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Antes de mais, o que
e o TÉX7

lie Lamport e usa, tal como dissemos, o
T^X como base. A versão mais recente
do líT^X é o LMFX2 f e será sobre esta
versão que nos iremos aqui debruçar,

O TgX é um programa de computado]', criado por Donald Knuth em finais
dos anos 70, projectado para trabalho
tipográfico, nomeadamente para a escrita de documentos com fórmulas matemáticas, Trata-se pois de um programa dirigido aos autores e desde sempre
foi muito popular entre os matemáticos,
físicos, astrónomos, informáticos e, de
um modo gerai, entre os cientistas.
O Tj^X. tal como o usamos hoje,
foi tornado público em ] 1)82 e é considerado como uma das ferramentas
de software mais estáveis do mundo.
Está neste momento na versão 3.141GÜ
e será perfeito quando atingir o valor
numérico de rr.
O TJ^X tem-se desenvolvido no mundo académico, graças aos esforços colectivos de centenas de programadores de
todo o mundo, e encontra-se disponível,
gratuitamente, em quase todas as plataformas e sistemas operativos,
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Autores pouco experientes, cometem erros de formatação quando assumem que o design, por exemplo de uni
livro, é principalmente uma questão de
estética: "Se um documento tem 'bom
aspecto', então está bem concebido".
M fis como os documentos devem ser feitos para serem lidos e não para estarem
em galerias de arte, a facilidade de leitura e a facilidade de compreensão são
factores muito mais importantes do que
o facto de serem bonitos,
Nos populares ambientes
WYS I W Y G — " What Y ou Sce Is What You
Get"— normalmente são os autores que
tratam de todo o design. O resultado
são trabalhos 'muito bonitos' mas com
uma estrutura pobre,
O DTgX previne este tipo de erros, forçando o utilizador a declarar as
estruturas lógicas do texto. O DT^X
eiicarregar-se-á, depois, do resto.
Falamos então de urna filosofia W Y S1WYM — "What You Sec Is What. You
Mean"— em oposição ao W Y S I W Y G .
Para escrever em LV1^X usamos simples ficheiros ASCII, criados por uni
qualquer editor, contendo o texto do
documento propriamente dito e certos

U m passo em frente:
o

U m pouco do filosofia

K T e X

O ÍMgX é um acrescento ao T^Xque proporciona um sistema de preparação de documentos com uma excelente qualidade tipográfica, usando minutas profissionais pré-definidas.
Foi criado, originalmente, por LosS 9

G

A Z E T A t)E M A T E M Á T I C A ÍJ

comandos que irão servir j>«ira o 1M"eX
produzir um ficlieiro de extensão , d v í .
As distribuições de DTeX disponibilizam programas para visualizar e impriinir estes ficheiros, assim como uma
serie de conversores para outros formatos. como por exemplo o PostScript.
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Porque devo aprender

embora o
seja, em geral, fácil
de usar, tem também as suas dificuldades; e exige um tempo de aprendizagem maior que o Word. No entanto, o
esforço será compensado.
Se ainda não o conseguimos convencer das vantagens rio LVlj£X. não continue. Dê primeiro uma vista de olhos
ern;
http://uuu.cudanver.edu/
"hgreenbe/courses/
texinfo/uordvslatex.html

M e X ?

As vantagens do DTjrX tornam-se
evidentes quando os nossos documentos
se tornam grandes. Uma tese, de mestrado ou doutoramento, em D f ^ X cabe perfeitamente muna disquete. Uma
colega nossa, precisava de -10 disquetes
para guardar a sua dissertação de mestrado escrita em Word,
O UTEX Ó também muito vantajoso quando mudamos, constantemente,
os nossos ficheiros. N o IÍ-T^X, índices,
citações, colocação de figuras, são tratados automaticamente.
Outra desvantagem do Word é produzir documentos - de extensão .doe
não portáveis. Quem ainda não teve
problemas em ler mu ficheiro de Macintosh em PC ou vice versa? Quem
já tentou abrir um documento de Word
entre diferentes versões de Word? Vejam o lilt imo exemplo: o Word 97 não é
capaz de ler os ficheiros do Word 200(1,
Por outro lado, um documento criado em I M g X . há dez anos atrás, ainda
pode ser publicado, sem qualquer tipo
de edição, com os sistemas actuais de
DlfeX.
Por último, a qualidade tipográfica
dos documentos produzidos pelo hvJÍ;X
é maior do que a que se obtém, por
exemplo, com o Word. Claro que pudemos sempre mudar os "tempintes" no
Word. mas então teremos trabalho para
luais uns dias , , ,
Não vos queremos esconder liada:
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Generalidades
os ficheiros

5.1

sobre

Espaços

Caracteres de espaço, como sendo o
"espaço branco" ou o tab, são tratados todos como "espaço" pelo DTgX.
Vários espaços consecutivos são tratados como um '"espaço". Um carácter
de espaço no início duma frase é ignorado e a mudança de uma linha é tratada corno um "espaço". Uma linha vazia
entre duas linhas de texto define fiui de
parágrafo. Várius linhas vazias entre
duas linhas de texto definem, na mesma, um parágrafo.

5.2

Caracteres Especiais

Os símbolos seguintes são caracteres
reservados, que ou tem um significado
especial para o LM^jX ou não estão disponíveis em todas as fontes. Se os introduzir directamente no texto, os caracteres não irão aparecer na impressão. São
eles;
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Como poderá constatar, a maioria
destes símbolos poderão ser produzidos
se antes do símbolo introduzir uma barra (\). No caso ile querer introduzir o

