzstyle{3hours}=[hours,minimum height=3cm]

%Style for type of sequence

\tikzstyle{Ang2h}=[2hours,fill=green!20]

\tikzstyle{Phys2h}=[2hours,fill=red!20]

\tikzstyle{Math2h}=[2hours,fill=blue!20]

\tikzstyle{TIPE2h}=[2hours,fill=blue!10]
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\tikzstyle{TP2h}=[2hours, pattern=north east lines,

pattern color=magenta]

\tikzstyle{G3h}=[3hours, pattern=north west lines,

pattern color=magenta!60!white]

\tikzstyle{Planche}=[1hour,fill=white]

% Positioning labels for days and hours

\node[day] (lundi) at (1,8) {Thứ hai};

\node[day] (mardi) [right = of lundi] {Thứ ba};

\node[day] (mercredi) [right = of mardi] {Thứ tư};

\node[day] (jeudi) [right = of mercredi] {Thứ năm};

\node[day] (vendredi) [right = of jeudi] {Thứ sáu};

\node[hour] (8-9) at (1,8) {8-9};

\node[hour] (9-10) [below = of 8-9] {9-10};

\node[hour] (10-11) [below= of 9-10] {10-11};

\node[hour] (11-12) [below = of 10-11] {11-12};

\node[hour] (12-13) [below = of 11-12] {12-13};

\node[hour] (13-14) [below = of 12-13] {13-14};

\node[hour] (14-15) [below = of 13-14] {14-15};

\node[hour] (15-16) [below = of 14-15] {15-16};

\node[hour] (16-17) [below = of 15-16] {16-17};

\node[hour] (17-18) [below = of 16-17] {17-18};

\node[hour] (18-19) [below = of 17-18] {18-19};

%Position of sequences

\node[Ang2h] at (1,10) {Tiếng Anh};

\node[Phys2h] at (1,8) {Vật lý};

\node[Phys2h] at (2,8) {Vật lý};

\node[Phys2h] at (4,8) {Vật lý};

\node[Phys2h] at (5,10) {Vật lý};

\node[Math2h] at (2,10) {Toán};

\node[Math2h] at (2,14) {Toán};
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\node[Math2h] at (3,8) {Toán};

\node[Math2h] at (4,10) {Toán};

\node[Math2h] at (5,8) {Toán};

\node[TIPE2h] at (1,14) {Thể dục};

\node[TIPE2h] at (1,16) {Thể dục};

\node[TIPE2h] at (2,16) {Thể dục};

\node[TIPE2h] at (3,10) {Thể dục};

\node[TIPE2h] at (5,14) {Thể dục};

\node[TIPE2h] at (5,16) {Thể dục};

\node[TP2h] at (3,14) {Vật lý};

\node[TP2h] at (3,16) {Vật lý};

\node[Planche] at (1,13) {Kiểm tra bài};

\node[Planche] at (1,18) {Dò bài};

\node[Planche] at (4,13.5) {Kiểm tra bài};

\end{tikzpicture}

\end{document}

Biên dịch file LATEX này ta được file pdf như sau:



Chương 5. Hình ảnh và đồ họa trong LATEX 111

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

Tiếng Anh

Vật lý Vật lý Vật lý

Vật lýToán

Toán

Toán

Toán

Toán

Thể dục

Thể dục Thể dục

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Vật lý

Vật lý

Kiểm
tra bài

Dò bài

Kiểm
tra bài

Ngoài việc dùng TikZ để lập thời khóa biểu, chúng ta có thể sử dụng gói
schedule.

Ta tạo một file TEX như sau:

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{utopia}
\usepackage{schedule}
\CellHeight{.4in}
\CellWidth{1.5in}
\TimeRange{10:00-17:00}
\SubUnits{30}
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\BeginOn{Monday}
\TextSize{\tiny}
\SixDay

\NewAppointment{class}{dark}{black}
\NewAppointment{meeting}{red}{white}
\NewAppointment{workshop}{green}{blue}

\begin{document}
\begin{schedule}[Học kỳ 1 năm học 2010-2011]%
\class{Giải Tích}{HOB2 233}{M}{14:00-16:50}
\class{Triết học}{HOB2 233}{M}{18:00-20:50}
\class{Đại số}{HOB2 233}{W}{10:30-12:00}
\class{Hình học}{EIC 128}{T,Th}{11:00-12:20}
\class{Tâm lý học }{SSL 290}{M,W,F}

{13:00-13:50}
\meeting{Họp Khoa}{HOB2 233}{W}{12:00-12:50}
\workshop{Hội Thảo}
{HOB2 233}{T}{15:30-17:30}
\workshop{Hội Thảo}{HOB2 233}{T}{13:00-13:50}
\class{Office Hours}{HOB2 210}{W,F}

{14:00-14:50}
\end{schedule}%
\end{document}

Nếu các bạn muốn các thứ trong tuần hiển thị tiếng Việt, các bạn phải chỉnh
sửa nội dung của file schedule.sty.

Thời khóa biểu này đã được quay 90◦ theo chiều dương bởi cặp lệnh

\begin{sidewaystable} bảng \end{sidewaystable}
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Tiếp theo trang 44

Năm 1992 ông trở thành một thành
viên trong Viện Hàn lâm Khoa học
Pháp. Trong năm đó ông ngừng giảng
dạy và nghiên cứu tại Đại học Stan-
ford để hoàn tất bộ Nghệ thuật Lập
trình Máy tính. Năm 2003 ông được
bầu vào Học hội Hoàng gia Anh (Royal
Society). Đến năm 2004, ba quyển
đầu của bộ sách của ông đã được tái
bản, và ông đang viết cuốn thứ tư,
bản thảo được thường xuyên cập nhật
trên trang web của ông. D. Knuth - một thời trai trẻ

Trong thời gian này, mỗi năm ông có những buổi diễn giảng không chính
thức tại Đại học Stanford. Ông cũng là giáo sư thỉnh giảng tại Phòng thực
nghiệm tính toán của Đại học Oxford, vương quốc Anh.

Ngoài những tác phẩm về Khoa học máy tính, Knuth cũng là tác giả của
cuốn 3:16 Bible Texts Illuminated (1991), ISBN 0-89579-252-4, trong đó ông
cố gắng nghiên cứu Kinh Thánh bằng phương pháp lấy mẫu phân tầng ngẫu
nhiên, tức là phân tích dòng 16, chương 3 trong mỗi quyển kinh. Mỗi dòng
này được đi kèm với một minh họa bằng nghệ thuật viết chữ do nhóm các
nhà thư pháp đứng đầu là Hermann Zapf đóng góp.



Chương 6

Biểu đồ giao hoán với xypic

Trong đại số hiện đại, ta thường sử dụng các biểu đồ giao hoán. Để thực
hiện các biểu đồ này, có rất nhiều cách. Ở đây, chúng ta sử dụng gói xy, với
khai báo \usepackage{xy}.

Để tiện theo dõi cho người mới bắt đầu, biểu đồ sẽ được thực hiện tuần tự
cho đến khi hoàn chỉnh.

Ví dụ 1:

code biểu đồ

\xymatrix{A & B \\ C & D} A B

C D

\xymatrix{A \ar[r] & B \\ C & D} A // B

C D

\xymatrix{A \ar[r] \ar[d]& B \\ C & D} A //

��

B

C D

115
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code biểu đồ

\xymatrix{A \ar[r] \ar[d]& B \ar[d] \\ C & D} A //

��

B

��
C D

\xymatrix{A \ar[r] \ar[d]& B \ar[d]\ar[ld] \\ C & D} A //

��

B

��~~
C D

\xymatrix{A \ar[r] \ar[d]& B \ar[d]\ar[ld] \\ C \ar[r] & D} A //

��

B

��~~
C // D

Ví dụ 2:

code biểu đồ

\xymatrix{A & B\\ C & D\\ E & F} A B

C D

E F

\xymatrix{A & B \ar[ldd]\\ C & D\\ E & F} A B

��

C D

E F
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Ví dụ 3:

code biểu đồ

A
r //

ϕ ��

B

Ψ~~
C

$$\xymatrix{A\ar[rr]^r\ar[rd]_{\varphi}
&&B\ar[ld]^{\Psi}\\&C}$$

Ví dụ 4:

code biểu đồ

Xem ở dưới A
θ

u
//

m
��

B

n
��

C // D

$$
\xymatrix{A\ar[r]^\theta_\approxeq\ar[d]_m&B
\ar[d]^n\\
C\ar[r] &D}
$$

Ví dụ 5:

code biểu đồ

Xem ở dưới A
θ

u
//

m
��

B

n
��

C // D

$$
\xymatrix @C=1.5in {A\ar[r]^\theta_\approxeq
\ar[d]_m&B\ar[d]^n\\
C\ar[r] &D}
$$
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Ví dụ 6:

code biểu đồ

Xem ở dưới A

��

  

// B

��

  
A′ //

��

B′

��

C

  

// D

  
C ′ // D′

$$
\xymatrix {A \ar[dd]\ar[rd]\ar[rr]&& B\ar’[d]
[dd]\ar[rd]\\
& A’ \ar[rr]\ar[dd]&&B’\ar[dd]\\
C \ar[rd]\ar’[r][rr]&& D\ar[rd]\\
& C’ \ar[rr]&& D’}
$$

Ví dụ 7:

code biểu đồ

Xem ở dưới A

��

// B

C D

OO

$$
\xymatrix {A \ar[d]\ar[r]& B\\
C \ar @{=}[r]& D\ar[u]}
$$
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Ví dụ 8:

code biểu đồ

Xem ở dưới A

��

// B

C D

OO

$$
\xymatrix @!=2.5pc{A \ar[d]\ar[r]& B\\
C \ar @{=}[r]& D\ar[u]}
$$

Ví dụ 9:

code biểu đồ

Xem ở dưới A H1 //

P1

��

B
H2

// C

P3

��
D E

H4

//
H3

oo

P2

OO

F

$$
\xymatrix @!=3pc {
\mathbb{A}\ar[r]^{H_1} \ar[d]_{P_1}& \mathbb{B}
\ar[r]_{H2} & \mathbb{C}\ar[d]^{P_3}\\
\mathbb{D} & \mathbb{E}\ar[r]_{H_4}
\ar[l]^{H_3}\ar[u]^{P_2} & \mathbb{F}}
$$
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Như một lời chia tay với xypic, ta hãy xem code và sơ đồ giao hoán sau đây
để thấy việc vẽ một biểu đồ giao hoán trong đại số hiện đại thuận tiện như
thế nào.

\xymatrix @!=5pc {
U \ar@/_/[ddr]_y \ar@/^/[drr]^x
\ar@{.>}[dr]|-{(x,y)} \\
& X \times_Z Y \ar[d]^q \ar[r]_p
& X \ar[d]_f \\
& Y \ar[r]^g & Z }

U

y

��

x

%%

(x,y)

��
X ×Z Y

q

��

p
// X

f

��
Y

g // Z



Chương 7

Các tính năng nâng cao của
LATEX

7.1 Sử dụng Font Hùng Lân Thư pháp như thế
nào?

Ngày nay LATEX có nhiều font chữ tương thích với các font chữ Windows. Tuy
nhiên, việc sử dụng các font chữ của Windows không phải dễ dàng mà phải
có hướng dẫn cụ thể từ các nhà thiết kế font. Ở đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn
việc sử dụng một bộ font chữ rất đẹp là Hùng Lân Thư pháp.

7.1.1 Trong Ubuntu Linux

1. Download Hùng Lân Thư pháp từ

http://vntex.sourceforge.net/download/
vntex-support/hunglan.zip

2. Giải nén file hunglan.zip ta có ba thư mục: doc,fonts,tex.

3. Copy ba thư mục này vào /usr/local/texlive/2010/texmf-dist/

4. Sau đó chạy sudo texthash.

121
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7.1.2 Trong MS Windows

1. Giải nén vào thư mục TEXMF của bạn

2. “refresh filename database” nếu cần.

Trong văn bản TEX sử dụng các font này, thêm dòng

\pdfmapfile{+hunglan.map}

vào phần đầu văn bản.

\font\brush=HLThuphap4BK8v at 27pt {\brush Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật\\
Thế cho nên mới tất bật đến bây giờ}

Ta cûá ngúä trêìn gian laâ coäi thêåt
Thïë cho nïn múái têët bêåt àïën bêy giúâ
Sau đây là tất cả các font Hùng Lân Thư Pháp, cách sử dụng chúng như trên

HLBrush1BK8v Thiïn haå vö song
HLBrush2BK8v Thiïn haå vö song
HLBrush3BK8v Thiïn haå vö song
HLButlatre8v Thiïn haå vö song

HLButlong8v Thiïn haå vö song

HLComic1Normal8v Thiïn haå vö song

HLComic28v Thiïn haå vö song
HLComicBoom8v Thiïn haå vö song
HLDongian8v Thiïn haå vö song

HLFantasy18v Thiïn haå vö song
HLFantasy28v Thiïn haå vö song
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HLFantasy38v Thiïn haå vö song
HLFreewrite8v Thiïn haå vö song
HLGiotmuc8v Thiïn haå vö song
HLNetbutlong8v Thiïn haå vö song

HLNetco1BK8v Thiïn haå vö song
HLNhenhang8v Thiïn haå vö song

HLSlapstickComic8v Thiïn haå vö song
HLThanhcao8v Thiïn haå vö song
HLThuphap2BK8v Thiïn haå vö song

HLThuphap3BKupgrade8v Thiïn haå vö song
HLThuphap4BK8v Thiïn haå vö song
HLVungchac8v Thiïn haå vö song
HLThuphap1BKupgrade8v Thiïn haå vö so~g

Bao lûä khaác` ài vïì ~úi bïën vùæ~g

N*ûúâi sa~g sö~g ~húá bïën àoâ xûa

Tûâ~g doâ~g chûä suöë# möå# àúâi lùå~g leä

Maäi êm thêìm ~hû buåi phêën rúi rúi. . .
Khoa Toaán-Tin tùång thêìy cö nhên ngaây 20/11/2002
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7.1.3 Sử dụng Font Cyberbit như thế nào?

Giả sử trên máy tính của bạn (máy
Ubuntu Linux hoặc máy MS Win-
dows) đã có sẵn font Cyberbit. Để biết
điều này, bạn có thể dùng Open Of-
fice hoặc MS Office để duyệt font. Nếu
muốn soạn một file TeX vừa có tiếng
Việt vừa có từ Hán-Việt thì giải pháp
chúng tôi đề nghị thực hiện là:

Trước hết, các bạn soạn một file TEX như sau:

\documentclass[12pt,a4paper]{article}

\usepackage{fontspec}

\usepackage{xunicode}

\usepackage{xltxtra}

\usepackage{color}

\usepackage{graphicx}

\makeatother

\begin{document}

\setmainfont{Bitstream Cyberbit}

Văn bản hán việt gõ vào đây

\end{document}

Gõ một câu chữ Hán và một câu chữ Việt vào, ví dụ như trên, save thành file
xl.tex

Trở ra command line, gõ xelatex xl.tex hoặc soạn lại User Commands
như sau:
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để biên dịch ta nhận được một file pdf.

Thiên hạ vô song 天下無雙

Tác từ: Phiền Hinh Mạn，Thì Dũng 作詞∶樊馨蔓，時勇
Tác khúc: Trần Đồng 作曲: 陳彤
Biên khúc: Trần Đồng 編曲: 陳彤

xuyên việt hồng trần đích bi hoan trù trướng 穿越紅塵的悲歡惆悵
hòa nhĩ thiếp tâm đích lưu lãng 和你貼心的流浪
thứ thấu biến dã đích thanh san hòa hoang lương 刺透遍野的青山和荒涼
hữu nhĩ đích mộng bạn trứ hoa hương phi tường 有你的夢伴著花香飛翔
kim sanh nhân nhĩ si cuồng 今生因你痴狂
thử ái thiên hạ vô song 此愛天下無雙
kiếm đích ảnh tử thủy đích ba quang 劍的影子水的波光
chích thị quá vãng thị quá vãng 隻是過往是過往
kim sanh nhân nhĩ si cuồng 今生因你痴狂
thử ái thiên hạ vô song 此愛天下無雙
a．．．．． 啊．．．．．
như quả hoàn hữu thiếp tâm đích lưu lãng 如果還有貼心的流浪
khô nuy liễu dung nhan 枯萎了容顏
nan dĩ vong nan di vong …… 難以忘難遺忘……
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Tạm dịch
Vượt qua điều ngao ngán Bóng hình của gươm giáo
Những vui buồn hồng trần Sóng nước sáng mênh mang
Có em cùng lưu lãng Chỉ là chuyện đã qua
Vượt qua vùng hoang dã Chuyện đã qua
Nơi thanh sơn hoang lương Tình yêu này của anh
Có ước mộng của em Là thiên hạ vô song
Cùng hương hoa thơm mãi A á á á
Đời này anh vì em Nếu như còn bên nhau
Mà si cuồng chẳng ngại Cùng với nhau lưu lãng
Tình yêu này của anh Nhan sắc có héo mòn
Thiên hạ chẳng có hai Cũng chẳng thể nào quên

A á á á

Lời dịch của bài hát này được lấy từ trang web

http://www.loidich.com

7.2 Điền mẫu đơn vào file pdf bằng LATEX

Trước hết, bạn phải có các file sau đây:

1. file pdf mẫu đơn, ví dụ file 456.pdf (download từ Website của Đại
sứ quán Úc tại Việt Nam). File này có nhiều trang, chúng tôi sẽ
thực hiện hai trang (trang 5 và trang 6) để làm mẫu.

2. file geometry.sty để set kích thước trang giấy phù hợp với mẫu
đơn

3. ghostview và ghostscript. Dùng Ghost view để xem file pdf và
biết tọa độ của từng ký tự trên mẫu đơn, do đó có thể tìm được
tọa độ của chỗ cần điền vào để viết vào file TEX theo cú pháp:
Điền chữ NGUYEN THAI vào toạ độ (101,517)\puttext{101}{517}
{NGUYEN THAI}

4. MiKTEX hoặc TEXlive bản full, TEXMaker để chạy LATEX

Soạn một file tex, ví dụ, uc_nts.tex như sau. File này rất dài, do đó chúng
tôi sẽ copy trong CD kèm theo sách hoặc gửi email đếnnthaison@gmail.com
để chúng tôi chuyển đến các bạn thông tin đầy đủ nhất.
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\documentclass{minimal}

\usepackage[utf8]{vietnam}

\usepackage[pdftex]{graphicx}

\usepackage[

a4paper,

left=0cm,

right=0cm,

top=0cm,

bottom=0cm,

nohead,

nofoot

]{geometry}

\pagestyle{empty}

\def\nullrule{\hrule height 0pt\relax}

\newdimen\dimenA

\newdimen\dimenB

\newdimen\lineheight

\newdimen\lineheight

\lineheight=10bp

\def\fontA{%

\fontfamily{ucr}%

\fontseries{b}%

\fontshape{n}%

\fontsize{12pt}{12pt}%

\selectfont

}

\def\fontB{%

\fontfamily{ucr}%

\fontseries{b}%
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\fontshape{n}%

\fontsize{8pt}{8pt}%

\selectfont

}

\long\def\puttext#1#2#3{%

\vbox to 0pt{

\nullrule

\dimenA=\paperheight

\advance\dimenA by -\lineheight

\advance\dimenA by -#2bp\relax

\vskip\dimenA

\nullrule

\hbox to 0pt{%

\hskip#1bp\relax

\fontA

\vrule width 0pt height \lineheight #3%

\hss}%

\vss

}

\nullrule

}

\long\def\puttextb#1#2#3{%

\vbox to 0pt{

\nullrule

\dimenA=\paperheight

\advance\dimenA by -\lineheight

\advance\dimenA by -#2bp\relax

\vskip\dimenA

\nullrule
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\hbox to 0pt{%

\hskip#1bp\relax

\fontB

\vrule width 0pt height \lineheight #3%

\hss}%

\vss

}

\nullrule

}

\def\putpage#1{

\vbox to 0pt{

\nullrule

\hbox{\includegraphics[page=#1]{456_5.pdf}}%

\vss

}

\nullrule

}

\def\putpar#1#2#3{%

\puttext{#1}{#2}{\vbox{%

\hsize=.85\textwidth

\raggedright

\fontA

\baselineskip=16bp

#3

\par

}}}

\begin{document}

\putpage{1}

\puttext{87}{638}{03}
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\puttext{113}{638}{09}

\puttext{136}{638}{2009}

\puttext{201}{638}{03}

\puttext{227}{638}{12}

\puttext{250}{638}{2009}

\puttext{62}{596}{x}

\puttext{101}{467}{NGUYEN THAI }

\puttext{101}{446}{SON }

\puttext{88}{336}{NGUYỄN THÁI SƠN}

\puttext{118}{300}{x}

\puttext{120}{262}{08}

\puttext{148}{262}{04}

\puttext{172}{262}{1959}

\puttext{158}{138}{GIA LAI}

\puttext{158}{118}{VIETNAM}

\puttext{100}{76}{x}

\puttext{426}{219}{021872218}

\puttext{428}{201}{VIETNAM}

\puttext{398}{156}{VIETNAM}

\puttext{401}{112}{LECTURER}

\puttext{407}{470}{B1690417}

\puttext{407}{450}{VIETNAM}

\puttext{398}{422}{12}

\puttext{420}{422}{11}

\puttext{446}{422}{2007}

\puttext{398}{394}{12}
\puttext{420}{394}{11}
\puttext{446}{394}{2017}
\puttext{395}{374}{Immigration
Department}

\puttext{395}{359}{Cục
Quản lý Xuất Nhập}
\puttext{395}{341}{Cảnh}
\end{document}
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© COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2010 456 (Design date 04/10) - Page 5

Part A – Your details
3

Family name

Given names

Give your details as shown in your passport

Sex Male Female4

Date of birth
DAY MONTH YEAR

5

7

Form

456
Application for a

Business (Short Stay) visa
(for a stay of up to 3 months)

Of which countries are you a citizen?10

1 Over what period do you wish to visit Australia?

to
DAY MONTH YEARDAY MONTH YEAR

From

Current occupation11

DAY MONTH YEAR

Details from your passport8

Passport number

Country of
passport

Date of issue

Issuing authority/
Place of issue as
shown in your
passport

Make sure your passport is valid for the period of stay you are
applying for.

DAY MONTH YEAR

Date of expiry

Other names you are, or have been, known by
(including name at birth, previous married names, aliases)

Name in your own language or script (if applicable)

If you are 75 years or over, you will be asked to undergo a health
assessment and may be asked to show that you have medical insurance
to cover your intended stay in Australia. Please contact your nearest
Australian overseas mission for further advice before lodging your
application. If additional medical consultations are required, a decision
on your visa application will be delayed.

Place of birth6

Town/city

Country

PHOTOGRAPH

Please attach 2 recent
photographs of yourself

AND

each person included in
your passport and
travelling with you.

Details of identity card or identity number issued to you by your
government (if applicable) eg. National identity card.
Note: If you are the holder of multiple identity numbers because you are
a citizen of more than one country, you need to enter the identity number
on the card from the country that you live in.

9

Identity number

Country of issue

Do you intend to enter Australia on more than one occasion?2

Yes

No

Give details

Relationship status

Married Never married or
been in a de facto

relationship

Separated

De facto

Engaged

Widowed

Divorced

Tick where applicable �

Please use a pen, and write neatly in English using BLOCK LETTERS.
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© COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2010 456 (Design date 04/10) - Page 5

Part A – Your details
3

Family name

Given names

Give your details as shown in your passport

Sex Male Female4

Date of birth
DAY MONTH YEAR

5

7

Form

456
Application for a

Business (Short Stay) visa
(for a stay of up to 3 months)

Of which countries are you a citizen?10

1 Over what period do you wish to visit Australia?

to
DAY MONTH YEARDAY MONTH YEAR

From

Current occupation11

DAY MONTH YEAR

Details from your passport8

Passport number

Country of
passport

Date of issue

Issuing authority/
Place of issue as
shown in your
passport

Make sure your passport is valid for the period of stay you are
applying for.

DAY MONTH YEAR

Date of expiry

Other names you are, or have been, known by
(including name at birth, previous married names, aliases)

Name in your own language or script (if applicable)

If you are 75 years or over, you will be asked to undergo a health
assessment and may be asked to show that you have medical insurance
to cover your intended stay in Australia. Please contact your nearest
Australian overseas mission for further advice before lodging your
application. If additional medical consultations are required, a decision
on your visa application will be delayed.

Place of birth6

Town/city

Country

PHOTOGRAPH

Please attach 2 recent
photographs of yourself

AND

each person included in
your passport and
travelling with you.

Details of identity card or identity number issued to you by your
government (if applicable) eg. National identity card.
Note: If you are the holder of multiple identity numbers because you are
a citizen of more than one country, you need to enter the identity number
on the card from the country that you live in.

9

Identity number

Country of issue

Do you intend to enter Australia on more than one occasion?2

Yes

No

Give details

Relationship status

Married Never married or
been in a de facto

relationship

Separated

De facto

Engaged

Widowed

Divorced

Tick where applicable �

Please use a pen, and write neatly in English using BLOCK LETTERS.

03 09 2009 03 12 2009

x

NGUYEN THAI

SON

NGUYỄN THÁI SƠN

x

08 04 1959

GIA LAI

VIETNAM

x

021872218

VIETNAM

VIETNAM

LECTURER

B1690417

VIETNAM

12 11 2007

12 11 2017

Immigration Department
Cục Quản lý Xuất Nhập
Cảnh
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7.3 Chức năng Mailmerge trong LATEX

7.3.1 Thực hiện bằng textmerg.sty

Chúng ta soạn hai file: file thứ nhất chứa dữ liệu và ghi lại thành
results.dat. File này chứa các trường sẽ ghi vào file chính, mỗi trường là
một tập hợp nhiều dòng. File chính là file nội dung để merge dữ liệu từ
results.dat vào. Sau đây là một ví dụ đơn giản của textmerge. File results.dat
như sau:

Bà

bà

Nguyễn Thị

Hồng Phúc

280 An Dương Vương\\Quận 5\\Thành phố Hồ Chí Minh

Được chấp nhận

Ông

ông

Lê

Hồng Anh

128 Nguyễn Thái Học\\Quận Hai Bà Trưng\\Hà Nội

Không được chấp nhận

File thu.tex như sau

\documentclass[12pt]{letter}

\usepackage[utf8]{vietnam}

\usepackage{utopia}

\usepackage{textmerg}

\begin{document}

\Fields{\Xungho\xungho\Hovalot\Ten

\Diachi\Tinhtrang}

\Merge{results.dat}{%
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\begin{letter}

\Large

{\Xungho\ \Hovalot\

\Ten\\ \Diachi}

\opening{Thưa \xungho\ \Ten,}

Thư này thông báo cho \xungho\ biết rằng

hồ sơ của \xungho\ ở trong tình trạng \textbf{\Tinhtrang\ }.

\closing{Trân trọng,}

\end{letter}}

\end{document}

Dùng PDFLATEX dịch file này ta sẽ nhận được một file pdf chứa tất cả thư có
nội dung liên quan.

Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc
280 An Dương Vương
Quận 5
Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15 tháng 1 năm 2011

Thưa bà Hồng Phúc,
Thư này thông báo cho bà biết rằng hồ sơ của bà ở trong tình trạng
Được chấp nhận .
Trân trọng,

Ông Lê Hồng Anh
128 Nguyễn Thái Học
Quận Hai Bà Trưng
Hà Nội

Ngày 15 tháng 1 năm 2011

Thưa ông Hồng Anh,
Thư này thông báo cho ông biết rằng hồ sơ của ông ở trong tình trạng
Không được chấp nhận .
Trân trọng,
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Ông Lê Hồng Anh
128 Nguyễn Thái Học
Quận Hai Bà Trưng
Hà Nội

Ngày 27 tháng 10 năm 2010

Thưa ông Hồng Anh,
Thư này thông báo cho ông biết rằng hồ sơ của ông ở trong tình trạng
Không được chấp nhận .
Trân trọng,

Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc
280 An Dương Vương
Quận 5
Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 27 tháng 10 năm 2010

Thưa bà Hồng Phúc,
Thư này thông báo cho bà biết rằng hồ sơ của bà ở trong tình trạng
Được chấp nhận .
Trân trọng,

7.3.2 Thực hiện bằng mailmerge.sty

Soạn một file tex như sau và save lại, ví dụ thành mailmerge.tex

\documentclass[12pt]{article}

\usepackage[utf8]{vietnam}

\usepackage[top=0cm,bottom=0cm,left=0cm,right=0cm,

textwidth=16cm,paperwidth=17.5cm,paperheight=7.5cm]

{geometry}

\usepackage{utopia}

\usepackage{ifthen,mailmerge}

\begin{document}

\newcommand{\khung}[2]{\begin{tabular}{|c|}\hline

\parbox{#1}{#2}\\ \hline \end{tabular}}

\newcommand{\ifequal}[2]{\ifthenelse{\equal{#1}{#2}}}

\mailfields{xungho,ten,diachi,tinhtrang}

\mailrepeat{\khung{16cm}{\Large \ \\

Thành phố Hồ Chí Minh \MakeLowercase{\today}\bigskip

Thưa \field{xungho} \field{ten}, \field{diachi}.\vspace*{1cm}
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Chúng tôi

\ifequal{\field{tinhtrang}}{yes}{vui mừng}{lấy làm tiếc}

thông báo rằng hồ sơ của \field{xungho}:\\

\begin{center}

\ifequal{\field{tinhtrang}}{yes}{\fbox{\textbf{Đã được chấp nhận.}}}

{\fbox{\textbf{Đã không được chấp nhận.}

}

}

\end{center}}

\newpage}

\mailentry{cô,Lê Hà Thị Thanh Trà,{280 An Dương Vương, \\ Quận 5, Thành
phố Hồ Chí Minh},yes}

\mailentry{ông,Lê Hà Bình,{128 Nguyễn Thái Học, \\ Quận Hai Bà Trưng,
Hà Nội},no}

\end{document}

Dùng PdfLATEX để biên dịch thành một file pdf ta được các trang như sau:

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 1 năm 2011

Thưa cô Lê Hà Thị Thanh Trà, 280 An Dương Vương,
Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng hồ sơ của cô:

Đã được chấp nhận.

1
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Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 1 năm 2011

Thưa ông Đỗ Hồng Phúc, 128 Nguyễn Thái Học,
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chúng tôi lấy làm tiếc thông báo rằng hồ sơ của ông:

Đã không được chấp nhận.

1

7.3.3 Longtable (các bảng dài trải trên nhiều trang)

Có những bảng dài bắt buộc phải trải trên nhiều trang. Ta sử dụng
\usepackage{longtable} và khai báo như sau:

\begin{longtable}{|>{\centering}p{1.25cm}|>{\raggedright}p{2.25cm}

|>{\raggedright}p{2.5cm}|>{\raggedright}p{3.75cm}|}

\hline

\textbf{\ \ Thành lập nhóm}&\textbf{\ \\ Cách thực hiện} &\textbf{\ \\ Mục
đích}& \textbf{\ \\ Ví dụ}\tabularnewline

\hline

\endhead

\multicolumn{1}{>{\centering}p{1.25cm}}{} & \multicolumn{1}

{>{\raggedright}p{2.25cm}}{} & \multicolumn{1}

{>{\raggedright}p{2.5cm}}{} & \multicolumn{1}

{>{\raggedright}p{3.75cm}}{\textit{ ( còn tiếp )}}\tabularnewline

\endfoot

\hline

\multicolumn{1}{>{\centering}p{1.25cm}}{} & \multicolumn{1}

{>{\raggedright}p{2.25cm}}{} & \multicolumn{1}
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{>{\raggedright}p{2.5cm}}{} & \multicolumn{1}

{>{\raggedright}p{3.75cm}}{}\tabularnewline

\endlastfoot

\hline

\textbf{\ \\ Ngẫu nhiên} & { Hoàn toàn ngẫu nhiên; học sinh tự nhóm với
nhau theo

sở thích , sở trường riêng } & { Khi giáo viên muốn quản lý các nhóm có số
lượng bằng

nhau, hoặc vì muốn các em làm quen với nhau một cách ngẫu nhiên.} & {
Giáo viên chuyền cho học sinh một cái hộp có 24 tên tất

cả các em trong lớp. Giáo viên yêu cầu học sinh tự chia thành 6 nhóm. Như
vậy, giáo viên đã thành lập được 6 nhóm bằng nhau về số lượng.}

\tabularnewline

\hline %

\textbf{ Thành tích học tập} & { Sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá trình độ
học tập của

học sinh; xếp những học sinh cùng trình độ như giỏi, khá, trung bình,

yếu kém vào cùng một nhóm} & { Khi giáo viên cần dạy học theo đúng đối
tượng, theo trình

độ học sinh ở các môn học. Nhất là đối với các bài tập toán, tập làm

văn, chính tả} & { Khi giáo viên dạy học sinh viết chính tả, viết bằng tiếng

nước ngoài. Các nhóm được giao viết 1, 2 câu, có nhóm được giao viết

9, 10 câu tùy theo trình độ chung của các em. Như vậy

em nào cũng cảm thấy hoàn thành nhiệm vụ ít nhất là trong một

tiết học. Đó cũng là cách xây dựng động cơ học tập cho

trẻ và nâng dần năng lực học tập cho học sinh}\tabularnewline

\hline %

\textbf{ Kỹ năng hoạt động xã hội} & { Nhóm các em theo những kỹ năng xã
hội tùy theo năng khiếu

của trẻ như: trẻ hát giỏi, vẽ tốt, múa hay, có năng khiếu hoạt động

xã hội,thích làm nhà lãnh đạo. . . } & { Nhằm phát huy năng khiếu cho trẻ,
tham gia hướng nghiệp
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cho trẻ. Học sinh cũng cần biết nhiều công việc khác nhau để học hỏi

kinh nghiệm từ khi còn ở ghế nhà trường} & { Học sinh tập trình diễn văn
nghệ; tập thuyết trình về

một chủ đề gần gũi với trẻ như giới thiệu Học sinh tập trình diễn văn nghệ;
tập thuyết trình về

một chủ đề gần gũi với trẻ như giới thiệu}\tabularnewline

\hline

\textbf{ Sở thích} & { Phân nhóm theo sở thích của các em hoặc cho các em
tự

chọn bạn để lập nhóm dựa trên sở thích hay môn học.} & { Giúp các em biết
phát huy khả năng của chính mình. Sở thích chính là động lực để thúc đẩy
các em

cùng tham gia} & { Khi giáo viên dạy học sinh những nội dung giáo dục ngoài
giờ

lên lớp, những buổi sinh hoạt Đoàn, Đội, sao nhi đồng, giờ học thể

dục, mỹ thuật, học hát. . . }\tabularnewline

\hline

\textbf{ Thân thiện} & { Trong những trường hợp giáo viên tổ chức cho học
sinh

đi tham quan, hoặc trong quá trình sinh hoạt nhóm các em được phép

xin chuyển nhóm. } & { Giúp các em có một môi trường giáo dục thân thiện
thật sự,

môi trường thân thiện đôi khi cũng giúp trẻ tạo được động cơ cho một

hoạt động nào đó.} & { Ví dụ như có học sinh A thường hay bắt nạt bạn trong

nhóm, vài học sinh yếu đuối hoặc trầm tính xin giáo viên cho được

chuyển nhóm. Giáo viên nên đồng ý cho một hoặc hai em chuyển theo

yêu cầu của các em.}\tabularnewline

\hline

\textbf{ Thân thiện} & {Lý do chuyển nhóm có thể hoàn toàn do tình cảm
thân

thiện giữa các em với nhau} & & {Nhưng điều quan trọng là phải giáo dục
tốt em A, theo
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dõi, giúp đỡ để học sinh thân thiện trở lại. Vì nói chung, các em đều là trẻ
con.}\tabularnewline

\end{longtable}

Thành
lập

nhóm

Cách thực
hiện

Mục đích Ví dụ

Ngẫu
nhiên

Hoàn toàn
ngẫu nhiên;
học sinh tự
nhóm với
nhau theo sở
thích , sở
trường riêng

Khi giáo viên
muốn quản lý
các nhóm có
số lượng bằng
nhau, hoặc vì
muốn các em
làm quen với
nhau một
cách ngẫu
nhiên.

Giáo viên chuyền
cho học sinh một cái
hộp có 24 tên tất cả
các em trong lớp.
Giáo viên yêu cầu
học sinh tự chia
thành 6 nhóm. Như
vậy, giáo viên đã
thành lập được 6
nhóm bằng nhau về
số lượng.

Thành
tích
học
tập

Sử dụng kết
quả kiểm tra
đánh giá
trình độ học
tập của học
sinh; xếp
những học
sinh cùng
trình độ như
giỏi, khá,
trung bình,
yếu kém vào
cùng một
nhóm

Khi giáo viên
cần dạy học
theo đúng đối
tượng, theo
trình độ học
sinh ở các
môn học.
Nhất là đối
với các bài tập
toán, tập làm
văn, chính tả

Khi giáo viên dạy
học sinh viết chính
tả, viết bằng tiếng
nước ngoài. Các
nhóm được giao viết
1, 2 câu, có nhóm
được giao viết 9, 10
câu tùy theo trình độ
chung của các em.
Như vậy em nào
cũng cảm thấy hoàn
thành nhiệm vụ ít
nhất là trong một tiết
học. Đó cũng là cách
xây dựng động cơ
học tập cho trẻ và
nâng dần năng lực
học tập cho học sinh
( còn tiếp )
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Thành
lập

nhóm

Cách thực
hiện

Mục đích Ví dụ

Kỹ
năng
hoạt
động

xã hội

Nhóm các
em theo
những kỹ
năng xã hội
tùy theo
năng khiếu
của trẻ như:
trẻ hát giỏi,
vẽ tốt, múa
hay, có năng
khiếu hoạt
động xã
hội,thích
làm nhà
lãnh đạo. . .

Nhằm phát
huy năng
khiếu cho trẻ,
tham gia
hướng nghiệp
cho trẻ. Học
sinh cũng cần
biết nhiều
công việc
khác nhau để
học hỏi kinh
nghiệm từ khi
còn ở ghế nhà
trường

Học sinh tập trình
diễn văn nghệ; tập
thuyết trình về một
chủ đề gần gũi với trẻ
như giới thiệu Học
sinh tập trình diễn
văn nghệ; tập thuyết
trình về một chủ đề
gần gũi với trẻ như
giới thiệu

Sở
thích

Phân nhóm
theo sở thích
của các em
hoặc cho các
em tự chọn
bạn để lập
nhóm dựa
trên sở thích
hay môn
học.

Giúp các em
biết phát huy
khả năng của
chính mình.
Sở thích
chính là động
lực để thúc
đẩy các em
cùng tham gia

Khi giáo viên dạy
học sinh những nội
dung giáo dục ngoài
giờ lên lớp, những
buổi sinh hoạt Đoàn,
Đội, sao nhi đồng,
giờ học thể dục, mỹ
thuật, học hát. . .

( còn tiếp )
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Thành
lập

nhóm

Cách thực
hiện

Mục đích Ví dụ

Thân
thiện

Trong
những
trường hợp
giáo viên tổ
chức cho
học sinh đi
tham quan,
hoặc trong
quá trình
sinh hoạt
nhóm các
em được
phép xin
chuyển
nhóm.

Giúp các em
có một môi
trường giáo
dục thân
thiện thật sự,
môi trường
thân thiện đôi
khi cũng giúp
trẻ tạo được
động cơ cho
một hoạt
động nào đó.

Ví dụ như có học
sinh A thường hay
bắt nạt bạn trong
nhóm, vài học sinh
yếu đuối hoặc trầm
tính xin giáo viên cho
được chuyển nhóm.
Giáo viên nên đồng ý
cho một hoặc hai em
chuyển theo yêu cầu
của các em.

7.4 Cross References (chỉ dẫn chéo)

7.4.1 Chỉ dẫn một chương mục

Ta tạo một chương mục (chapter, section, subsection), sau đó đặt nhãn \la-
bel. Ví dụ

\section{Thực hiện bằng mailmerge.sty}

\label{sub:Thực-hiện-mailmerge}
Sau đó để tham chiếu ta viết \ref{sub:Thực-hiện-mailmerge}

Ví dụ:

• Theo mục \ref{sub:Thực-hiện-mailmerge} ta có thể thực
hiện chức năng mailmerge trong LATEX

• Theo mục 7.3.2 ta có thể thực hiện chức năng mailmerge trong
LATEX.
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7.4.2 Chỉ dẫn đến một phương trình

Giả sử ta có hệ thức cơ bản:

\begin{equation}

\label{eqno1}

\sin^2x+\cos^2x=1

\end{equation}

Từ hệ thức cơ bản (\ref{eqno1}) ta suy ra các hệ quả sau:

Kết quả ta được:

Giả sử ta có hệ thức cơ bản:

sin2 x+ cos2 x = 1 (7.1)

Từ hệ thức cơ bản (7.1) ta suy ra các hệ quả sau:

1. sin2 x = 1− cos2 x

2. 1 + tan2 x =
1

cos2 x

3. 1 + cot2 x =
1

sin2 x

4. tanx+ cotx =
2

sin 2x

7.4.3 Chỉ dẫn đến số trang

Công thức (\ref{eqno1}) ở trang \pageref{eqno1}. Còn công thức
(\ref{dethi1}) của đề thi tuyển sinh đại học năm 2010 được giới thiệu
ở trang \pageref{dethi1}. Bảng ở trang \pageref{table1} được soạn ở
chế độ quay ngang.

Kết quả ta được như sau:



144 LATEX – Sắp chữ,vẽ hình và đại số máy tính

Công thức (7.1) ở trang 143. Còn công thức (1.3) của
đề thi tuyển sinh đại học năm 2010 được giới thiệu ở
trang 18. Bảng ở trang 15 được soạn ở chế độ quay ngang.

7.5 Sử dụng các font chữ có sẵn của hệ thống

Trên một máy tính sử dụng hệ điều hành MS Windows hay Linux đều có sẵn
các font chữ, thậm chí trên một máy tính Ubuntu, có thể cài đặt các font chữ
miễn phí của MS Windows. Nếu vì một lý do nào đó, các bạn muốn sử dụng
các font chữ này, thì sau đây là giải pháp đơn giản nhất:

Soạn một file TEX với khai báo như sau:

\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage{fontspec}
\usepackage{xunicode}
\usepackage{xltxtra}
\usepackage{color}
\usepackage{graphicx}
\makeatother
\begin{document}
\setmainfont{AR PL UKai CN}\LARGE

\begin{center} 道徳經 \end{center}
道可道,非常道,名可名,非常名。
無名,天地之始;有名,萬物之母。
故常無欲以觀其妙;常有欲以觀其徼。
此兩者同出而異名,同謂之玄。
玄之又玄,眾妙之門。

\font\viet="Arial" at 12pt

{\viet \begin{center} Đạo đức kinh \end{center}}

Đạo khả đạo, phi thường đạo, Danh khả danh, phi
thường danh
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Vô danh, thiên địa chi thủy; hữu danh vạn vật chi mẫu\\
Cố thường vô dục dĩ quan kỳ diệu, thường hữu dục dĩ quan
kỳ khiếu.\\

Thử lưỡng giả đồng xuất nhi dị danh, đồng vị chi huyền\\
Huyền chi hựu huyền, chúng diệu chi môn

Để biên dịch, ta gõ xelatex %.tex, với % là tên file TEX. Dịch
xong ta được một file nội dung như sau

道徳經

道可道,非常道,名可名,非常名。
無名,天地之始;有名,萬物之母。
故常無欲以觀其妙;常有欲以觀其徼。
此兩者同出而異名,同謂之玄。
玄之又玄,眾妙之門。

Đạo đức kinh

Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh
Vô danh, thiên địa chi thủy; hữu danh vạn vật chi mẫu
Cố thường vô dục dĩ quan kỳ diệu, thường hữu dục dĩ quan kỳ khiếu.
Thử lưỡng giả đồng xuất nhi dị danh, đồng vị chi huyền
Huyền chi hựu huyền, chúng diệu chi môn

Như chúng ta thấy, đoạn văn chữ hán ta dùng font AR PL UKai CN
trên hệ thống Ubuntu và đoạn văn chữ Việt ta dùng font Arial của MS
Windows (và đoạn văn này dùng font chữ Times New Roman)

{\font\Viet="Times New Roman" at 12pt \Viet Như chúng
ta thấy, đoạn văn chữ hán ta dùng font
AR PL UKai CN trên hệ thống Ubuntu
và đoạn văn chữ Việt ta dùng font Arial của MS Windows
(và đoạn văn này dùng font chữ Times New Roman)}
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7.6 Booklet

Chức năng booklet dùng để xếp một tài liệu gồm các trang A5 lên trên các
tờ giấy A4 sao cho khi hoàn thành tác vụ ta nhận được một quyển sách nhỏ
(booklet). Khi đó trên các trang giấy A4, trang A5 đầu tiên đi với trang A5
cuối cùng, giả sử là n, trang 2 đi với trang (n− 1), trang 3 đi với trang (n− 2)
v.v. . . tất nhiên số trang A5 phải chia hết cho 4.

Để thực hiện công việc này, chúng ta soạn một file TEX để văn bản lên các
trang A5.

Sau đây là khai báo tối thiểu cho một file gồm các trang A5, với tên là bl.tex:

\documentclass[12pt]{book}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{utopia}
\usepackage[a5paper]{geometry}
\geometry{textwidth=11.5cm,textheight=16cm,
lmargin=1.35cm,rmargin=2cm}
\begin{document}
Nội dung quyển sách
\end{document}

Giả sử khi biên dịch ta nhận được một file tên là bl.pdf.

Sau đó soạn một file TEX theo chuẩn plain tex (chú ý chỉ có một chỗ phải
điều chỉnh là dòng đầu tiên). Đặt tên file này là bl-booklet.tex.

\def\bookletfile{bl.pdf}

\newcount\numpages
\newcount\halfnumpages
\newcount\fcount
% forwards count, starts at page 1 and counts up
\newcount\bcount
% backwards count, starts at last page and counts
down
\newcount\leftright
% is the page with the lowest number on the left?
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\newcount\pagea
% pageno. to be placed on the left
\newcount\pageb
\% pageno. to be placed on the right

\pdfpagewidth 297mm
\pdfpageheight 210mm
% landscape A4 format

\pdfximage {\bookletfile}
\numpages=\pdflastximagepages
\halfnumpages=\numpages
\divide\halfnumpages by 2
\fcount=1
\bcount=\numpages
\leftright=0
\pdfhorigin=0bp
\pdfvorigin=0bp

\loop
\ifnum\leftright=0
\pagea=\bcount
\pageb=\fcount
\leftright=1

\else
\pagea=\fcount
\pageb=\bcount
\leftright=0

\fi
\shipout\hbox to \pdfpagewidth {%
\pdfximage height \pdfpageheight page
\pagea {\bookletfile}%
\pdfrefximage\pdflastximage%
\hfil%
\pdfximage height \pdfpageheight page
\pageb {\bookletfile}%
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\pdfrefximage\pdflastximage%
}
\advance\fcount by 1
\advance\bcount by -1
\ifnum\bcount>\halfnumpages\repeat

\end

% Run this file with pdftex, it produces a file
% named booklet.pdf in the current directory.
% Alfred Klomp, 2006.

Vấn đề cuối cùng là dùng pdfTEX (TEX nguyên thủy) để biên dịch, cú pháp
như sau:

pdftex bl-booklet

Khi biên dịch xong, file nhận được bl-booklet.pdf được bố trí thỏa yêu cầu
để in ra một quyển sách.

Có một vấn đề mà chúng ta cần lưu ý là với một quyển sách dày, 200 trang
chẳng hạn, ta không thể làm như trên rồi in ra thành sách. Trong trường hợp
này ta phải chia 200 trang thành nhiều tệp, mỗi tệp khoảng 20 trang, sau đó
mỗi tệp sẽ được dàn trang thành booklet.

Có nhiều công cụ để thực hiện công việc tách một file pdf ra thành từng file
nhỏ. Ở đây với LATEX chúng ta sử dụng gói pdfpages.

Ta có một file pdf tên là bl-booklet.pdf gồm 200 trang. Ta dự định chia file này
ra 10 file, mỗi file 20 trang, sau đó áp dụng thủ thuật booklet cho từng file để
có 10 tệp booklet. In 10 tệp này và dùng chỉ khâu 10 tệp này lại thành book-
let. Nhưng thông thường các nhà in sẽ in 200 trang A5 ra và “bình trang” ra
booklet.

Ta tạo ra 10 file TEX , ví dụ file đầu tiên bl-booklet1.tex như sau:

\documentclass[12pt]{book}
\usepackage{pdfpages}
\includepdf[pages={1-10}]{bl-booklet.pdf}
\end{document}
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và file cuối cùng bl-booklet10.tex

\documentclass[12pt]{book}
\usepackage{pdfpages}
\includepdf[pages={191-200}]{bl-booklet.pdf}
\end{document}

Biên dịch 10 file này ta sẽ nhận được 10 file pdf, chạy booklet như trên ta sẽ
hoàn thành tác vụ này.

7.7 Môi trường Verse

Trước hết chúng ta tạo ra một macro \attrib như sau:

\newcommand{\attrib}[1]{%
\nopagebreak{\raggedleft\footnotesize #1\par}}

và sử dụng gói \usepackage{verse} . Trong môi trường verse chúng ta thường
sử dụng các macro như trong ví dụ sau đây:

\renewcommand{\poemtoc}{subsection}
\poemtitle{Không phải tơ trời, không phải sương
mai}
\settowidth{\versewidth}{Ta cầm tình yêu như đứa
trẻ cầm chiếc cốc pha lê}
\begin{verse}[\versewidth]{\it
\settowidth{\versewidth}{Mong}
Mong manh nhất \\>[\versewidth]không phải là
tơ trời
\\>[\versewidth]không phải nụ hồng
\\>[\versewidth]không phải sương mai
\\>[\versewidth]không phải là cơn mơ vừa
chập chờn đã thức\\
Anh đã biết một điều mong manh nhất\\
Là tình yêu\\
Là tình yêu đấy em!\\
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Tình yêu,\\
Vừa buổi sáng nắng lên,\\
Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội\\
Ta vừa chạy tìm nhau...\\
Em vừa ập vào anh...\\
... Như cơn giông ập tới\\
Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi.\\
\settowidth{\versewidth}{Không phải đâ}
Không phải đâu em - không phải tơ trời\\
>[\versewidth]
không phải mây hoàng hôn
\\>[\versewidth]chợt hồng ... chợt tím ...\\
Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc

pha lê\\
Khẽ vụng dại là... thế thôi ... tan biến\\
Anh cầu mong - không phải bây giờ\\
\vin Mà khi tóc đã hoa râm\\
\vin Khi mái đầu đã bạc\\
\vin Khi ta đã đi qua những giông
- bão - biển - bờ\\
Còn thấy tựa bên vai mình\\
Một tình yêu không thất lạc ...}
\end{verse}

\attrib{ĐỖ TRUNG QUÂN}
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Không phải tơ trời, không phải sương mai

Mong manh nhất
không phải là tơ trời
không phải nụ hồng
không phải sương mai
không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức

Anh đã biết một điều mong manh nhất
Là tình yêu
Là tình yêu đấy em!
Tình yêu,
Vừa buổi sáng nắng lên,
Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội
Ta vừa chạy tìm nhau...
Em vừa ập vào anh...
... Như cơn giông ập tới
Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi.
Không phải đâu em - không phải tơ trời

không phải mây hoàng hôn
chợt hồng ... chợt tím ...

Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê
Khẽ vụng dại là... thế thôi ... tan biến
Anh cầu mong - không phải bây giờ

Mà khi tóc đã hoa râm
Khi mái đầu đã bạc
Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ

Còn thấy tựa bên vai mình
Một tình yêu không thất lạc ...

ĐỖ TRUNG QUÂN

Đối với thể lục bát, ta dùng môi trường con

\begin{altverse} \end{altverse}

Ví dụ:

\poemtitle{}
\settowidth{\versewidth}{Con chim phượng hoàng
sầu cội biếng bay}



152 LATEX – Sắp chữ,vẽ hình và đại số máy tính

\begin{verse}[\versewidth]
\begin{altverse}
\ \\
Con cá lý ngư sầu tư biếng lội\\
Con chim phượng hoàng sầu cội biếng bay\\
Anh thương em đừng vội nắm tay\\
Miệng thế gian ngôn dực, phụ mẫu hay rầy rà\\
Nếu mà thương bữa lại qua\\
Thấu tai phụ mẫu đôi ta chia lìa\\
Anh với em như khóa với chìa\\
Như chìa với khóa đừng lìa mới hay\\
Nếu mà để mẹ cha hay\\
Thì nghĩa nhân hai đứa ắt ngày rày phải xa
\end{altverse}
\end{verse}
\attrib{CA DAO}

Lục bát biến thể

Con cá lý ngư sầu tư biếng lội
Con chim phượng hoàng sầu cội biếng bay

Anh thương em đừng vội nắm tay
Miệng thế gian ngôn dực, phụ mẫu hay rầy rà

Nếu mà thương bữa lại qua
Thấu tai phụ mẫu đôi ta chia lìa

Anh với em như khóa với chìa
Như chìa với khóa đừng lìa mới hay

Nếu mà để mẹ cha hay
Thì nghĩa nhân hai đứa ắt ngày rày phải xa

CA DAO
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Chương 8

Tạo file trình chiếu bằng
Beamer

8.1 Mở đầu

Để tạo một file trình chiếu bằng LATEX, các bạn soạn 3 file sau đây (có thể
xem trên CD kèm theo sách hoặc có thể liên hệ với tác giả để nhận):

1. Khai báo

2. Tiêu đề

3. Nội dung

Sau đây là nội dung của file khaibao.tex như sau:

\documentclass{beamer}

\mode<presentation> {

\setbeamertemplate{background canvas}[vertical shading]

[bottom=red!10,top=blue!10]

\usetheme{Warsaw}%Warsaw

\usefonttheme[onlysmall]{structurebold}

}

\usepackage{cmap}

155
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\usepackage{amsmath,amssymb}

\usepackage{colortbl}

\usepackage[utf8]{vietnam}

\setbeamercovered{dynamic}

\usepackage{mflogo}

\usepackage{xmpmulti}

\usepackage{url}

\usepackage{graphicx}

\DeclareGraphicsRule{*}{mps}{*}{}

\input{supp-pdf}

\usepackage{tikz}

\usetikzlibrary{positioning}

\font\dam=utmb8v at 14pt

\font\utopil=putr8v at 14pt

\newcommand{\DarkBlue}[1]{\textcolor[rgb]{0,0.08,0.45}{#1}}

\newcommand{\trangtieude}[5]{

\title[#1]{\textbf{\textcolor[rgb]{1.00,1.00,0.00}{\dam #1}}\\ }

\subtitle{\textbf{\textcolor[rgb]{1.00,1.00,0.00}{\utopil #2}}\\ }

\author[#3]{#3}%

%vspace*{-.25cm}

\institute{#4 \and \textcolor[rgb]{0.98,0.00,0.00}

{\textbf{\url{#5}}}}

}

\newcommand{\slide}[2]{\begin{frame}

\transwipe[direction=0]

\frametitle{\utopil #1}\pause

#2
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\end{frame}

}

File này chứa hai thông tin quan trọng là

\trangtieude{}{}{}{}{} và \slide{}{}.

Trang tiêu đề chứa 5 tham số:

1. Tham số thứ nhất là dòng thứ nhất của tiêu đề

2. Tham số thứ hai là dòng thứ hai của tiêu đề

3. Tham số thứ ba là tên tác giả

4. Tham số thứ tư là cơ quan của tác giả

5. Tham số thứ năm là địa chỉ website của tác giả

Slide chứa hai tham số

1. Tham số thứ nhất là tên của slide

2. Tham số thứ hai là nội dung của slide

Chú ý rằng một file trình chiếu là một tập hợp các slide(s).

File tieude.tex có nội dung phù hợp với 5 tham số nêu trên. Ví dụ:

\trangtieude

{The meaning of algebraic structures for the}

{investigation of partial differential equations}

{Le Hung Son}

{Hanoi University of Science and Technology}

{http://hut.edu.vn}

File noidung.tex như sau:

\begin{document}
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\logo{\includegraphics[height=2cm]{fleur.pdf}}

\titlepage

\section<presentation>*{Nội Dung}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Viết vào đây

\slide{Cấu trúc đại số của phương trình vi phân đạo hàm riêng}{

Nội dung của slide }

\end{document}

Chú ý để file fleur.pdf cùng thư mục với file tex để làm logo. Ta lần lượt
soạn các slide vào file nội dung.

Sau đó soạn một file TEX, ví dụ baitap.tex với nội dung như sau:

\input{khaibao}

\input{tieude}

\input{noidung}

Biên dịch file này, ta sẽ có một file trình chiếu pdf với tên là baitap.pdf.
Đây là file trình chiếu đơn giản nhất mà ta vừa thực hiện.

8.2 Block

Trong một slide (tức là các frame), có thể chèn vào một hoặc nhiều block.
Cú pháp của block, như sau:

\begin{block}{tiêu đề của block}

nội dung của block

\end{block}

Nếu trong một slide có nhiều block được bố trí hàng ngang, ta phải xếp
chúng thành nhiều cột, với cú pháp như sau:
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\begin{columns}

\column{.6\textwidth}

\begin{block}{Tên của block 1}

Nội dung của block 1

\end{block}

\column{.4\textwidth}

\begin{block}{Tên của block 2}

Nội dung của block 2

\end{block}

\end{columns}

8.3 Tạo một khung bay vào màn hình

Viết một macro \fly sau đó ra lệnh gọi macro này, ta sẽ được hiệu ứng là sẽ
có một khung chứa nội dung chuyển động từ trái sang phải để đi vào màn
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hình.

\def\fly{\newcount\opaqueness

\newdimen\offset

\frametitle{Khoa Toán-Tin năm 2007} \animate<1-25>

\animatevalue<1-25>{\opaqueness}{0}{100}

\animatevalue<1-25>{\offset}{-20cm}{-6.75cm}

\begin{colormixin}{\the\opaqueness!averagebackgroundcolor}

\hskip\offset \begin{minipage}{\textwidth}

\begin{columns} \column{7.5cm} \column{5.5cm}

\begin{block}{Năm học 2006-2007}

\begin{figure}[h] \centering

\includegraphics[width=5.5cm,height=3.5cm]{hcld.jpg}

\end{figure}

\end{block}

\end{columns}

\end{minipage}

\end{colormixin} }

8.4 Chuyển slide

Ta có các hiệu ứng chuyển trang sau đây: Blinds, Box, Dissolve, Glitter, Re-
place, Split, Wipe. Ví dụ:

• \transblindshorizontal

• \transblindsvertical

• \transboxin

• \transboxout

• \transdissolve

• \transglitter
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• \transslipverticalin

• \transslipverticalout

• \transhorizontalin

• \transhorizontalout

• \transwipe

• \transduration{2}

Ví dụ:

\begin{frame}

\transglitter[direction=135]

\frametitle{Tên của frame} \pause

Nội dung của frame

\end{frame}

Ví dụ khác:

\begin{frame}

\frametitle{Example of Transboxin}

\transboxin

Frame Body Text

\end{frame}

8.5 Themes

Theme mặc định là \usetheme{Warsaw}. Sau đây là các theme khác, người
dùng có thể thử:

Antibes Bergen Berkeley Berlin
Boadilla Copenhagen Darmstadt Dresden
Frankfurt Goettingen Hannover Ilmenau
Juanlespins Madrid Malmoe Marburg
Montpellier Paloalto Pittsburgh Rochester
Singapore
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Chương 9

Cài đặt và sử dụng XCAS

9.1 Cài đặt giac trong Ubuntu

Việc cài đặt giac trong Ubuntu rất đơn giản. Sau khi cài đặt xong là có thể sử
dụng ngay. Chính vì sự thuận lợi này, nếu muốn sử dụng XCAS tốt nhất nên
dùng Ubuntu thay cho MS Windows.

Trước hết, cần download giac từ

http://linux.softpedia.com/progDownload/
Giac-Xcas-Download-35063.html

Download xong file deb, nhấn đúp vào file này, chương trình quản lý gói của
Ubuntu sẽ khởi động và cài đặt hoàn chỉnh giac vào hệ thống Ubuntu của
bạn.

9.2 Cài đặt tablor và giac trong Windows

Theo hướng dẫn của bạn Phan Tấn Phú

(http://http://dragula.org).

1. Copy xcas.rar vào ổ D: Giải nén (chọn extract here)

2. Copy 2 file tablor.cfg và tablor.sty vào thư mục

C:\Program Files\MiKTeX 2.7\tex\latex\tablor

165
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3. Cập nhật MikTEX. Vào Run chạy mo.exe,

• Nhấn Refresh FNDB

• Update Formats

4. Chay file abc.reg

(Nội dung: Windows Registry Editor
Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Environment]
"Path"="D:\\\\xcas;%path%"

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\CmdHere\command]
@="cmd.exe" )

- Mycomputer -> Property -> Advanced ->
Environment Variables...

- Sửa Path thành: D:\xcas;%path% => OK =>
OK => OK

5. Copy 3 filemktab; mktab.bat; mktablor.bat vào thư mục chứa file
TEX cần biên dịch

6. Chuột phải mktablor.bat chọn Cmdhere (WindowXp) hoặc
Run as administrator (Window Vista - Window 7 (Đã test trên
Window 7))

• Nhập tên file: *.tex (*.tex là tên file bạn đang cần biên dịch:
chẳng hạn 1.tex) nhấn Enter.

• Đợi kết quả, chạy file 1.pdf để xem kết quả.

• Có thể chạy lại file : 1.tex bằng editor để thấy rõ kết quả.

Nếu không làm được có thể bỏ qua các bước 4, 5, 6; copy thẳng file 1.tex vào
thư mục D:\xcas và chạy mktablor.bat tại đây, và nhập tên file 1.tex sau đó
nhấn Enter.
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9.3 Giới thiệu giac-XCAS

Từ trước đến nay, LATEX được sử dụng như một hệ sắp chữ để trình bày các
bài báo, sách giáo khoa về Toán học. Một số chương trình đại số máy tính
như Maple sau khi tính toán đều có tùy chọn để xuất kết quả sang LATEX.
Không kể vấn đề bản quyền, chất lượng văn bản do Maple xuất ra không
tương thích với độ thẩm mỹ của văn bản do LATEX thực hiện.

Để giảm thiểu kinh phí mua bản quyền Maple, ĐH Joseph Fourrier (Pháp)
đã viết một chương trình đại số máy tính tương thích với Maple, đó là XCAS
với mã nguồn mở. Từ đó rất nhiều tác giả ở khắp nơi trên thế giới đã có
những nghiên cứu về việc tích hợp XCAS vào LATEX để vừa trình bày văn bản
vừa tính toán với chất lượng và độ phức tạp cao.

Dưới đây là một số kinh nghiệm trong việc tích hợp XCAS vào LATEX nhằm
phục vụ việc giảng dạy toán học ở bậc phổ thông.

9.4 Một số vấn đề liên quan đến hàm số bậc 3

9.4.1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị

Giả sử có một hàm số bậc 3 dạng y = ax3 + bx2 + cx + d. Hãy khảo sát sự
biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số này.

Trước hết từ trong TEX source, ta ra lệnh tạo ra một file tên là hsb3.in chứa
các thông tin như sau:

• Nhập vào hàm số đã cho.

• Tính đạo hàm cấp 1 và đạo hàm cấp 2

• Giải các phương trình y′ = 0 và y′′ = 0 để tìm cực trị và điểm uốn
(trong cuốn sách này ta xét ví dụ về một hàm số bậc ba có cực
trị).

• Tìm các giao điểm của đồ thị với trục hoành.

Sau khi filehsb3.inđược tạo ra, LATEX sẽ gọi XCAS ra để thực thi filehsb3.in,
kết quả sẽ ghi vào file hsb3.out. Đến đây nội dung của file hsb3.out sẽ đưa
vào văn bản tại vị trí hiện tại của tập hợp dòng lệnh.
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Sau đây là mã nguồn của tập hợp dòng lệnh mà chúng tôi trình bày ở trên.
Với mã nguồn này, người sử dụng chỉ cần nhập vào hàm số bậc 3, còn lại do
XCAS tính toán và LATEX nhập kết quả vào văn bản.

\begin{verbatimwrite}{hsb3.in}
maple_mode(0);
Sortie:=fopen("hsb3.out.tex");
% Nhập hàm số vào dòng dưới đây
f(x):=5*x^3-3*x^2+-2*x+2;
Resultat:=cat("Khảo sát hàm số ","$$",latex(ans()),"$$");
dfx:=simplify(diff(f(x),x));
Resultat:=cat(Resultat,"Đạo hàm: ","$$y'=",latex(ans()),"$$");
ddfx:=simplify(diff(diff(f(x),x),x));
Resultat:=cat(Resultat,"","$$y''=",latex(ans()),"$$");
solve(dfx=0)[0];
Resultat:=cat(Resultat," Cực trị: ","$$x_1= ",latex(ans()),"$$");
solve(dfx=0)[0];
Resultat:=cat(Resultat,"\\def\\xct\{",evalf(ans()),"} ");
solve(dfx=0)[1];
Resultat:=cat(Resultat," ","$$x_2=",latex(ans()),"$$");
solve(dfx=0)[1];
Resultat:=cat(Resultat,"\\def\\xctt\{",evalf(ans()),"} ");
simplify(subs(f(x),x,solve(dfx=0)[0]));
Resultat:=cat(Resultat," Giá trị cực trị: ","$$y_1=",latex(ans()),"$$");
simplify(subs(f(x),x,solve(dfx=0)[0]));
Resultat:=cat(Resultat,"\\def\\yct\{",evalf(ans()),"} ");
simplify(subs(f(x),x,solve(dfx=0)[1]));
Resultat:=cat(Resultat,"","$$y_2=",latex(ans()),"$$");
simplify(subs(f(x),x,solve(dfx=0)[1]));
Resultat:=cat(Resultat,"\\def\\yctt\{",evalf(ans()),"} ");
solve(ddfx=0)[0];
Resultat:=cat(Resultat,"Điểm uốn: ","$$x=",latex(ans()),"$$");
subs(f(x),x,solve(ddfx=0)[0]);
Resultat:=cat(Resultat,"","$$y=",latex(ans()),"$$");
solve(f(x)=0);
Resultat:=cat(Resultat,"Giao điểm với trục hoành","$$x=",latex(ans()),
"$$");
fprint(Sortie,Unquoted,Resultat);
fclose(Sortie);
\end{verbatimwrite}
\executGiac{hsb3.in}
\input{hsb3.out}
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Nếu nắm vững về Maple, bạn dễ dàng hiểu được công dụng của mỗi dòng
lệnh trong tập hợp lệnh liệt kê ở trên. Ngoài ra, đoạn code còn đề cập đến
một vấn đề như sau:

• Thông thường, khi LATEX chạy qua đoạn code và gọi XCAS ra tính
toán, kết quả sẽ không ghi nhớ lại, chỉ có giá trị trong bài toán
chứa đoạn code mà thôi. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, ta
cần kết quả tính toán đó để sử dụng sau này, ví dụ, ta cần cực trị
và các giá trị cực trị để ghi vào đồ thị.

• Trong trường hợp này ta đã ghi kết quả vào một macro và sử
dụng macro này để lấy lại kết quả. Trong đoạn code nói trên ta
có 4 macro sau:

solve(dfx=0)[0];
Resultat:=cat(Resultat,"\\def\\xct\{",evalf(ans()),"} ");
solve(dfx=0)[1];
Resultat:=cat(Resultat,"\\def\\xctt\{",evalf(ans()),"} ");
simplify(subs(f(x),x,solve(dfx=0)[0]));
Resultat:=cat(Resultat,"\\def\\yct\{",evalf(ans()),"} ");
simplify(subs(f(x),x,solve(dfx=0)[1]));
Resultat:=cat(Resultat,"\\def\\yctt\{",evalf(ans()),"} ");

Tiếp theo là vấn đề lập bảng biến thiên của hàm số. Trong vòng một năm gần
đây, trên CTAN (http://www.ctan.org) đã upload chương trình tablor. Sử
dụng gói tablor, bằng cách nhập lại hàm số, ta nhận được bảng biến thiên
được tạo ra một cách tự động. Khi LATEX vận hành nó sẽ đọc chương trình
tablor.sty và thực thi dòng lệnh sau đây:

begin{TV}
% Nhập hàm số vào dòng dưới đây
\begin{TV}
TV ([ -infinity ,+ infinity ] ,[] ," y " ," x ", 5*x^3-3*x^2+-2*x+2,1 ,\tv )
\end{TV}

Chú ý rằng code của tablor.sty được viết với sự trợ giúp của XCAS.

Cuối cùng của phần này, ta vẽ đồ thị hàm số. Để thực hiện công việc đồ hoạ
này, ta sử dụng chương trình TikZ



170 LATEX – Sắp chữ,vẽ hình và đại số máy tính

\begin{tikzpicture}[line cap=round,line join=round,>=triangle 
45,x=1.5cm,y=1.50cm]
\draw[->,color=black] (-2,0) -- (2,0);\foreach \x in {-2,-1,1}
\draw[shift={(\x,0)},color=black] (0pt,2pt) --(0pt,-2pt) node[below] 
{\footnotesize $\x$};
\draw[->,color=black] (0,-2) -- (0,4);\foreach \y in {-2,-1,1,2,3}
\draw[shift={(0,\y)},color=black] (2pt,0pt) --(-2pt,0pt) node[left] 
{\footnotesize $\y$};
\draw[color=black] (0pt,-10pt) node[right]
{\footnotesize $0$};
\clip(-2,-2) rectangle (2,4);
\draw[smooth,samples=100,domain=-2.0:2.0] 
plot(\x,{5*\x^3-3*\x^2-2*\x+2});
\draw[color=black] (-0.72,-3.05) node {$g$};
\end{tikzpicture}

Như vậy một bài toán khảo sát và vẽ đồ thị hàm số được chia ra ba phần việc
độc lập: Tính cực trị, điểm uốn và giao điểm với trục hoành; lập bảng biến
thiên và vẽ đồ thị. Trong mỗi phần việc ta đều có nhiệm vụ nhập cùng một
hàm số vào ba đoạn mã. Trong tương lai, chúng tôi sẽ viết lại để chỉ nhập
một hàm số duy nhất vào vị trí thích hợp.

Sau đây là kết quả của ba đoạn mã nói trên:

Bài toán: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số:

y = 4x3 − 3x2 − 5x+ 1

Khảo sát hàm số

(x)->4*x^3-3*x^2-5*x+1

Đạo hàm:
y′ = 12x2 − 6x− 5

y′′ = 24x− 6

Cực trị:

x1 =
1

12
(3−

(√
69
)

)
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x2 =
1

12
(3 +

√
69)

Giá trị cực trị:

y1 =
(23
√

69− 27)

72

y2 =
(−23

√
69− 27)

72

Điểm uốn:

x =
1

4

y =
−3

8

Giao điểm với trục hoành

x = [−0.914913, 0.184588, 1.480325]

Bảng biến thiên:

x −∞ (−(p
69

)+3)
12

(
p

69+3)
12

+∞
y ′(x) + 0 − 0 +

y

−∞

(23
p

69−27)
72

(−23
p

69−27)
72

+∞

Phác thảo đồ thị:
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−2 −1 1

−2

−1

1

2

3

0

g

Sau khi phác thảo xong, ta sẽ vẽ lại đồ thị bằng cách bổ sung các chi tiết, ví
dụ ghi toạ độ của các điểm đặc biệt (giao điểm với trục hoành, toạ độ hai
điểm cực trị).

9.4.2 Phương trình tiếp tuyến với hệ số góc cho trước

Bài toán viết phương trình tiếp tuyến đi đôi với bài toán khảo sát hàm số. Về
kỹ thuật, thực hiện bài toán này với XCAS tương tự như trên. Tuy nhiên, có
một sự khác biệt là ta xuất kết quả tính toán từ trong đoạn mã thành một
kết quả sẽ được dùng sau này, ngay cả khi các lệnh liên quan đến đoạn mã
đã kết thúc.

Để thực hiện ý định đó, ta xuất kết quả tính toán ra một macro mà LATEX hiểu
được và do đó sử dụng được khi kết quả tính toán đã kết thúc theo đoạn mã.
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\begin{verbatimwrite}{tt.in}
maple_mode(0);
Sortie:=fopen("tt.out.tex");
% Nhập hàm số vào dòng dưới đây
f(x):=2x^3-3x^2+2;
Resultat:=cat("Cho ham so ","$$",latex(ans()),"$$");
dfx:=simplify(diff(f(x),x));
Resultat:=cat(Resultat,"Dao ham: ","$$y'=",latex(ans()),"$$");
k:=3;
Resultat:=cat(Resultat,"\\def\\hsg\{",ans(),"} ");
k:=3;
Resultat:=cat(Resultat,"He so goc cua tiep tuyen: ","$$k=",latex(ans()),"$
$");
solve(dfx=k);
Resultat:=cat(Resultat,"Hoanh do tiep diem la nghiem cua phuong trinh 
$y'=k$","$$x=",latex(ans()),"$$");
solve(dfx=k)[0];
Resultat:=cat(Resultat,"","$$x_1= ",latex(ans()),"$$");
solve(dfx=k)[1];
Resultat:=cat(Resultat," ","$$x_2=",latex(ans()),"$$");
simplify(subs(f(x),x,solve(dfx=k)[0]));
Resultat:=cat(Resultat," Tung do tiep diem: ","$$y_1=", latex(ans()),"$$");
simplify(subs(f(x),x,solve(dfx=k)[1]));
Resultat:=cat(Resultat,"","$$y_2=",latex(ans()),"$$");
simplify(k*solve(dfx=k)[0]-simplify(subs(f(x),x,
solve(dfx=k)[0])));
Resultat:=cat(Resultat,"\\def\\tdg\{",latex(ans()),"} ");
simplify(k*solve(dfx=k)[1]-simplify(subs(f(x),x,solve(dfx=k)[1])));
Resultat:=cat(Resultat,"\\def\\gdt\{",latex(ans()),"} ");
fprint(Sortie,Unquoted,Resultat);
fclose(Sortie);
\end{verbatimwrite}
\executGiac{tt.in}
\input{tt.out}

Với tinh thần như trên ta giải bài toán sau đây:
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Bài toán: Viết phương trình tiếp tuyến tới đồ thị hàm số

y = 5x3 − 3x2 − 2x+ 2

biết rằng tiếp tuyến có hệ số góc k = 3

Cho hàm số

(x)->5*x^3-3*x^2-2*x+2

Đạo hàm:
y′ = 15x2 − 6x− 2

Hệ số góc của tiếp tuyến:
k = 3

Hoành độ tiếp điểm là nghiệm của phương trình y′ = k

x = [
1

15
(3− 2

√
21),

1

15
(3 + 2

√
21)]

x1 =
1

15
(3− 2

√
21)

x2 =
1

15
(3 + 2

√
21)

Tung độ tiếp điểm:

y1 =
(22
√

21 + 342)

225

y2 =
(−22

√
21 + 342)

225

Phương trình các tiếp tuyến của đồ thị với hệ số góc k

y − y0 = k(x− x0)⇐⇒ y = kx− kx0 + y0

là:

y = 3x+
(−112

√
21− 207)

225

y = 3x+
(112
√

21− 207)

225

Do XCAS có phần không thuận tiện bằng Maple, chúng tôi phải lấy hệ số
góc (đề bài) và tung độ gốc (tính toán) ra khỏi đoạn code để ghi kết quả sau
cùng.
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9.4.3 Tiếp tuyến đi qua một điểm cho trước

Khác với Maple, khi giải phương trình và có nghiệm kép giac-XCAS cho tất
cả các nghiệm của phương trình và không thể hiện việc lặp lại nghiệm kép.
Để tránh thuật toán quá rườm rà khi chia ra nhiều trường hợp, trong phần
này chúng ta chỉ hạn chế xét trường hợp có hai tiếp tuyến. Trường hợp từ
điểm đã cho có thể vẽ được 1 hoặc 3 tiếp tuyến tới đồ thị sẽ được trình bày
ở phần sau.

\begin{verbatimwrite}{ttt.in}
maple_mode(0);
Sortie:=fopen("ttt.out.tex");
% Nhập hàm số vào dòng dưới đây
f(x):=x^3-6x^2+4x+6;
Resultat:=cat("Cho hàm số ","$$",latex(ans()),"$$");
xo:=1;
Resultat:=cat(Resultat,"Hoành độ điểm A là",
"$$x_0=",latex(ans()),"$$");
yo:=5;
Resultat:=cat(Resultat,"Tung độ điểm A là",
"$$y_0=",latex(ans()),"$$");
y:=k*(x-xo)+yo;
Resultat:=cat(Resultat,"Phương trình tiếp tuyến có dạng", "$$y=", 
latex(ans()),"$$");
f(x)=y;
Resultat:=cat(Resultat,"Hoành độ tiếp điểm là nghiệm  của hệ phương 
trình", "$$",latex(ans()),"$$");
dfx:=simplify(diff(f(x),x));
dfx=k;
Resultat:=cat(Resultat,"", "$$",latex(ans()),"$$");
pt:=simplify(f(x)-subs(y,k,dfx))=0;
Resultat:=cat(Resultat,"Thay $k$ từ phương trình dưới vào phương trình 
trên ta được phương trình sau", "$$",latex(ans()),"$$");
gpt:=solve(pt);
Resultat:=cat(Resultat,"Giải phương trình trên", "$$x=",latex(ans()),"$$");
gpt[0];
Resultat:=cat(Resultat,"Các nghiệm là", "$$x_1=",latex(ans()),"$$");
gpt[1];
Resultat:=cat(Resultat,"và", "$$x_2=",latex(ans()),"$$");
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k1:=simplify(subs(dfx,x,gpt[0]));Resultat:=cat(Resultat,"Hệ số góc tương 
ứng", "$$k_1=",latex(ans()),"$$");
k2:=simplify(subs(dfx,x,gpt[1]));
Resultat:=cat(Resultat,"", "$$k_2=",latex(ans()),"$$");
simplify(k1*(x-xo)+yo);
Resultat:=cat(Resultat,"Phương trình tiếp tuyến cần tìm", 
"$y=",latex(ans()),"$$");
simplify(k2*(x-xo)+yo);
Resultat:=cat(Resultat,"và", "$$y=",latex(ans()),"$$");
simplify(k3*(x-xo)+yo);
Resultat:=cat(Resultat,"và", "$$y=",latex(ans()),"$$");
fprint(Sortie,Unquoted,Resultat);
fclose(Sortie);
\end{verbatimwrite}
\executGiac{ttt.in}
\input{ttt.out}

Ví dụ 1:

Cho hàm số

(x)->x^3-6*x^2+4*x+6

Hoành độ điểm A là
x0 = 1

Tung độ điểm A là
y0 = 5

Phương trình tiếp tuyến có dạng

y = k(x− 1) + 5

Hoành độ tiếp điểm là nghiệm của hệ phương trình

x3 − 6x2 + 4x+ 6 = (k(x− 1) + 5)

3x2 − 12x+ 4 = k

Thay k từ phương trình dưới vào phương trình trên ta được phương trình
sau

−2x3 + 9x2 − 12x+ 5 = 0
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Giải phương trình trên

x = [1,
5

2
]

Các nghiệm là:
x1 = 1

x2 =
5

2

Hệ số góc tương ứng
k1 = −5

k2 =
−29

4

Phương trình tiếp tuyến cần tìm

y = −5x+ 10

và

y =
(−29x+ 49)

4

Ví dụ 2:

Cho hàm số

(x)->(-x^2+x+1)/(x+1)

Hoành độ điểm A là
x0 = 1

Tung độ điểm A là
y0 = 5

Phương trình tiếp tuyến có dạng

y = k(x− 1) + 5

Hoành độ tiếp điểm là nghiệm của hệ phương trình

(−
(
x2
)

+ x+ 1)

(x+ 1)
= (k(x− 1) + 5)

(−
(
x2
)
− 2x)

(x2 + 2x+ 1)
= k
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Thay k từ phương trình dưới vào phương trình trên ta được phương trình
sau

(−4x2 − 10x− 4)

(x2 + 2x+ 1)
= 0

Giải phương trình trên

x = [−2,
−1

2
]

Các nghiệm là
x1 = −2

x2 =
−1

2

Hệ số góc tương ứng
k1 = 0

k2 = 3

Phương trình tiếp tuyến cần tìm

y = 5

và
y = 3x+ 2

Về code, ví dụ 2 chỉ khác ví dụ 1 trong việc nhập hàm số, do đó chúng tôi
không thể hiện code ra ở đây.

Và sau đây là trường hợp kết quả với 3 tiếp tuyến:

\begin{verbatimwrite}{ttttt.in}
maple_mode(0);
Sortie:=fopen("ttttt.out.tex");
% Nhập hàm số vào dòng dưới đây
f(x):=2x^3+6x^2-4x+6;
Resultat:=cat("Cho hàm số ","$$",latex(ans()),"$$");
xo:=1;
Resultat:=cat(Resultat,"Hoành độ điểm A là","$$x_0=",
latex(ans()),"$$");
yo:=5;
Resultat:=cat(Resultat,"Tung độ điểm A là","$$y_0=",latex(ans()),"$$");
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y:=k*(x-xo)+yo;
Resultat:=cat(Resultat,"Phương trình tiếp tuyến có dạng", 
"$$y=", latex(ans()),"$$");
f(x)=y;
Resultat:=cat(Resultat,"Hoành độ tiếp điểm là nghiệm của hệ phương trình", 
"$$",latex(ans()),"$$");
dfx:=simplify(diff(f(x),x));
dfx=k;
Resultat:=cat(Resultat,"", "$$",latex(ans()),"$$");
pt:=simplify(f(x)-subs(y,k,dfx))=0;
Resultat:=cat(Resultat,"Thay $k$ từ phương trình dưới vào phương trình 
trên ta được phương trình sau", 
"$$",latex(ans()),"$$");
gpt:=solve(pt);
Resultat:=cat(Resultat,"Giải phương trình trên", "$$x=",latex(ans()),"$$");
gpt[0];
Resultat:=cat(Resultat,"Các nghiệm là", "$$x_1=",latex(ans()),"$$");
gpt[1];
Resultat:=cat(Resultat,"", "$$x_2=",latex(ans()),"$$");
gpt[2];
Resultat:=cat(Resultat,"", "$$x_3=",latex(ans()),"$$");

k1:=simplify(subs(dfx,x,gpt[0]));
Resultat:=cat(Resultat,"Hệ số góc tương ứng", "$$k_1=",latex(ans()),"$$");
k2:=simplify(subs(dfx,x,gpt[1]));
Resultat:=cat(Resultat,"", "$$k_2=",latex(ans()),"$$");
k3:=simplify(subs(dfx,x,gpt[2]));
Resultat:=cat(Resultat,"", "$$k_3=",latex(ans()),"$$");
simplify(k1*(x-xo)+yo);
Resultat:=cat(Resultat,"Phương trình tiếp tuyến cần tìm", 
"$$y=",latex(ans()),"$$");
simplify(k2*(x-xo)+yo);
Resultat:=cat(Resultat,"", "$$y=",latex(ans()),"$$");
simplify(k3*(x-xo)+yo);
Resultat:=cat(Resultat,"", "$$y=",latex(ans()),"$$");
fprint(Sortie,Unquoted,Resultat); fclose(Sortie);
\end{verbatimwrite}
\executGiac{ttttt.in}
\input{ttttt.out}
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Cho hàm số

(x)->2*x^3+6*x^2-4*x+6

Hoành độ điểm A là
x0 = 1

Tung độ điểm A là
y0 = 5

Phương trình tiếp tuyến có dạng

y = k(x− 1) + 5

Hoành độ tiếp điểm là nghiệm của hệ phương trình

2x3 + 6x2 − 4x+ 6 = (k(x− 1) + 5)

6x2 + 12x− 4 = k

Thay k từ phương trình dưới vào phương trình trên ta được phương trình
sau

−4x3 + 12x− 3 = 0

Giải phương trình trên

x = [−1.845634, 0.255564, 1.590070]

Các nghiệm là
x1 = −1.845634

x2 = 0.255564

x3 = 1.590070

Hệ số góc tương ứng
k1 = −5.709420

k2 = −0.541356

k3 = 30.250776

Phương trình tiếp tuyến cần tìm

y = −5.709420x+ 10.709420

y = −0.541356x+ 5.541356

y = 30.250776x+−25.250776

Nếu nghiên cứu kĩ ngôn ngữ giac-XCAS, ta không phải chia ra nhiều trường
hợp một cách thủ công mà có thể dùng cú pháp “if, else, then” quen thuộc
trong lập trình. Điều này chúng tôi dành cho độc giả.
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9.4.4 Đường thẳng và đường cong cắt nhau tại ba điểm
phân biệt

\begin{verbatimwrite}{tuonggiao.in}
maple_mode(0);
Sortie:=fopen("tuonggiao.out.tex");
% Nhập hàm số vào dòng dưới đây
f(x):=5x^3-3x^2-2x+2;
Resultat:=cat("Cho hàm số ","$$y= f(x)=5x^3-3x^2-2x+2$$");
g(x):=m*x-m+2;
Resultat:=cat(Resultat,"Cho đường thẳng ",
"$$y=g(x)= mx-3m-4$$");
f(x)=g(x);
Resultat:=cat(Resultat,"Phương trình hoành độ giao điểm ","$$",
latex(ans()),"$$");
h(x):=f(x)-g(x);
Resultat:=cat(Resultat,"Thu gọn ta có phương trình $y=0$ với: 
","$$y=",latex(ans()),"$$");
dhx:=function_diff(h) (x);
Resultat:=cat(Resultat,"Khảo sát hàm số này, ta có đạo hàm: 
","$$y'=",latex(ans()),"$$");
x1:=simplify(solve(dhx=0)[0]);
Resultat:=cat(Resultat," Cực trị: ","$$x_1= ",latex(ans()),"$$");
x2:=simplify(solve(dhx=0)[1]);
Resultat:=cat(Resultat," ","$$x_2=",latex(ans()),"$$");
y1:=collect(simplify(subs(h(x),x,x1)));
Resultat:=cat(Resultat," Giá trị cực trị: ","$$y_1=",latex(ans()),"$$");
y2:=collect(simplify(subs(h(x),x,x2)));
Resultat:=cat(Resultat,"","$$y_2=",latex(ans()),"$$");
simplify(y1*y2);
Resultat:=cat(Resultat,"Tich cua cac gia tri cuc tri
","$$y_1.y_2=",latex(ans()),"$$");
solve(simplify(y1*y2)<0,m);
Resultat:=cat(Resultat,"Đường thẳng và đường cong cắt nhau tại ba điểm
phân biệt khi và chỉ khi $y_1.y_2<0$","$$",latex(ans()),"$$");
fprint(Sortie,Unquoted,Resultat);
fclose(Sortie);
\end{verbatimwrite}
\executGiac{tuonggiao.in}
\input{tuonggiao.out}
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Một trong các ưu điểm của chương trình đại số máy tính là nó tính toán
được với các phép tính của các số liệu có chứa tham số. Áp dụng ưu điểm
này, chúng tôi thử giải bài toán tìm điều kiện để một đường thẳng thay đổi
cắt đồ thị của một hàm số bậc ba tại ba điểm phân biệt.

Kết quả của đoạn code trên là lời giải của bài toán sau đây:

Tìm điều kiện cần và đủ của m để đường thẳng

y = 2mx− 3m+ 4

cắt đồ thị hàm số

y = 5x3 − 3x2 − 2x+ 2

tại ba điểm phân biệt.

Cho hàm số
y = f(x) = 5x3 − 3x2 − 2x+ 2

Cho đường thẳng
y = g(x) = 2mx− 3m+ 4

Phương trình hoành độ giao điểm

5x3 − 3x2 − 2x+ 2 = (2mx− 3m+ 4)

Thu gọn ta có phương trình y = 0 với:

y = (x)->f(x)-g(x)

Khảo sát hàm số này, ta có đạo hàm:

y′ = 15x2 − 6x− 2− 2m

Cực trị:

x1 =
(
√

10m+ 13 +
√

3)

5
√

3

x2 =
(−
(√

10m+ 13
)

+
√

3)

5
√

3
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Giá trị cực trị:

y1 =
(195
√

3m− 186
√

3 + (−20m− 26)
√

10m+ 13)

75
√

3

y2 =
(195
√

3m− 186
√

3 + (20m+ 26)
√

10m+ 13)

75
√

3

Tích của các giá trị cực trị

y1.y2 =
(−160m3 + 3939m2 − 9516m+ 3800)

675

Đường thẳng và đường cong cắt nhau tại ba điểm phân biệt khi và chỉ khi
y1.y2 < 0

[(m > 0.501186) and (m < 2.157943),m > 21.959621]

Một khối lượng tính toán khổng lồ đã được XCAS tính toán chính xác và tích
hợp vào LATEX, khiến LATEX mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

9.5 Tích phân và nguyên hàm

Việc tính tích phân vẫn luôn luôn là một thách thức đối với người học toán.
Có những tích phân (có vẻ đơn giản) mà việc thu nhận nhanh chóng kết quả
là điều người dạy toán mong muốn để hoàn thành công việc soạn bài giảng
của mình. May thay, với hầu hết những tích phân không có tính chất đánh
đố, các chương trình đại số máy tính đều có thể thực hiện được.

Trước khi bắt tay vào việc, ta hãy tạo ra một biến môi trường gọi là Xcass
như sau:

\newenvironment{Xcass}
{\VerbatimEnvironment\begin{VerbatimOut}
{xcass.out}}
{\end{VerbatimOut}

\executGiac{Xcass.in}
\[\input{xcass}\]}
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Sau đây là vài ví dụ:

Ví dụ 1: Tính tích phân I =

∫ 1

0

1

x3 + 1
dx

Đáp số: ∫ 1

0

1

(x3 + 1)
dx = (

(π
√

3 + 3 ln (2))

9
)

Ví dụ 2: Tính tích phân I =

∫ π/4

0

√
tanxdx

Đáp số:∫ π
4

0

√
tan (x) dx = (

(π
√

2 + ln
(
−
(√

2
)

+ 2
)√

2− ln
(√

2 + 2
)√

2)

4
)

Ví dụ 3: Tính tích phân bê-ta I =

∫ 1

0
x3(1− x)15dx

Đáp số: ∫ 1

0
x3 (1− x)15 dx = (

1

15504
)

Ví dụ 4: Tìm họ nguyên hàm của hàm số sau đây:

f(x) =
4x2 + x− 2

3x3 − 5x2 + 7x− 5

Đáp số thu được là:

F (x) = (
1

2
· ln (abs (x− 1)) +

5

12
· ln
(
3x2 − 2x+ 5

)
+

32

3 · 2
√

14
· 1

(3x−1)√
14

+ C)

Ví dụ 5: Tuy nhiên, đôi khi một chương trình đại số máy tính (hay còn
gọi là tính toán hình thức) chỉ cho đáp số hình thức (tức là không
thu gọn được). Sau đây là một ví dụ như thế:

Tìm một nguyên hàm của hàm số sau đây: f(x) =
3x2 + 3x+ 3

x3 − 3x+ 2

XCAS cho kết quả là:
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ln (abs (x+ 2)) + 2 ln (abs (x− 1)) +
(2x+ 1)

(−x+ 1)

Trong khi đáp số gọn hơn (do thực hiện phép chia đa thức và bỏ
đi hằng số) là

ln(|2 + x|)− 3

−1 + x
+ 2 ln(| − 1 + x|)

Ví dụ 6: Tuy nhiên, một chương trình tính toán hình thức đã có những
kết quả chính xác đến khó tin. Ví dụ

Tính tích phân: I =

∫ π
2

0
sin101 dx.

Thông thường người ta dùng công thức truy hồi sau đó mới tính
được kết quả. Trong khi đó, XCAS cho ngay đáp số như sau:
Đáp số∫ π

2

0
sin (x)101 dx = (

158456325028528675187087900672

1273753224887747940852007777857
)

Ví dụ 7: Để kết thúc phần này, ta thử tính một tích phân bằng phương
pháp đổi biến số:

Tính tích phân sau đây: I =

∫ π
6

0

sin2 x

cos 2x
dx

Lấy tử và mẫu của hàm số chia cho cos2 x ta được:

(−
(

tan (x)2
)

)

(tan (x)2 − 1)

Bằng cách đặt x = arctan t tức là đặt t = tanx, tích phân nói trên
trở thành:

I = (

∫ √
3
3

0

(−
(
t2
)
)

(t2 − 1)(1 + t2)
dt)

XCAS sẽ tính tích phân này và cho đáp số như sau:

(−π + ln
(
15
√

3 + 26
)
)

12

code của Ví dụ 7 như sau:
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Lấy tử và mẫu của hàm số chia cho $\cos^2x$
ta được:
\begin{Xcass}
trigtan(texpand(sin(x)^2/cos(2x)));
\end{Xcass}

Bằng cách đặt $x=\arctan t $ tức là đặt
$t = \tan x$ tích phân nói trên trở thành:
\begin{Xcass}
I=subst(Int(-tan(x)^2/(tan(x)^2-1),x,0,
\Pi/6),x=atan(t));
\end{Xcass}

XCAS sẽ tính tích phân này và ra đáp số
như sau:
\begin{Xcass}
simplify(subst(int(-tan(x)^2/(tan(x)^2-1),
x,0,\pi/6),x=atan(t)));
\end{Xcass}

Ví dụ 8: Tính tích phân sau:∫ +∞

0

1

(1 + x2)(1 + x20)
dx = 0.785398

để biết chính xác đáp số, ta thử tính

π

4
= 0.785398

Vậy có thể dự đoán∫ +∞

0

1

(1 + x2)(1 + x20)
dx = (

π

4
)

code của Ví dụ 8 như sau:

Tính tích phân sau:

\begin{Xcass}
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Int(1/((1+x^2)*(1+x^20)),x,0,+infinity)=
int(1/((1+x^2)*(1+x^20)),x,0,+infinity);
\end{Xcass}

để biết chính xác đáp số, ta tính
\begin{Xcass}
pi/4=evalf(pi/4);
\end{Xcass}

Vậy

\begin{Xcass}
Int(1/((1+x^2)*(1+x^20)),x,0,+infinity)=pi/4;
\end{Xcass}

9.6 Một số vấn đề mang tính “thời sự”

¬ Đề thi Đại học 2010
Tính tích phân:∫ 1

0

(x2 + ex + 2x2ex)

(1 + 2ex)
dx = (

1

2
ln
(
2e1 + 1

)
+

1

3
− 1

2
ln (3))

với cú pháp là

Int((x^2+exp(x)+2*x^2*exp(x))/(1+2*exp(x)),
x,0,1)=
int((x^2+exp(x)+2*x^2*exp(x))/(1+2*exp(x)),
x,0,1);

 Đề thi Đại học 2009
Giải phương trình: 2 3

√
3x− 2 + 3

√
6− 5x− 8 = 0 ta có:

x = −2

với cú pháp là
x=solve(2*(3*x-2)^(1/3)+3*sqrt(6-5*x)-8

= 0)[0]
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® Đề thi Đại học 2009

Tính tích phân
∫ π/2

0
(cos3 x− 1) cos2 xdx

Ta có:

∫ 1
2
·π

0
(cos (x)3 − 1) cos (x)2 dx = (−1

4
π +

8

15
)

với cú pháp là

Int((cos(x)^3-1)*cos(x)^2, x,0, (1/2)*pi)=
int((cos(x)^3-1)*cos(x)^2, x,0, (1/2)*pi)

¯ Đề thi Đại học 2010 khối B

Giải phương trình
√

3x+ 1 −
√

6− x + 3x2 − 14x − 8 = 0 ta có
nghiệm là

x = 5

với cú pháp

x=solve(sqrt(3*x+1)-sqrt(6-x)+3*x^2-14*x-8

= 0)[0]

9.7 Giải hệ phương trình tuyến tính

Chúng ta dùng

linsolve([pt1,pt2,pt3],[x,y,x])

để giải. Ví dụ:

Giải hệ phương trình:


2x+ y + z = 1
x+ y + 2z = 1
x+ 2y + z = 4

ta được nghiệm như sau:
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[x, y, z] = [
−1

2
,
5

2
,
−1

2
]

cú pháp như sau:

[x,y,z]=linsolve([2*x+y+z=1,x+y+2*z=1,x+2*y+z=4],

[x,y,z])

9.8 Tích phân suy rộng

Trên đây ta đã gặp tích phân suy rộng với cận vô tận. Để hình dung được
các tính năng của XCAS, sau đây ta sẽ tính thêm một vài tích phân suy rộng
khác.

\begin{Xcass}
Int(1/(1+x^4)^4, x,0,+infinity)=int(1/(1+x^4)^4,
x,0,+infinity);
\end{Xcass}

∫ +∞

0

1

(1 + x4)4 dx = (
77π
√

2

512
)

Ví dụ khác: Tính tích phân suy rộng

\begin{Xcass}
Int(x/(1+x^4), x,0,+infinity)=int(x/(1+x^4),
x,0,+infinity);
\end{Xcass}

∫ +∞

0

x

(1 + x4)
dx = (

1

4
π)
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9.9 Giải bất phương trình

code

Giải bất phương trình sau:

\begin{Xcass}
sqrt(7*x+1)-sqrt(3*x-18) <= sqrt(2*x+7)
\end{Xcass}

ta được:

\begin{Xcass}
solve(sqrt(7*x+1)-sqrt(3*x-18) <= sqrt(2*x+7))
\end{Xcass}

Giải bất phương trình sau:

(
√

2x+ 7) ≥ (
√

7x+ 1−
(√

3x− 18
)
)

ta được:

[x ≥ 9]

Tuy nhiên độ tin cậy của việc giải bất phương trình vẫn cần phải thẩm định
lại. Ví dụ,

code

Giải bất phương trình sau bằng XCAS:

\begin{Xcass}
sqrt(5*x-1)-sqrt(x-1) > sqrt(2*x-4)
\end{Xcass}

ta được:

\begin{Xcass}
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solve(sqrt(5*x-1)-sqrt(x-1) > sqrt(2*x-4))
\end{Xcass}

Giải bất phương trình sau bằng XCAS:

(
√

5x− 1−
(√
x− 1

)
) > (

√
2x− 4)

ta được:

[(x > 2) and (x < 10)]

Thực ra đáp số là [(x ≥ 2) and (x < 10)].

Tất nhiên nhà sản xuất sẽ phải nghiên cứu lại và sẽ cho ra phiên bản mới tốt
hơn, vì Maple13 đã giải đúng bài toán bất phương trình nói trên.

9.10 Bài tập mẫu Toán cao cấp áp dụng XCAS

Tham khảo tài liệu Démarrer en calcul formel của R. De Graeve, B. Parisse và
B. Ycart (Đại học Joseph Fourier, Grenoble)

Bài 1: Xét hàm số f từ R vào R xác định bởi: f(x) =
(ex)2 − ex + 1

(ex)3 + ex

1. Chứng minh rằng với mọi x ∈ R, P (x) = x4 − 2x3 + 2x2 + 1 ≥ 1

2. Khảo sát sự biến thiên của hàm f và vẽ đồ thị của nó.

3. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ
x = 0

4. Tính
∫ x

0
f(t)dt từ đó suy ra lim

x→+∞

∫ x

0
f(t)dt

Bài giải:

1. Phân tích thành nhân tử

factor(x^4-2x^3+2x^2)
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ta nhận được:

x2(x2 − 2x+ 2)

Đưa về dạng chính tắc:

canonical_form(x^2-2*x+2)

ta được
(x− 1)2 + 1

Vì vậy với mọi x ∈ R, x4 − 2x3 + 2x2 = x2(x− 1)2 + x2 ≥ 0, từ đó
suy ra điều phải chứng minh.

2. Ta tính đạo hàm của hàm số đã cho

normal(derive((exp(x)^2-exp(x)+1)/

(exp(x)^3+exp(x)),x))

ta được

(−
(

(ex)4
)

+ 2 (ex)3 − 2 (ex)2 − 1)

((ex)5 + 2 (ex)3 + ex)

Tử số là số âm vì nó bằng −P (exp(x)) và mẫu số là số dương. Vì
vậy hàm số f là hàm số giảm (nghịch biến).

Tính giới hạn của hàm số f khi x tiến tới +∞
limit((exp(x)^2-exp(x)+1)/(exp(x)^3+exp(x)),

x=+infinity)

ta nhận được
0

Tính giới hạn của hàm số f khi x tiến tới−∞
limit((exp(x)^2-exp(x)+1)/(exp(x)^3+exp(x)),

x=-infinity)

ta nhận được
+∞

Để vẽ đồ thị hàm số ta dùng lệnh

plotfunc(((exp(x))^2-exp(x)+1)/((exp(x))^3+

exp(x)),x)

khi đó màn hình XCAS sẽ hiển thị đồ thị hàm số
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3. Ta xác định hàm số bằng cách viết lệnh

f(x):=(exp(x)^2-exp(x)+1)/(exp(x)^3+exp(x))

ta sẽ nhận được:

(x)->(exp(x)^2-exp(x)+1)/(exp(x)^3+exp(x))

Tính f(0) bằng lệnh

subst((exp(x)^2-exp(x)+1)/(exp(x)^3+exp(x)),

x=0)

ta nhận được

1

2

(chú ý khi soạn văn bản bằng LATEX, XCAS sẽ không ghi nhớ
hàm số f , do đó không thể tính bằng cách ra lệnh f(0))

Ta tính đạo hàm của hàm số (code như trên):

(−
(

(ex)4
)

+ 2 (ex)3 − 2 (ex)2 − 1)

((ex)5 + 2 (ex)3 + ex)

Đạo hàm của hàm số tại điểm x = 0.

subst(normal(derive((exp(x)^2-exp(x)+1)/
(exp(x)^3+exp(x)),x)),x=0)

ta được
−1

2

Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là

y − 1

2
= −1

2
x

Tất nhiên muốn nhanh ra phương trình tiếp tuyến mà không cần
tính đạo hàm, ta dùng lệnh

equation(tangent(plotfunc((exp(x)^2-exp(x)+1)/
(exp(x)^3+exp(x))),0))
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Kết quả là

y = (
1

−2
· x+

1

2
)

4. Tính tích phân
∫ x

0

e(t)2 − et + 1

(et)3 + et
dt

ta được

F (x) = (
(−2xex + ex ln

(
(ex)2 + 1

)
+ 2ex − 2)

2ex
− 1

2
ln (2))

code:
F(x)=int((exp(t)^2-exp(t)+1)/(exp(t)^3

+exp(t)),t,0,x)

5. Từ đó suy ra tích phân suy rộng
∫ +∞

0

e(t)2 − et + 1

(et)3 + et
dt bằng cách

lấy giới hạn:

limit(int((exp(t)^2-exp(t)+1)/(exp(t)^3

+exp(t)),t,0,x),x=+infinity)

ta có: ∫ +∞

0

(
(
et
)2 − (et)+ 1)

((et)3 + et)
dt = (−1

2
ln (2) + 1)

Bài 2: Cho ma trận Ma =

 2a− 1 a 2a− 1
a2 + a− 2 a2 − 1 a− 1
a2 + a− 1 a2 + a− 1 a


1. Với giá trị nào của a thìMa là khả nghịch? Khi đó hãy tìm ma trận

đảo của Ma

2. Từ đó hãy tính ma trận đảo của ma trận M2.

3. Hãy tìm hạng của ma trận Ma khi nó không khả nghịch.

Bài làm:

1. Cho ma trận:

M:=[[2a-1,a,2a-1],[a^2+a-2,a^2-1,a-1],

[a^2+a-1,a^2+a-1,a]]
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ta được  2a− 1 a 2a− 1
a2 + a− 2 a2 − 1 a− 1
a2 + a− 1 a2 + a− 1 a


Tính định thức của ma trận:

det([[2a-1,a,2a-1],[a^2+a-2,a^2-1,a-1],

[a^2+a-1,a^2+a-1,a]])

ta có kết quả như sau:

2a4 − 2a3 − 2a2 + 2a

Giải phương trình det(M) = 0 để tìm các giá trị của a làm cho
ma trận suy biến:

solve(det([[2a-1,a,2a-1],[a^2+a-2,a^2-1,a-1],
[a^2+a-1,a^2+a-1,a]]),a)

ta có tập hợp các nghiệm

A = [−1, 0, 1]

Vậy ma trận Ma khả nghịch khi và chỉ khi a không thuộc về tập
hợp A. Khi đó ma trận nghịch đảo của Ma là:

(a−1)
(2a4−2a3−2a2+2a)

(2a3−3a+1)
(2a4−2a3−2a2+2a)

(−2a3+2a2+a−1)
(2a4−2a3−2a2+2a)

(−(a2)+1)

(2a4−2a3−2a2+2a)
(−2a3+a2+2a−1)

(2a4−2a3−2a2+2a)

(2a3−(a2)−2a+1)

(2a4−2a3−2a2+2a)

(a3−2a+1)
(2a4−2a3−2a2+2a)

(−(a3)+2a−1)

(2a4−2a3−2a2+2a)
(a3−2a2+1)

(2a4−2a3−2a2+2a)


2. Khi a = 2 ta có ma trận nghịch đảo của M2 là:

inv(subst(([[2a-1,a,2a-1],[a^2+a-2,a^2-1,
a-1],[a^2+a-1,a^2+a-1,a]]),a,2))

 1
12

11
12

−7
12

−1
4

−3
4

3
4

5
12

−5
12

1
12


3. Khi a = −1 hạng của ma trận là

rank(subst(([[2a-1,a,2a-1],[a^2+a-2,a^2-1,
a-1],[a^2+a-1,a^2+a-1,a]]),a,-1))
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2

Khi a = 0 hạng của ma trận là

rank(subst(([[2a-1,a,2a-1],[a^2+a-2,a^2-1,
a-1],[a^2+a-1,a^2+a-1,a]]),a,0))

2

Khi a = 1 hạng của ma trận là

rank(subst(([[2a-1,a,2a-1],[a^2+a-2,a^2-1,
a-1],[a^2+a-1,a^2+a-1,a]]),a,1))

1

Vài lời về LATEX và Đại số máy tính

Để hoàn thành việc in ấn một bài báo trên các tạp chí có uy tín ở Việt
Nam hoặc trên thế giới hay cho ra đời một quyển sách tại các nhà xuất bản
lớn như Springer Verlag, tác giả phải tự soạn tài liệu của mình bằng LATEX
theo các chuẩn định dạng do các nhà xuất bản đưa ra. Giờ đây, khi thêm
tính năng tích hợp một chương trình đại số máy tính vào, LATEX ngày càng
thể hiện sự ưu việt của nó trong hệ thống các công cụ sắp chữ điện tử. Và
như vậy, nó xứng đáng được suy tôn là một trong các phát minh vĩ đại của
loài người trong thế kỷ XX về kỹ thuật in ấn.
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Các macro thông dụng
của TEX và LATEX
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Chương 10

Các macro thường dùng

Trong khi soạn thảo bằng LATEX ta thường dùng các macro có sẵn hoặc
các macro tự tạo để xử lý văn bản. Sau đây là các macro thường dùng.

10.1 Các macro có sẵn của TEX và LATEX

1. \today. Macro này hiển thị ngày tháng năm lúc biên dịch file TEX. Ví
dụ

Hôm nay là \today sẽ cho ra kết quả

Hôm nay là Ngày 18 tháng 2 năm 2011

2. \MakeUppercase và \MakeLowercase. Hai macro này có công dụng
chuyển đoạn văn bản sang Upper Case hoặc Lowercase. Ví dụ:

Hôm nay là \MakeLowercase{\today} sẽ cho ra kết quả

Hôm nay là ngày 18 tháng 2 năm 2011

\MakeUppercase{Hôm nay là \today} sẽ cho ta

HÔM NAY LÀ NGÀY 18 THÁNG 2 NĂM 2011

3. \parbox{}{}. Macro này có hai tham số. Tham số thứ nhất dùng để
ghi độ rộng của đoạn văn bản, tham số thứ hai dùng để viết nội dung
của đoạn văn bản. Macro này có thuận lợi nếu ta muốn viết nhiều
đoạn văn bản lên một hàng ngang của trang giấy.

Một cách khác để tạo parbox là môi trường minipage, cú pháp như
sau:

199
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\begin{minipage}[position]{width}
text
\end{minipage}

4. \textwidth và \textheight. Chiều rộng và chiều cao của trang văn bản.
Hai macro này rất có ích để đo.

Ví dụ:

\parbox{.5\textwidth}{nội dung của đoạn văn bản}

Đoạn văn bản đó có chiều rộng bằng 0.5 chiều rộng của trang văn
bản. Hãy xem ứng dụng thực tế như sau:

Diễm xưa là một bài hát nổi tiếng của
cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn viết năm
1960, được phát hành trong băng
nhạc Sơn Ca 7, lấy từ ý "Diễm của
những ngày xưa". "Diễm xưa" cũng
được dịch ra tiếng Nhật dưới nhan

đề Utsukushii mukashi ((美しい昔))
và được Khánh Ly trình bày ở hội
chợ Osaka năm 1970. "Diễm xưa" còn
được đưa vào chương trình giáo dục
về môn văn hoá Việt tại một trường
đại học ở Nhật Bản. Đại học Kansai
Gakuin cũng có một cuốn sách viết
về bài "Diễm xưa" có kèm theo DVD
để tiện cho việc nghiên cứu của sinh
viên.
Bản Utsukushii mukashi được xem là
1 trong 10 tình ca hay nhất mọi thời
đại của Nhật Bản.

Bản Utsukushii mukashi do
ca sĩ Yoshimi Tendo trình bày
đã xếp hạng 11 trong 20 ca
khúc hay nhất trên kênh truền
hình cáp của Nhật Bản năm
2004.

Bà Ngô Thị Bích Diễm, “Diễm
xưa” - 50 năm sau.

Ta tạo ra hai parbox với kích thước lần lượt là 0.5\textwidth và
0.4\textwidth, hai parbox cách nhau một \quad

\parbox{.5\textwidth}{VB1}\quad \parbox{.4\textwidth}

{VB2}
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5. Đo chiều rộng của một dòng văn bản.

Ta dùng các macro sau:

\newdimen\stringwidth

\setbox0=\hbox{Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu
gọi mãi tên nhau...}
\stringwidth=\wd0

Để đóng khung đoạn văn bản đã được đo chiều rộng, ta viết

\newdimen\stringwidth

\setbox0=\hbox{Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu
gọi mãi tên nhau...}
\stringwidth=\wd0

\khung{\wd0}{Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu
gọi mãi tên nhau...}

6. \dotfill. Điền dấu “chấm chấm” lên một đoạn có độ rộng cho trước, ví
dụ: \parbox{.5\textwidth}{\dotfill} ta có

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Đóng khung một đoạn văn bản.

\newcommand{\khung}[2]{\begin{tabular}{|c|}
\hline\rule[-2ex]{0pt}{5.5ex}
\parbox{#1}{\ \\ #2 \\ }\\ \hline
\end{tabular} }

Macro này có hai tham số. Tham số thứ nhất ghi độ rộng
của đoạn văn bản và tham số thứ hai ghi nội dung đoạn
văn bản cần đóng khung.



202 LATEX – Sắp chữ,vẽ hình và đại số máy tính

Dù đêm nay tôi vẫn làm thơ
dặn những người con gái nhỏ đi về
trên hè phố Saint Michel
gò má đỏ phồng bánh graffen
để những hạt đường rơi trên má
lau vội làm gì cho có duyên

Dù đêm nay những người yêu nhỏ vẫn đi về
vẫn đôi mắt nhìn lơi lả hở khuy
cặp môi nghiêng trong một cánh tay ghì
mỗi chuyến métro qua vồi vội
giòng Seine cười ngoảnh mặt quay đi . . .

Paris - Nguyên Sa

8. pifont. Để dùng font này, chúng ta khai báo \usepackage{pifont}. Sau
đó dùng lệnh \ding{number}, sẽ in ký hiệu tương ứng như liệt kê trong
bảng dưới đây:

33 ! 34 " 35 # 36 $ 37 % 38 &
39 ' 40 ( 41 ) 42 * 43 + 44 ,
45 - 46 . 47 / 48 0 49 1 50 2
51 3 52 4 53 5 54 6 55 7 56 8
57 9 58 : 59 ; 60 < 61 = 62 >
63 ? 64 @ 65 A 66 B 67 C 68 D
69 E 70 F 71 G 72 H 73 I 74 J
75 K 76 L 77 M 78 N 79 O 80 P
81 Q 82 R 83 S 84 T 85 U 86 V
87 W 88 X 89 Y 90 Z 91 [ 92 \
93 ] 94 ^ 95 _ 96 ` 97 a 98 b
99 c 100 d 101 e 102 f 103 g 104 h
105 i 106 j 107 k 108 l 109 m 110 n
111 o 112 p 113 q 114 r 115 s 116 t
117 u 118 v 119 w 120 x 121 y 122 z
123 { 124 | 125 } 126 ~ 161 ¡ 162 ¢
163 £ 164 ¤ 165 ¥ 166 ¦ 167 § 168 ¨
169 © 170 ª 171 « 172 ¬ 173  174 ®
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175 ¯ 176 ° 177 ± 178 ² 179 ³ 180 ´

181 µ 182 ¶ 183 · 184 ¸ 185 ¹ 186 º

187 » 188 ¼ 189 ½ 190 ¾ 191 ¿ 192 À

193 Á 194 Â 195 Ã 196 Ä 197 Å 198 Æ

199 Ç 200 È 201 É 202 Ê 203 Ë 204 Ì

205 Í 206 Î 207 Ï 208 Ð 209 Ñ 210 Ò

211 Ó 212 Ô 213 Õ 214 Ö 115 s 216 Ø

217 Ù 218 Ú 219 Û 220 Ü 221 Ý 222 Þ

223 ß 224 à 225 á 226 â 227 ã 228 ä

229 å 230 æ 231 ç 232 è 233 é 234 ê

235 ë 236 ì 237 í 238 î 239 ï 240
241 ñ 242 ò 243 ó 244 ô 245 õ 246 ö

247 ÷ 248 ø 249 ù 250 ú 251 û 252 ü

253 ý 254 þ

10.2 Một số macro thông dụng

\addtocounter{counter}{value} |: tăng counter một số đơn vị được chỉ ra
trong value. Ví dụ: \addtocounter{page}{12} sẽ làm cho số trang của trang
hiện tại tăng lên 12 đơn vị (thay vì trang 179, LATEX đánh số 191).

\backslash: In ra ký hiệu \

\baselineskip : một lệnh chiều dài chỉ ra khoảng cách tối thiểu giữa hai
đáy của hai dòng liên tiếp trong một đoạn. Lệnh này hiện nay không dùng
nữa, thay bằng \baselinestretch.

\baselinestretch: scale giá trị của \baselineskip. Để sử dụng lệnh này và
giả sử muốn đặt khoảng cách giữa hai dòng là 1.5 ta khai báo

\renewcommand{\baselinestretch}{1.5}

Tương tự ta thực hiện cách khác như sau:

• khai báo \usepackage{setspace}

• và sử dụng: \onehalfspacing

• nếu muốn \baselineskip là 2 ta sử dụng \doublespacing.
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\cdots: Sử dụng trong chế độ toán học, tạo dấu “ba chấm” ở giữa đỉnh
và đáy của dòng văn bản, ví dụ: · · ·

\cline. Vẽ một đoạn thẳng từ cột này sang cột kia trong một bảng, phân
biệt với \hline là vẽ một đoạn thẳng kéo dài hết chiều dài của bảng.

Ví dụ: \cline{3-4} trong bảng

dòng 1 cột 1 dòng 1 cột 2 dòng 1 cột 3 dòng 1 cột 4
dòng 2 cột 1 và dòng 2 cột 2 và dòng 2 cột 3 dòng 2 cột 4

dòng 3 cột 1 dòng 3 cột 2 dòng 3 cột 3 dòng 3 cột 4

\begin{tabular}{|c|c|c|c|}
\hline dòng 1 cột 1& dòng 1 cột 2 & dòng 1 cột 3 &
dòng 1 cột 4 \\
\hline \textit{dòng 2 cột 1 và} &\textit{dòng 2 cột
2 và } & dòng 2 cột 3 & dòng 2 cột 4 \\
\cline{3-4} \textit{dòng 3 cột 1} & \textit{dòng 3
cột 2} &dòng 3 cột 3 &dòng 3 cột 4 \\
\hline
\end{tabular}

\copyright: tạo ký hiệu ©

\ddots : Sử dụng trong chế độ toán học, tạo dấu “ba chấm” theo đường

chéo hình vuông ở giữa dòng văn bản, ví dụ:
. . .

\dotfill tạo một dòng gồm toàn dấu chấm, bắt đầu từ ký tự đứng ngay
trước nó đến ký tự sau cùng của dòng.Ví dụ:

Từ đây . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đến đây.

(Từ đây \dotfill đến đây.)

\euro: In ký hiệu e. Muốn sử dụng ta phải khai báo
\usepackage{eurosym}

\footnote: tạo footnote. Ví dụ:

Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau1

1Diễm xưa - Trịnh Công Sơn
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\textit{Ngày sau sỏi đá cũng cần
có nhau\footnote{Diễm xưa - Trịnh Công Sơn}}

\framebox hay \fbox tạo ra một cái hộp chứa nội dung và đóng khung
cái hộp này. Ví dụ:

Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau

\fbox{Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau}

\ldots. Tạo dấu “ba chấm” trên đáy của dòng văn bản. Ví dụ

Ngày sau sỏi đá . . . cũng cần có nhau

\textit{Ngày sau sỏi đá \ldots cũng cần có nhau}

\hfill. Có thể hình dung \hfill như một lò xo nằm ngang, nó đẩy về tận
cùng hai phía phần văn bản bên trái và phần văn bản bên phải. Ví dụ:
A \hfill B sẽ cho ta

A B
\hrulefill. Vẽ một đường thẳng đi hết chiều dài trang văn bản.

\linebreak. Cuối dòng văn bản mà LATEX gặp lệnh này, nó sẽ ngắt xuống
dòng và tự động định dạng dòng. Lưu ý, lệnh này có khi mang tác dụng tốt,
có khi mang tác dụng xấu. Ví dụ sau mang tác dụng xấu (dòng văn bản bị
thưa quá)

Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau

\hspace. Tạo một khoảng trắng có kích thước định trước theo chiều ngang.
Ví dụ, tạo một khoảng trắng theo chiều ngang có chiều dài 2cm, ta viết
\hspace{2cm}

\smallskip, \medskip và \bigskip. Tạo các khoảng trống theo chiều ngang
với kích thước phù hợp.

\newpage. Tự động ngắt sang trang mới khi thấy lệnh này.

\noindent. Khi sang dòng mới, LATEX sẽ tụt vào trong một đoạn bằng
\parindent. Muốn không tụt vào, ta dùng \noindent.

\overbrace. Xem ví dụ sau thay cho giải thích.
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Bảng 10.1: Chuyển các đơn vị đo

pt in cm
pt 1 .01384 .03515
in 72.27 1 2.54

cm 28.45 .3937 1

Bảng 10.2: Các Lệnh/Môi trường để set font

textbf textit textrm textsc textsf
tiny scriptsize footnotesize small normalsize
Large LARGE huge Huge underline
verbatim texttt large verb

$\overbrace{1+2+\dots +n}^{n\ \text{số}}$

n số︷ ︸︸ ︷
1 + 2 + · · ·+ n

Tương tự

$\underbrace{x_1+x-2+\dots +x-n}_{n\ \text{số hạng}}$

x1 + x2 + · · ·+ xn︸ ︷︷ ︸
n số hạng

\overline. Xem ví dụ sau thay cho giải thích.

Viết $\overline{xyz}$ sẽ cho ta xyz

\vspace. Tương tự \hspace nhưng theo chiều dọc của trang văn bản.
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Bảng 10.3: Các Lệnh/Môi trường để điều khiển vị trí văn bản

bigskip center centerline clearpage
flushright hfill hspace hspace*
medskip newpage noindent nolinebreak
pagebreak quotation quote raisebox
smallskip tabbing tabular verse
vspace vspace* vfill
flushleft linebreak nopagebreak samepage

Bảng 10.4: Các lệnh để đếm

addtocounter label newcounter pageref
ref refstepcounter setcounter stepcounter
thecounter value

Bảng 10.5: Các Lệnh/Môi trường để tổ chức tài liệu

abstract addcontentsline addtocontents
appendix bibliography bibliographystyle
listoffigures listoftables makeindex
maketitle printindex section
subsection subsubsection subsubsubsection
tableofcontents thanks thebibliography

Bảng 10.6: Các lệnh để điều khiển Style

markright markboth pagenumbering pagestyle
renewcommand setlength thispagestyle
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Bảng 10.7: Các lệnh để điều khiển font trong chế độ toán học

cal displaystyle mathbf mathcal
mathit mathnormal mathrm mathsf
mathtt mbox overbrace overline
right textstyle underbrace underline

Bảng 10.8: Các lệnh khoảng cách trong chế độ toán học

Bạn viết Bạn sẽ thấy
x y =⇒ xy không có khoảng trắng
x\,y =⇒ x y khoảng trắng mảnh
x\;y =⇒ x y khoảng trắng trung bình
x\quad y =⇒ x y khoảng trắng = 1em
x\qquad y =⇒ x y khoảng trắng = 2em
x\!y =⇒ xy khoảng trắng mảnh âm
x\negmedspace y =⇒ xy khoảng trắng trung bình âm
x\negthickspace y =⇒ xy khoảng trắng dày âm

Bảng 10.9: Chữ cái hy lạp và các ký tự đặc biệt

α \alpha θ \theta o o τ \tau
β \beta ϑ \vartheta π \pi υ \upsilon
γ \gamma ι \iota $ \varpi φ \phi
δ \delta κ \kappa ρ \rho ϕ \varphi
ε \epsilon λ \lambda % \varrho χ \chi
ε \varepsilon µ \mu σ \sigma ψ \psi
ζ \zeta ν \nu$ ς \varsigm ω \omega
η \eta ξ \xi
Γ \Gamma Λ \Lambda Σ \Sigma Ψ \Psi
∆ \Delta Ξ \Xi Υ \Upsilon Ω \Omega
Θ \Theta Π \Pi Φ \Phi
ℵ \aleph ` \ell < \Re = \Im
A . . . Z {\mathcal A...Z}
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Bảng 10.10: Các ký hiệu toán học thường dùng

{superscript} ^{} ′ \prime ∞ \infty ∅ \emptyset
{subscript} _{}

Bảng 10.11: Các phép toán hai ngôi

± \pm ∩ \cap ∪ \cup
∓ \mp u \sqcap t \sqcup
× \times ∧ \wedge ] \uplus
÷ \div ∨ \vee ⊕ \oplus
\ \setminus

⋂
\bigcap

⋃
\bigcup

\ \backslash
∨

\bigvee
⊕

\bigoplus⊎
\biguplus

∧
\bigwedge

⊔
\bigsqcup

� \odot ⊗ \otimes � \oslash
	 \ominus

⊙
\bigodot

⊗
\bigotimes

Bảng 10.12: Các toán tử và lượng tử

∇ \nabla ∂ \partial
√

\surd ℘ \wp
∀ \forall ∃ \exists ¬ \neg

Bảng 10.13: Các hàm đặc biệt

arccos arcsin arctan arg cos cosh cot coth
csc det dim exp gcd hom inf ker
lg lim liminf limsup ln log max min
Pr sec sin sinh sup tan tanh
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Bảng 10.14: Ký hiệu quan hệ

≤ \leq ≥ \geq 6= \neq ≡ \equiv
≺ \prec � \succ ∼ \sim

.
= \doteq

� \preceq � \succeq ' \simeq |= \models
� \ll � \gg ∼= \cong ∝ \propto
⊂ \subset ⊃ \supset � \asymp ∈ \in
⊆ \subseteq ⊇ \supseteq ≈ \approx 3 \ni
v \sqsubseteq w \sqsupseteq

Bảng 10.15: Các mũi tên

← \leftarrow ←− \longleftarrow
⇐ \Leftarrow ⇐= \Longleftarrow
→ \rightarrow −→ \longrightarrow
⇒ \Rightarrow =⇒ \Longrightarrow
↔ \leftrightarrow ←→ \longleftrightarrow
⇔ \Leftrightarrow ⇐⇒ \Longleftrightarrow
7→ \mapsto 7−→ \longmapsto
←↩ \hookleftarrow ↪→ \hookrightarrow
↼ \leftharpoonup ⇀ \rightharpoonup
↽ \leftharpoondown ⇁ \rightharpoondown

 \rightleftharpoons ↙ \swarrow$
↑ \uparrow ⇑ \Uparrow
↓ \downarrow ⇓ \Downarrow
l \updownarrow m \Updownarrow
↗ \nearrow ↘ \searrow
↙ \swarrow$



Phần V

Các trình soạn thảo TEX File
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Chương 11

LYX và sự tương thích với LATEX

11.1 LYX là gì?

Đây là câu hỏi mà những ai lần đầu thấy chữ LYX (với chữ Y tụt xuống )
sẽ hỏi. Và câu trả lời rất đơn giản, rằng LYX là một hệ sắp chữ. Nhưng hệ sắp
chữ này có khả năng vượt trội so với các hệ sắp chữ khác giúp bạn tạo ra các
bài báo khoa học với các công thức toán học phức tạp, tài liệu tham khảo
chéo, thư mục và index v.v... Nó rất tốt đối với các tài liệu dài (như Luận văn
tốt nghiệp đại học, cao học hay Luận án tiến sĩ) đòi hỏi phải xử lý được yêu
cầu: tự động đánh số các chương, đoạn và trang, tham chiếu, kiểm tra chính
tả . . .

Khi chúng ta sử dụng một hệ sắp chữ khác, như MS Word chẳng hạn,
chúng ta luôn phải lo lắng về những chi tiết nhỏ, ví dụ các ký tự sẽ thể hiện
thế nào, dùng phím tab để lấy khoảng trắng, các trang sẽ xuất hiện như thế
nào, để nhấn mạnh một đoạn văn bản bạn phải đổi font chữ v.v... Đó là triết
lý của một trình xử lý văn bản WYSIWYG: “What You See Is What You Get” -
“Điều gì bạn thấy là điều bạn nhận được”.

LYX khác với các hệ sắp chữ đó. Bạn sẽ không phải quan tâm các ký tự sẽ
được bố trí thế nào. Bạn chỉ cần nói cho LYX biết bạn đang làm gì, còn LYX sẽ
giúp bạn tất cả những thứ còn lại, theo một tập hợp các qui luật mà ta gọi là
style.

Ví dụ, bạn phải viết một báo cáo. Bắt đầu bạn muốn viết một section
gọi là “Dẫn nhập”. Vì thế bạn phải mở một menu nào đó trong hệ sắp chữ
của mình để đổi cỡ font, chọn một font mới. Bạn bật chế độ bold face (in
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đậm), rồi viết, “1. Dẫn nhập”. Tất nhiên, nếu sau đó bạn quyết định rằng
section này lại liên quan tới một section khác của tài liệu, hoặc bạn muốn
chèn một section mới vào, bạn cần phải thay đổi số của section này và tất
cả các section có liên quan để có thể kết xuất ra hòan chỉnh một bản mục
lục cho tài liệu của bạn.

Với LYX, bạn chỉ cần mở menu pull-down bên trái và chọnt Section, rồi gõ
“Dẫn nhập” là xong. Nếu bạn dùng “cắt và dán” để có thêm một section mới,
nó sẽ tự động đánh số lại. Nếu bạn nhập vào một tham chiếu tới section đó,
LYX sẽ tự động cập nhật chúng suốt cả tài liệu để bạn không bao giờ phải
gõ lại số của section đó. Những ai đã viết luận án thạc sĩ/tiến sĩ sẽ hiểu việc
này có giá trị thế nào để không bị giám khảo chê bải chê bai về việc đánh số
“lung tung”.

Vì thế, ý tưởng cơ bản đằng sau LYX là: hãy nói rõ bạn muốn làm gì, chứ
không phải muốn làm thế nào. Thay vì “What You See Is What You Get,”
khẩu hiệu của LYX là “What You See Is What You Mean” hoặc “WYSIWYM.”
Đó là một ý tưởng mạnh mẽ để đơn giản hoá tối đa việc viết các tài liệu khoa
học.

LYX được xây dựng trên cơ sở LATEX, là một hệ sắp chữ đã có trên 20 năm
tuổi và vẫn đang làm việc. Để tập trung vào nội dung chính, ở đây ta sẽ
không hỏi LATEX là gì? Những ai muốn tìm hiểu về TEX và LATEX có thể phải
liên hệ với TEX User Group tại địa phương mình. Ở TP HCM xin mời đến
http://www.viettug.org

11.2 Cài đặt LYX như thế nào?

Tùy hệ điều hành mà bạn đang sử dụng, giả sử ở đây chúng ta dùng
Ubuntu Linux với các font chữ miễn phí MS Truetype Core font của Mi-
croSofft. Mở trang http://www.getdeb.net/app/LyX để download hai file
deb về cài vào Ubuntu.

Cài xong, trên màn hình Desktop của Ubuntu, mở

Applications→Office→ LYX Documnet Processor

Để hiển thị được tiếng Việt, sau đây là các việc nên làm:

1. Sau khi khởi động LYX, vào menu Tools/Preferences, mục Looks and
Feels, chọn Screen fonts như sau: Roman: Time News Roman, San
Serif: Arial , Typewriter: Courrier New
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2. Để kiểm tra, chọn menu File/New, gõ vài chữ tiếng Việt, dùng mã Uni-
code

3. Vào LYX menu Document/Settings, mục LATEX Preamble, thêm dòng
\usepackage[utf8]{vietnam}, tất nhiên có thể gõ thêm các dòng khác,
ví dụ:

\usepackage[top=2cm, bottom=2cm,left=2cm, right=2cm]{geometry}

nếu các bạn muốn dàn trang như thế.

4. Chọn menu Tools/Preferences/Language settings/Languages,

uncheck "Use babel"

5. Chọn menu Document/Settings/Language, uncheck "Use language’s
default encoding"

6. Chọn menu Document/Settings/Language, Encoding, Other,
Unicode(utf8)

7. Vào menu chọn View/PDF (pdflatex), sau một lúc sẽ thấy kết quả.

11.3 Sử dụng LYX lần đầu tiên

Bạn gọi chương trình LYX như trên, sau đó chọn File→ New để bắt đầu
một phiên làm việc mới bằng cách soạn một article. Sau đó, các bạn save
file này lại thành một file .lyx

1. Khai báo Document Class. Mở Document, Settings tại đây các bạn
phải chọn các thứ sau đây:

Document Class: article, book, report, letter. Tôi đã chọn article(paper)
Page Layout : A4. Nếu các bạn chọn Custom, các bạn có thể khai báo
thêm Height và Width.
Page Margins chọn Default Margin (để chấp nhận khai báo geometry
ở trên)
LATEX Preamble gõ \usepackage để nhập các gói đặc thù mà các bạn
muốn sử dụng.

2. Chú ý đến cái hộp , bấm vào mũi tên lên xuống,
các bạn sẽ chọn được Part, Chapter (nếu chọn Document Class là
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book), section, subsection, List (Itemize, Enumerate, Description) v.v...
Giả sử bạn mở một dòng trắng, gõ vào từ “Sử dụng LYX lần đầu tiên”,
để con trỏ tại dòng này, mở section, thì dòng chữ vừa gõ ở trên sẽ thể
hiện thành một section, tự động đánh số, font chữ được chọn thích
hợp.

3. Lưu ý: LYX không cho phép bạn xuống dòng tùy tiện bằng cách nhấn
Enter mà nó sẽ tự động xuống dòng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, các bạn
phải sang dòng mới, hãy nhấn Ctrl Enter. LYX cũng không cho bạn tạo
ra khoảng trống bằng cách nhấn nhiều lần Enter (MS Word hay làm
thế), mà phải tạo ra dòng trắng bằng lệnh \bigskip (trong LATEX hay sử
dụng), các bạn mở Insert, Formatting, Vertical Space rồi chọn Spac-
ing là \bigskip (hay \smallskip, \medskip,\vfill). Chú ý \vfill là một lò
xo, nó sẽ đẩy văn bản phía trên lên trên cùng và đẩy văn bản phía dưới
xuống dưới cùng của trang văn bản. Tương tự cho Horizontal Space.
Với những người sử dụng LATEX thành thạo sẽ không lạ gì các macro
này nhưng với người mới làm quen vui lòng tìm hiểu thêm.

4. Trong nhiều trường hợp cần phải xử lý một đoạn, một câu hoặc một từ
ở chế độ Alignment (Left, Center, Right, Justified), các bạn quét chúng
rồi mở Edit, Paragraph Settings rồi chọn Alignment là một trong 4
chế độ nói trên.

5. Muốn cho đoạn văn bản vào chế độ bold face, các bạn quét chúng rồi
bấm Ctrl Alt B, muốn chuyển sang chế độ emphasis (italic), các bạn

quét chúng rồi bấm vào biểu tượng , tất nhiên có thể kết hợp cả
hai để có chế độ bold italic.

6. Muốn chọn các font chữ quen thuộc trong LATEX như typewriter,
sanserif, slanted, các bạn mở Edit, Text Style, Customized. Tại
đây các bạn được quyền chọn Family, Series, Shape, Color v.v... rồi
bấm vào Apply hoặc Apply Changes immediately.

Nếu chỉ để soạn một bài article đơn giản thì những lưu ý trên có thể giúp
bạn sử dụng được LYX một cách tương đối.

11.4 Công thức toán học

Nếu sử dụng LYX mà không dùng để soạn thảo công thức toán học thì
tốt nhất nên dùng Open Office hoặc MS Office. Một văn bản soạn bằng LYX
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với công thức toán học có thể ví như dùng MS Word với công thức toán học
nhập bằng MathType nhưng có nhiều tiện ích khác biệt và nổi trội hơn.

Để nhập công thức toán học, các bạn bấm vào biểu tượng , phía
dưới sẽ xuất hiện hộp các công cụ toán học và thực hiện tương tự như với
MathType.

Sau đây là một vài ví dụ:

1. Giải phương trình 2
√
x+ 2 + 2

√
x+ 1−

√
x− 1 = 4

2. Giải phương trình lượng giác: cos4 x+ sin4 x+ cos
(
x− π

4

)
− 3

2
= 0

(các ký hiệu lượng giác, mũ, logarit v.v... nên gọi hàm không nên gọi
ký tự)

3. Giải hệ phương trình
x2 + y + x3y + xy2 + xy = −5

4

x4 + y2 + xy(1 + 2x) = −5

4

Mở chế độ một phương trình với dấu móc, gõ xong phương trình thứ
nhất, chọn biểu tượng add row bên cạnh, gõ tiếp phương trình thứ
hai. Chú ý mỗi phương trình có hai cái hộp (là hai vế của phương
trình), gõ vế trái vào hộp thứ nhất và vế phải vào hộp thứ hai (cũng
chính là dấu tab trong LATEX). Nhấp phải chuột vào phương trình, có
thể chuyển từ Inline Formula sang Displayed Formula.

4. Tính tích phân:

I =

π
4∫

0

sin
(
x− π

4

)
sin 2x+ 2(1 + sinx+ cosx)

dx

Gõ dấu tích phân không có cận, sau đó chọn dấu chỉ số dưới để gõ số

0, chọn dấu chỉ số trên để gõ phân số
π

4
, quét dấu tích phân và cả hai

chỉ số vào chế độ displaystyle (là hình bên trái chỉ số dưới, có hai cặp
đường thẳng song song), bạn sẽ nhận công thức nghiêm chỉnh.
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5. Nếu bạn là “tín đồ” của MathType, hãy download TEXaide (phiên bản
miễn phí của MathType để hỗ trợ cho TEX User), gõ một công thức
toán học trên TEXaide, bấm Ctrl A, Ctrl C, sau đó vào LYX, mở chế độ
TEXcode, dán từ clipboard vào là xong. Cách này không hiển thị công
thức toán học ra mà chỉ hiển thị code LATEX của nó. Sau đây là ví dụ
minh họa đánh máy bằng MathType và save thành file TEX code dán
vào LYX

dX

(
f̂ (zn, λn) , f̂ (z, 0)

)
≤ dX

(
f̂ (zn, λn) , f̂

(
zn, λ̃n

))
+

+dX

(
f̂
(
zn, λ̃n

)
, f̂
(
z, λ̃n

))
+ dX

(
f̂
(
z, λ̃n

)
, f̂ (z, 0)

)
=

= dX

(
f̂zn (λn) , f̂zn

(
λ̃
))

+

+dX

(
f
(
zn, λ̃n

)
, f
(
z, λ̃n

))
+ dX

(
f̂z
(
λ̃n

)
, f̂z (0)

)
≤ d∆

(
λn, λ̃n

)
+ dU (zn, z) + d∆

(
λ̃n, 0

)
→ 0 khi n→∞

6. Tuy nhiên, nếu không dùng MathType bạn vẫn thực hiện được công
thức như trên với LYX. Hãy xem ví dụ sau

7. Tính hạng của ma trận sau đây
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
10 9 8 7 6
5 4 3 2 1
0 0 0 0 1


Có thể dùng TEXaide thực hiện việc này.

8. Hãy tính định thức sau:∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

1 2 ... n− 1 n
2 3 ... n 1
...

...
. . .

...
...

n− 1 n ... n− 3 n− 2
n 1 ... n− 2 n− 1

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
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9. Việc vẽ bảng biến thiên của hàm số sao cho chuyên nghiệp sẽ không
bàn ở đây. Các bạn sử dụng LATEX thành thạo đều biết gói xtablor, vui
lòng tư vấn cho mọi người cách sử dụng gói này trong LYX.

11.5 Chèn hình ảnh và biểu bảng vào văn bản

11.5.1 Chèn hình ảnh

Bấm vào biểu tượng (bên phải biểu tượng công thức toán ) hoặc mở In-
sert → Graphics, Browse tới file ảnh, sau đó chọn Scaled, hoặc set
width/height, chọn góc quay nếu muốn quay hình ảnh, bấm OK là xong.
Khi hiển thị ra file pdf mà không phù hợp có thể click vào hình để điều
chỉnh các tham số.

(Các hình minh họa trong sách đều thực hiện theo cách này).

11.5.2 Chèn biểu bảng

Bấm vào biểu tượng (bên phải biểu tượng hình ảnh) hoặc mở Insert→
Table, nhập vào số dòng và số cột của bảng, rồi bấm OK. Bấm vào bảng đang
hiển thị, bạn sẽ thấy các tùy chọn (như bỏ khung, thêm dòng, thêm cột v.v...)
tùy theo nhu cầu hiển thị. Bấm vào bảng, có thể điều chỉnh kích thước của
cột. Ví dụ, soạn một văn bản và một hình ảnh như minh họa sau:

Đúng 10 giờ 30 giờ Ấn Độ ngày
19-8 (tức 12 giờ 55 phút theo giờ
VN), tại Trung tâm Hội nghị quốc
tế thành phố Hyderabad, hơn 4.000
nhà toán học, quan khách và đại
diện nhiều phái đoàn ngoại giao
đã có mặt để tham dự phiên khai
mạc toàn thể. Thứ trưởng Bộ GD-
ĐT Bùi Văn Ga, ông Nguyễn Hoành
Sơn - đại diện lâm thời đại sứ quán
VN tại Ấn Độ, GS Lê Tuấn Hoa, TS
Phan Thị Hà Dương cùng một số
nhà toán học Việt Nam đều có mặt
tham dự phiên khai mạc.
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Chú ý: Cách này chỉ áp dụng cho văn bản chỉ gồm một đoạn. Đối với văn
bản gồm nhiều đoạn, có thể tham khảo thêm ở trang 200

11.6 Export ra LATEX

Vì nhiều lý do, bạn phải xuất văn bản của bạn ra LATEX. Ví dụ, bạn phải
nộp file văn bản của mình cho một nhà xuất bản chỉ chấp nhận TEX file.
Trong trường hợp này bạn mở File → Export → LATEX(PdfLaTex). Chương
trình tự động xuất ra một file TEX có tên giống như tên file LYX.
Ví dụ file văn bản soạn trên LYX với tên là lamquen.lyx, sau khi soạn xong
export là file lamquen.tex. Như vậy nhu cầu soạn thảo văn bản với LYX đã
xong.

11.7 Kết luận

Với những tính năng giới thiệu ở trên, một người có nhu cầu đánh máy
văn bản về toán học– thường là một bài báo khoảng 12 trang để đăng trên
một tạp chí khoa học có thể tự thực hiện việc đánh máy này. Việc hiển thị
công thức toán học trực quan trên màn hình giúp cho việc chỉnh sửa dễ
dàng hơn đối với những ai lúng túng với LATEX. Tuy nhiên, có một thực tế
không thể phủ nhận là, dù bạn soạn thảo văn bản toán học theo kiểu gì mà
nếu muốn đăng trên một tạp chí có uy tín, bạn vẫn phải nộp file TEX cho
nhà xuất bản. Với LYX, sau khi soạn xong bài báo của mình, nên chọn giải
pháp export ra TEX file.



Chương 12

TEXWorks

12.1 TEXWorks là gì?

TEXWorks là một trình soạn thảo văn bản để xử lý và biên tập các tài liệu
TEX cần nhiều chỉnh sửa.

Nếu các bạn download và cài đặt thành công TEXWorks, khi khởi động
các bạn nhận thấy phần soạn thảo văn bản chỉ chiếm nửa màn hình bên trái
và phần preview nằm bên phải màn hình. Điều này cực kỳ tiện lợi nếu các
bạn dùng hai màn hình, một màn hình soạn thảo và một màn hình preview.

Giả sử ta dùng màn hình soạn thảo để soạn một file TEX có tên là thu.tex.

Bấm vào nút , chương trình pdfLATEX sẽ vận hành và nếu
không có lỗi sẽ xuất file pdf ra màn hình preview bên phải.
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Bên màn hình preview, rê con trỏ chuột vào vị trí cần biên tập, sửa chữa
sau đó bấm phải chuột, sẽ xuất hiện một hộp thoại. Các bạn chọn
Jump to Source thì bên màn mình soạn thảo sẽ sáng lên đoạn văn bản TEX
cần sửa chữa, biên tập. Sửa chữa xong, chúng ta biên dịch tiếp.

Ngược lại, bên màn hình soạn thảo, rê con trỏ chuột vào vị trí nào đó,
bấm phải chuột, sẽ xuất hiện một hộp thoại. Các bạn chọn Jump to PDF thì
trên màn hình preview sẽ sáng lên đoạn văn bản PDF tương ứng.

Sự thuận lợi này giúp cho việc biên tập một tài liệu LATEX được dễ dàng.

12.2 Auto-completion

Một tính năng hay gặp trong các hệ soạn thảo văn bản, đó là
auto-completion. Đối với LATEX việc này rất cần thiết để tiết kiệm thời gian
nhập văn bản hoặc để tránh sai chính tả. Và TEXWorks đã cung cấp kịp thời
tính năng này cho người sử dụng. Ví dụ, nếu gõ macro \LaTeX một cách
liên tục từng ký tự thì khó, nhưng ta chỉ cần gõ latex, sau đó ta bấm phím
Tab thì sẽ được macro này.

Một ví dụ khác, muốn nhập một môi trường, ví dụ

\begin{minipage}{}

\end{minipage}

ta chỉ cần gõ bmin và bấm phím Tab thế là xong.

Sau đây là danh sách các auto-completion hữu ích nếu các bạn muốn
sử dụng TEXWorks

barr:=\begin{array} \end{array}
babs:=\begin{abstract} \end{abstract}
bali:=\begin{align} \end{align}
bcent:=\begin{center} \end{center}
bdes:=\begin{description} \end{description}
benu:=\begin{enumerate} \end{enumerate}
benuo:=\begin{enumerate} \end{enumerate}
bequ:=\begin{equation} \end{equation}
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beqn:=\begin{eqnarray} \end{eqnarray}
bf:=\textbf{}
bfig:=\begin{figure} \end{figure}
bfll:=\begin{flushleft} \end{flushleft}
bite:=\begin{itemize} \end{itemize}
bminp:=\begin{minipage} \end{minipage}
bpict:=\begin{picture} \end{picture}
btab:=\begin{tabular} \end{tabular}
btabx:=\begin{tabularx} \end{tabularx}
btabl:=\begin{table} \end{table}
btabb:=\begin{tabbing} \end{tabbing}
btheo:=\begin{theorem} \end{theorem}
btitpg:=\begin{titlepage}\end{titlepage}
bverb:= môi trường verbatim
chap:=\chapter
dxa:=\(\alpha\)
dxb:=\(\beta\)
dxch:=\(\chi\)
dxd:=\(\delta\)
dxcd:=\(\Delta\)
dxe:=\(\epsilon\)
dxve:=\(\varepsilon\)
dxet:=\(\eta\)
dxg:=\(\gamma\)
dxcg:=\(\Gamma\)
dxio:=\(\iota\)
dxl:=\(\lambda\)
dxcl:=\(\Lambda\)
dxm:=\(\mu\)
dxm:=\(\mu\)
dxn:=\(\nu\)
dxo:=\(\omega\)
dxco:=\(\Omega\)
dxp:=\(\pi\)
dxcp:=\(\Pi\)
dxvp:=\(\varpi\)
dxph:=\(\phi\)
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dxcph:=\(\Phi\)
dxvph:=\(\varphi\)
dxps:=\(\psi\)
dxcps:=\(\Psi\)
dxs:=\(\sigma\)
dxvs:=\(\varsigma\)
dxz:=\(\zeta\)
dxr:=\(\rho\)
dxvr:=\(\varrho\)
dxt:=\(\tau\)
dxth:=\(\theta\)
dxcth:=\(\Theta\)
dxvth:=\(\vartheta\)
dxu:=\(\upsilon\)
dxcu:=\(\Upsilon\)
dxx:=\(\xi\)
dxcx:=\(\Xi\)
em:=\emph{}
emd:=\em
foot:=\footnote{}
frac:=\frac{}{}
fbox:=\fbox{}
fboxo:=\framebox[]{}
fboxoo:=\framebox[][]{}
href:=\href{}{}
it:=\item
ito:=\item[]
incg:=\includegraphics{}
incgo:=\includegraphics[]{}
it:=\textit{}
latex:=\LaTeX
latexs:=\LaTeX\
latexe:=\LaTeXe
latexes:=\LaTeXe\
lbl:=\label{}
mbf:=\mathbf{}
mrm:=\mathrm{}
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mcal:=\mathcal{}
msf:=\mathsf{}
mtt:=\mathtt{}
mit:=\mathit{}
newpg:=\newpage
npg:=\newpage
pgref:=\pageref{}
parbox:=\parbox{}{}
parboxo:=\parbox[]{}{}
pbox:=\parbox{}{}
pboxo:=\parbox[]{}{}
pbox:=\pbox{}{}
ref:=\ref{}
sec:=\section{}
secs:=\section*{}
seco:=\section[]{}
ssec:=\subsection{}
ssecs:=\subsection*{}
sseco:=\subsection[]{}
sssec:=\subsubsection{}
sssecs:=\subsubsection*{}
ssseco:=\subsubsection[]{}
sf:=\textsf{}
sc:=\textsc{}
sl:=\textsl{}
sqrt:=\sqrt{}
sqrto:=\sqrt[]{}
tt:={\ttt }
ttd:=\ttfamily
tw:=\textwidth
up:=\textup{}
url:=\url{}
usep:=\usepackage{}
usepo:=\usepackage[]{}

\bf:=\textbf{}
\babs:=\begin{abstract} \end{abstract}
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\bali:=\begin{align} \end{align}
\bapp:=\begin{appendix} \end{appendix}
\bbmat:=\begin{bmatrix} \end{bmatrix}
\bcase:=\begin{cases} \end{cases}
\bcent:=\begin{center} \end{center}
\bdes:=\begin{description}\item[] \end{description}
\benu:=\begin{enumerate}\item \end{enumerate}
\benuo:=\begin{enumerate} \item \end{enumerate}
\bequ:=\begin{equation} \end{equation}
\bequs:=\begin{equation*} \end{equation*}
\beqn:=\begin{eqnarray} \end{eqnarray}

\beqns:=\begin{eqnarray*} \end{eqnarray*}
\bfig:=\begin{figure} \end{figure}
\bfigo:=\begin{figure}[] \end{figure}
\bfll:=\begin{flushleft} \end{flushleft}
\bflr:=\begin{flushright} \end{flushright}
\bite:=\begin{itemize} \item \end{itemize}
\biteo:=\begin{itemize}[] \item \end{itemize}
\bibstyle:=\bibliographystyle{}
\blett:=\begin{letter}{} \end{letter}
\blist:=\begin{list}{}{} \item \end{list}
\bminp:=\begin{minipage}{} \end{minipage}
\bminpo:=\begin{minipage}[]{} \end{minipage}
\bmult:=\begin{multiline} \end{multiline}
\bmults:=\begin{multiline*} \end{multiline*}
\bpict:=\begin{picture} \end{picture}
\bpmat:=\begin{pmatrix} \end{pmatrix}
\bquo:=\begin{quote} \end{quote}
\bquot:=\begin{quotation} \end{quotation}
\bsplit:=\begin{split} \end{split}
\bsubeq:=\begin{subequations} \end{subequations}
\btab:=\begin{tabular}{} \end{tabular}
\btabs:=\begin{tabular*}{}{} \end{tabular*}
\btabx:=\begin{tabularx}{}{} \end{tabularx}
\btabl:=\begin{table} \end{table}
\btablo:=\begin{table}[] \end{table}
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\btabls:=\begin{table*} \end{table*}
\btablso:=\begin{table*}[] \end{table*}
\btbl:=\begin{table} \end{table}
\btblo:=\begin{table}[] \end{table}
\btbls:=\begin{table*} \end{table*}
\btblso:=\begin{table*}[] \end{table*}
\btabb:=\begin{tabbing} \end{tabbing}
\bbib:=\begin{thebibliography}{} \bibitem{}

\end{thebibliography}
\bindex:=\begin{theindex} \end{theindex}
\btheo:=\begin{theorem} \end{theorem}
\dxch:=\(\chi\)
\dd:=\( \)
\it:=\textit{}
\lbl:=\label{}
\listf:=\listoffigures
\listt:=\listoftables
\mpar:=\marginpar{}
\multc:=\multicolumn{}{}{}
\ncol:= &
\npg:=\newpage
\sc:=\textsc{}
\sf:=\textsf{}
\sl:=\textsl{}
\sec:=section{}
\ssec:=\subsection{}
\ssecs:=\subsection*{}
\sseco:=\subsection[]{}
\sssec:=\subsubsection{}
\sssecs:=\subsubsection*{}
\ssseco:=\subsubsection[][]
\spar:=\subparagraph{}
\spars:=\subparagraph*{}
\sparo:=\subparagraph[]{}
\sqrt:=\sqrt{}
\sqrto:=\sqrt[]{}
\dxs:=\(\sigma\)
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\dxcs:=\(\Sigma\)
\dxvs:=\(\varsigma\)
\tt:={\ttt }
\tw:=\textwidth
\up:=\textup{}
\toc:=\tableofcontents
\latex:=\LaTeX
\latexs:=\LaTeX\
\latexe:=\LaTeXe
\latexes:=\LaTeXe\
\adc:=\addtocounter{}{}
\pbox:=\parbox{}{}
\mbf:=\mathbf{}
\mrm:=\mathrm{}
\mcal:=\mathcal{}
\msf:=\mathsf{}
\mtt:=\mathtt{}
\mit:=\mathit{}

12.3 Sử dụng các scripts trong TEXWorks

Ta xét một file chứa một script với tên toggleBold.js có chức năng set
bold face cho đoạn văn bản được đánh dấu. Nội dung của file này như sau:

// TeXworksScript
// Title: Toggle Bold
// Shortcut: Ctrl+Shift+B
// Description: Encloses the current selection
//in \textbf{}
// Author: Jonathan Kew
// Version: 0.3
// Date: 2010-01-09
// Script-Type: standalone
// Context: TeXDocument

function addOrRemove(prefix, suffix) {
var txt = TW.target.selection;
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var len = txt.length;
var wrapped = prefix + txt + suffix;
var pos = TW.target.selectionStart;
if (pos >= prefix.length) {
TW.target.selectRange(pos - prefix.length,

wrapped.length);
if (TW.target.selection == wrapped) {
TW.target.insertText(txt);
TW.target.selectRange(pos - prefix.length, len);
return;

}
TW.target.selectRange(pos, len);

}
TW.target.insertText(wrapped);
TW.target.selectRange(pos + prefix.length, len);
return;

};

addOrRemove("\\textbf{", "}");

Từ script nói trên, người dùng TEXWorks có thể copy code và tạo thành
một script mới. Ví dụ, ta tạo ra một script với tên là up.js có chức năng
Change case to Uppercase như sau:

// TeXworksScript
// Title: Change to Uppercase
// Shortcut: Ctrl+Shift+U
// Description: Encloses the current selection in
\MakeUppercase{}
// Author: Jonathan Kew - Nguyễn Thái Sơn
// Version: 0.1
// Date: 15/12/2010
// Script-Type: standalone
// Context: TeXDocument

function addOrRemove(prefix, suffix) {
var txt = TW.target.selection;
var len = txt.length;
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var wrapped = prefix + txt + suffix;
var pos = TW.target.selectionStart;
if (pos >= prefix.length) {
TW.target.selectRange(pos - prefix.length,

wrapped.length);
if (TW.target.selection == wrapped) {
TW.target.insertText(txt);
TW.target.selectRange(pos - prefix.length, len);
return;

}
TW.target.selectRange(pos, len);

}
TW.target.insertText(wrapped);
TW.target.selectRange(pos + prefix.length, len);
return;

};

addOrRemove("\\MakeUppercase{", "}");

Ta sẽ copy file up.js vào thư mục TeXworks/scripts/
LaTeX styles. Khi khởi động TEXWorks, mở trình đơn Scripts -
LaTeX Styles ta sẽ thấy script mới do chúng ta vừa soạn và có thể sử

dụng.



Phần VI

Các hàm và lệnh thông dụng
của XCAS
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Xcas reference card : Algebra

Polynomials

normal normal form (expanded and reduced)
expand expanded form
ptayl Taylor polynomial
peval horner evaluation using Horner’s method
genpoly polynomial defined by its value at a point
canonical_form canonical form of a second degree polynomial
coeff coefficient or list of coefficients
poly2symb list polynomial to symbolic polynomial
symb2poly symbolic polynomial to list polynomial
pcoeff polynomial from it’s roots
degree degree
lcoeff coefficient of the monomial of highest degree
valuation degree of the monomial of lowest degree
tcoeff coefficient of the monomial of lowest degree
factor factorizes a polynomial
cfactor factorizes a polynomial onC
factors list of irreducible factors and multiplicities
divis list of divisors
collect factorization on the coefficients field
froot roots with their multiplicities
proot approx. values of roots
sturmab number of roots in an interval
getNum numerator of a rational fraction (unsimplified)
getDenom denominator of a rational fraction (unsimplified)
propfrac returns polynomial integer part + fractional part
partfrac partial fraction expansion
quo euclidean quotient
rem euclidean remainder
gcd greatest common divisor
lcm lowest common multiple
egcd extended greatest common divisor
chinrem chinese remainder
randpoly random polynomial
cyclotomic cyclotomic polynomial
lagrange Lagrange polynomial
hermite Hermite polynomial
laguerre Laguerre polynomial
tchebyshev1 Tchebyshev polynomial (1st type)
tchebyshev2 Tchebyshev polynomial (2nd type)
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Matrices

M:=[[a,b,c],[f,g,h]] M is a matrix with 2 rows and 3 columns
dim(M) returns dimensions as a list [nrows, ncols]
M[0] returns the first line of M
M[n] returns then+ 1-th line of M
row(M,n) returns then+ 1-th line of M
col(M,n) returns then+ 1-th column of M
M[dim(M)[0]-1] returns the last line of M
M[n..p] returns the sub-matrice of M with lines in[n..p]
append(M,[d,k,l]) appends the line[d, k, l] at the end of M
M[dim(M)[0]]:=[d,k,l] appends the line[d, k, l] at the end ofM
border(M,[d,k]) appends the column[d, k] at the end ofM

Operators on vectors and matrix

v*w scalar product
cross(v,w) dot product
A*B matrix product
A .* B term by term product
1/A inverse
tran transposes a matrix
rank rank
det determinant
ker kernel basis
image image basis
idn identity matrix
ranm matrix with random coefficients

Linear systems

linsolve linear system solver
rref Gauss-Jordan reduction
rank rank
det determinant of a system

Matrix reduction

jordan eigenvalue/characteristic vectors (Jordan reduction)
pcar characteristic polynomial
pmin minimal polynomial
eigenvals eigenvalues
eigenvects eigenvectors

8
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Xcas reference card : Calculus

Derivatives

diff(E,t) expression derivative of an expressionE w.r.t. t
function_diff(f) function derivative of the functionf
diff(E,x$n,y$m) partial derivative ofE
grad gradient
divergence divergence
curl rotationnal
laplacian laplacian
hessian hessian matrix

Limits and series expansion

limit(E,x,a) limit of an expressionE atx = a
limit(E,x,a,1) limit of an expressionE atx = a+

limit(E,x,a,-1) limit of an expressionE atx = a−

series(E,x=a,n) series expansion ofE ata with relative order=n
taylor(E,a) series expansion ofE atx = a with relative order=5

Integrals

int(E,x) antiderivative of an expressionE
int(E,x,a,b) integration ofE from x = a to x = b
romberg(E,x,a,b) approximate value ofint(E,x,a,b)

Equations

solve(eq,x) exactR-solution of a polynomial equation
solve([eq1,eq2],[x,y]) exactR-solution of a list of polynomial equations
csolve(eq,x) exactC-solution of a list of polynomial equations
csolve(eq1,eq2],[x,y]) exactC-solution of a list of polynomial equations
fsolve(eq,x=x0) approx solution of an equation (x0=xguess)
fsolve([eq],[var],[val]) approx solution of a list of equations(val=xguess)
newton Newton’s method
linsolve linear system solver
proot approx roots of a polynomial

Ordinary Differential Equations (ODE)

desolve exact solution of an ODE
odesolve approx solution of an ODE
plotode plot the approx solution of an ODE
plotfield plot the field of an ODE
interactive_plotode plot an ODE field and solutions through mouse clicks

9
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Xcas reference card : geometry

2-d geometry

point point given by its coordinates or its affix
...,display=...) attributs for a graphic object (last argument)
legend="..." set the legend of a graphic object
segment returns the segment given by 2 points
line(A,B) returns the lineAB
line(a*x+b*y+c=0) returns the lineax+ by + c = 0
triangle(A,B,C) returns the triangleABC

bissector(A,B,C) returns the bissector of̂BAC

angle(A,B,C) returns the angle measure (in rad or deg) of̂BAC
median\_line(A,B,C) draws the median-line throughA of the triangleABC
altitude(A,B,C) draws the altitude throughA of the triangleABC
perpen\_bisector(A,B) draws the perpendicular bisector ofAB
square(A,B) draws the direct square of sideAB
circle(A,r) draws the circle with centerA and radiusr
cercle(A,B) draws the circle with diameterAB
radius(c) gives the radius of the circlec
center(c) gives the center of the circlec
distance(A,B) returns the distance fromA toB (point or curve)
inter(G1,G2) returns the list of points inG1 ∩G2
inter_unique(G1,G2) returns one of the points inG1 ∩G2

assume add a symbolic parameter (or an hypothesis)
element add a numeric parameter
polygon draws a polygon
open\_polygon draws an open polygon
coordinates coordinates of a point
equation cartesian equation
parameq parametric equation
homothety(A,k,M) image ofM by the homothety of centerA and

coefficientk

translation(B-A,M) image ofM by the translation
−−→
AB

rotation(A,t,M) image ofM by the rotation of centerA and of anglet
similarity(A,k,t,M) image ofM by the similarity of centerA, coefficient

k and anglet
reflection(A,M) image ofM by the reflection (w.r.t. point or lineA)

You can either type a geometric command with the keyboard, or select it in the
Geo menu. Additionnally, inside a figure, you can select a geometric object shape
in Mode, and click with the mouse to construct it. Clicks will by default build
geometric objects with approx coordinates unless you uncheck∼ . If you choose
Landscape , the graphic screen will be larger and the commandlines will be

below the figure. If you modify one commandline and press Enter, all the following
commandlines will be re-evaluated and the figure will be synchronized.

11
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Example, draw a triangleABC, the perpendicular bissector toAB and the cir-
cumcircle toABC.

– ChooseMode◮Polygon◮triangle. Click at the desired position for
the pointA, move the mouse (a segment joining to the first point is dis-
played) and click at the desired second point position, move the mouse (a
triangle following the mouse is displayed) and click again at the desired po-
sition forC. The triangle is now constructed and a few commandlines appear
at the left of the figure (A:=point(...), ...).

– ChooseMode◮Line◮perpen_bisector. Click onA, move the mouse
toB (a perpendicular bisector will follow the move), click, the perpendicular
bissector toAB is constructed and the corresponding commandline is added
at the left of the figure
E:=perpen_bissector(A,B,display=0)

– ChooseMode◮Circle◮circumcircle, click onA, move, click onB,
move (a circle follows the mouse move) and click onC, the circumcircle is
constructed and the corresponding commandline is added at the left of the
figure
F:=circumcircle(A,B,C,display=0

– ChooseMode◮Pointer. In this mode you can drag one of the pointA,B
orC and see the consequences on the figure.

Alternatively, one can also enter the commands directly in the commandline at the
left of the figure
A:=point(-1,2);
B:=point(1,0);
C:=point(-3,-2);
D:=triangle(A,B,C);
E:=perpen_bisector(A,B);
F:=circumcircle(A,B,C);

3-d geometry

plotfunc surfacez = f(x, y) given byf(x, y)
plotparam parametric surface or 3-d parametric curve

point point given by the list of its 3 coordinates
line line given by 2 equations or 2 points
inter intersection
plane plane given by 1 equation or 3 points
sphere sphere given by center and radius
cone cone given by vertex, axis and half-angle
cylinder cylinder given by axis and radius, [altidude]
polyhedron polyhedron
tetrahedron regular direct tetrahedron or pyramid
centered_tetrahedron regular direct tetrahedron
cube cube
centered_cube centered cube
parallelepiped parallelepiped
octahedron octahedron
dodechedron dodecahedron
icosahedron icosahedron

12
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Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

pdfTEX là một gói mở rộng của chương trình sắp chữ TEX của Knuth, và ban
đầu được viết và phát triển thành một sản phẩm mà mọi người có thể sử
dụng được bởi Hàn Thế Thành, là một phần của bản luận án Tiến sĩ của ông
tại Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Masaryk, Brno.

Ý tưởng tạo ra gói mở rộng này cho TEX đã được diễn đạt trong suốt đầu thập
niên 1990, khi Jiri Zlatuska và Phil Taylor bàn về một số ý tưởng phát triển
với Donald Knuth tại Đại học Stanford. Knuth sau đó đã gặp Hàn Thế Thành
tại Brno trong lần đến thăm Khoa Công nghệ thông tin để nhận bằng tiến sĩ
danh sự tại Đại học Masaryk.

Hai đặc điểm nổi bật của pdfTEX đó là lồi (protruding, tổng quát hóa khái
niệm treo dấu chấm câu) và mở rộng font chữ (một cách hiện thực ý tưởng
của Hermann Zapf để phát triển tính mờ của trang sắp chữ). Cả hai đều mở
rộng quy trình phá vỡ đoạn văn gốc. Chúng được bàn đến trong Luận án
tiến sĩ của Thành.

pdfTEXđược kèm trong đa số các bản phân phối LATEX và ConTEXt hiện đại
(bao gồm TEXLive, MacTEX, và MiKTEX) và được dùng như bộ máy TEX mặc
định. Sự khác nhau cơ bản giữa TEX và pdfTEXđó là trong khi TEX xuất ra tập
tin DVI, pdfTEX có thể trực tiếp xuất ra tập tin PDF. Điều này cho phép sự
tích hợp chặt chẽ các tính năng PDF như liên kết siêu văn bản và bảng mục
lục, sử dụng những gói như hyperref. Mặt khác, các gói (như PSTricks) sử
dụng quá trình chuyển đổi cũ từ DVI sang PostScript có thể không thành
công, mặc dù sự những bản thay thế như pdftricks đã được viết. Có lẽ đáng
chú ý nhất là việc nhúng trực tiếp những hình ảnh đồ họa PostScript không
còn phụ thuộc hàm, và trước đây một người phải sử dụng chương trình như
eps2pdf để chuyển đổi tập tin EPS sang PDF, thì nay có thể chèn trực tiếp
bằng pdfTEX.



Thay lúâi kïët

Quyển sách đã được viết xong. Nhưng người viết quyển sách này không
thể kết thúc công việc của mình, bởi LATEX luôn luôn biến động và đổi mới.
Hôm qua có những vấn đề rất nan giải, nhưng đến hôm nay, ở đâu đó trên
trái đất này, có một người âm thầm làm việc và giải quyết được những vấn
đề nan giải được đặt ra cho nó để rồi lại đưa ra những vấn đề khác nan giải
hơn và mọi người chờ đợi ai đó đưa ra lời đáp.1

Thay cho lúâi kïët
FontchữcủaLATEX

Vấn đề font chữ

Đơn cử một ví dụ, vấn đề font chữ của TEX. Khi mới ra đời, TEX đi với
một bộ font chữ đẹp được Donald Knuth tạo ra bởi METAFONTgồm các font
chữ cho văn bản và các font chữ cho các ký hiệu toán học. Do nhu cầu sử
dụng TEX với tiếng Việt, Trần Mạnh Tuấn(Viện Toán học, Hà Nội) đã dùng
các macro nội tại của TEX để tạo ra các ký tự tiếng Việt, ví dụ chữ “á” được
định nghĩa “\def\as{\’ a}”, chữ “ọ” được định nghĩa \def\oj{\d o}. Khi đó
muốn thể hiện chữ “Toán học” người dùng TEX đã soạn thảo To\as n h\oj c.
Cùng thời điểm đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Lê Minh đã dùng
METAFONT để tạo ra các font chữ tiếng Việt dựa trên các font chữ tiếng Anh
tương ứng.

Trước đây, muốn dùng các font chữ của MS Windows, ví dụ font
Times New Roman, người ta dùng một kỹ thuật để tạo ra font ảo. Một kỹ

1Hộp 3 chiều trên đây được giới thiệu bởi Gerd Neugebauer (Germany) ngày 29
tháng 12 năm 2010, gene@gerd-neugebauer.de
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thuật kỳ diệu, nó chuyển một Truetype font thành METAFONT và dùng TEX
để load font. Thời kỳ kế tiếp, các chương trình đi cùng với MiKTEX đã cung
cấp các công cụ tốt hơn để tạo ra các font chữ TEX từ các font chữ Windows.

Khi pdfTEX ra đời những năm 2000, Hàn Thế Thành cũng cung cấp các
font chữ Việt dưới dạng postscript và phát triển nhiều font chữ khác tương
thích với Windows, chẳng hạn font times mà chúng tôi sử dụng để soạn
quyển sách này. Ngày nay, khi XETEX ra đời, việc sử dụng bất cứ font chữ
nào có trên hệ thống của bạn đều được tiến hành một cách tự nhiên như
chúng tôi đã hướng dẫn trong quyển sách. Quả là một bước tiến dài tuy thời
gian phát triển của nó cũng không phải là ngắn, trên dưới 20 năm.

Gần đây đã có nhiều dự án ra đời làm
cho TEX ngày càng bắt nhịp với sự
phát triển của công nghệ mà chúng
tôi không có điều kiện và cũng có
tham vọng giới thiệu trong quyển
sách này, chẳng hạn Context đang
phát triển mạnh mẽ ở Châu Âu và đã
sử dụng được với tiếng Việt.
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PRAGMA ADE

Việc tích hợp một chương trình Đại số máy tính vào LATEX như chúng tôi
đã thử nghiệm có thể sẽ mở đầu cho một trào lưu mới vì hiện đang có một
dự án tích hợp ngôn ngữ kịch bản (script language) vào pdfTEX đang được
giới thiệu ra cộng đồng và đang vận hành thử, đó là LuaTEX.

Hy vọng một ngày không xa, chúng ta
lại có cơ hội thử nghiệm nó.

Cho tới bây giờ, sau gần ba thập kỷ
hình thành và phát triển, TEX và LATEX
vẫn còn là một điều gì đó bí ẩn, mới
mẽ mà ta luôn mong chờ.

Hà Nội Những ngày cuối năm 2010.
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