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Introduktion till datoranvändning, ht 2001

Kursplanering och slutuppgifter

Det du nu håller i din hand är en detaljerad kursplan samt slutuppgifter till
kursen Introduktion till datoranvändning. Materialet är avsett civilingenjörspro-
grammen F, Q, W, X, K, ES, STS och naturvetarprogrammet.

Kursinnehåll

Introduktionskursen i datoranvändning består av följande sex delar:

1. UNIX, Emacs och Pine

2. PC med Windows, Word och Excel

3. Matematikhjälpmedlet Maple

4. Informationssökning och kommunikation på Internet

5. Typsättning av text och matematiska formler med LATEX2". OBS. Fri-
villig uppgift.

Kursmaterial

Till varje del i kursplaneringen �nns den litteratur som krävs uppräknad. Allt
material är av självstudietyp. Materialet �nns att köpa på UTH-gård (teknolo-
gernas kårhus).
Förbered dig inför datorpassen genom att i förväg läsa igenom de avsnitt som
berörs.
Information om kursen samt status för slutuppgifter �nns på kursens hemsida i
World Wide Web (Internet)

http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/introdat/

Examination

Till varje del �nns en tillhörande slutuppgift som skall lämnas in och godkännas
av läraren. För att få godkänt på kursen som helhet krävs att alla slutuppgifter
godkänts. Varje uppgift ska lämnas in med ett försättsblad där ditt namn och
din klass/grupp är angivet. Observera att slarvigt skrivna uppgifter returneras.
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1 UNIX, Emacs och Pine

Kursplanering

Denna del av den introduktionskursen är direkt förberedande inför första pro-
grammeringskursen (t ex Programmeringsteknik MN1 resp. Programmerings-

teknik I ). Du kommer att lära dig att använda det datorsystem, SUN, som �nns
vid Institutionen för informationsteknologi samt det operativsystem, UNIX, som
SUN använder. Observera att UNIX-versioner även �nns för PC, då under nam-
net Linux. Vidare kommer du att få lära dig att kommunicera med andra dato-
ranvändare med hjälp av e-postprogrammet Pine.

Litteratur

� Gula Luntan v 2.7, TDB 2001 (60:-)

Omfattning

5 lektionstillfällen (10 timmar).

Genomförande

Läs avsnitten i Gula Luntan enligt förslagen nedan samt utför de övningar som
�nns givna i texten.

Lektionspass Innehåll Sidor i Gula Luntan

1 UNIX � ett �eranvändarsystem och
SUN-stationerna med CDE 9 � 20

2 Textredigering med Emacs 21 � 34
3 Operativsystemet UNIX 35 � 48
4 Kommunikation, e-post (Pine) 49 � 62

Avancerad UNIX 63 � 72
5 Övrigt (säkerhetstips och felhantering 85 � 91

Slutuppgift

För den som har tid

Den som blir klar före de planerade lektionspassen kan som överkurs arbeta
med avsnittet om typsättningssystemet LATEX2". Gå till del 5 på sid 17 i detta
material och arbeta vidare där.
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Slutuppgift

Redovisningsform

Utför uppgifterna nedan och besvara frågorna skriftligt. Svaren kan skrivas på
detta papper eller på ett särskilt blad. Svaren på frågorna lämnas till läraren
förutom uppgift 7 som skickas elektroniskt till läraren.

Uppgifter

1. Ta reda på hur mycket tillgängligt utrymme du har på ditt konto (se Gula
Luntan s. 41).

� Hur gjorde du och hur stort var det lediga utrymmet på ditt konto?

2. Emacs skapar ibland �ler vars namn slutar med `�'.

� Vad för slags �ler är `�'-�lerna? Tips: Undersök innehållet i en

`�'-�l.

� Tag bort alla `�'-�ler från ditt konto. Vilka kommandon gav du?

3. Skapa en katalog med namnet `intro'.

� Hur gjorde du detta?

� Ange den fullständiga sökvägen till din `intro'-katalog, dvs den sök-
väg en person måste ange om han/hon vill kopiera en �l som du har
i katalogen `intro'.

4. I en underkatalog till katalogen `�gulalunt/' (dvs i en underkatalog till
katalogen `/home/gulalunt/') �nns det ett textdokument med namnet
`slutupp.txt'. Kopiera denna �l till katalogen `intro' som du just ska-
pade.

� Hur utförde du detta?
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5. Editera med hjälp av Emacs (eller XEmacs) den kopia av �len `slutupp.txt'
som du nu har på ditt konto enligt följande anvisningar:

(a) Skriv ditt namn på den första raden i �len.

(b) Sök i �len efter texten `ska under'.

� På vilket radnummer i �len hittade du texten?

� Vilket kommando använde du för att hitta texten?

(c) I det andra stycket i texten �nns det tre rader som ej hör dit utan
till det första stycket. Flytta dessa tre rader från det andra stycket
till rätt plats i det första stycket.
Tips: De tre raderna som ska �yttas från det andra stycket börjar

med texten `humanistisk, teknisk-naturvetenskaplig'.

� Hur gick du till väga?

(d) Byt ut alla förekomster av `Uppsala universitet' mot förkortning-
en `UU'.

� Vilket kommando använde du?

(e) De tre berömda vetenskapsmännen som nämns i texten har delvis fått
fel namn, antingen för- eller efternamn. Skriv de korrekta namnen.
Om du inte vet deras korrekta namn så hitta på ett namn som låter
mer korrekt än det som står.

(f) Längst ner i text�len står förkortningen för en känd avdelning vid
Uppsala universitet ritat med hjälp av bokstäver. Det är lite svårt att
se vad det står. Rätta till det hela genom att byta plats på raderna
så att förkortningen framträder.
OBS, du ska inte skifta raderna åt höger eller vänster, bara uppåt
eller nedåt.

(g) Spara text�len som du nu gjort alla förändringar i under det nya
namnet `slutupp_klar.txt' i din `intro'-katalog.

� Hur gjorde du detta?
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6. Undersök vilket �lskydd �len `slutupp_klar.txt' har.

� Vilket kommando använder du?

� Har andra användare än du läsrättigheter till, och alltså möjlighet
att kopiera din �l?

� Vilket kommando använder du för att ändra så att endast du har
läsrättighet till �len?

Det är en god idé att sätta �lskydd på sina �ler så att inte andra använ-
dare kan läsa, kopiera eller exekvera �lerna. Ta för vana att kontrollera

�lskyddet!

7. Skicka `slutupp_klar.txt' till din lärare med hjälp av Pine.
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2 PC med Windows, Word och Excel

Kursplanering

Denna del skall ge en grund i handhavandet av persondatorer. De datorer som vi
kommer att använda är vanliga PC. Ordbehandlingsprogram och kalkylprogram
är hjälpmedel som kommer att användas för att producera dokument där text,
tabeller och bilder ingår.

Litteratur

� Användning av PC, TDB 2001 (60:-)

Omfattning

3 lektionstillfällen, dvs 6 timmar.

Genomförande

Arbeta enligt tabellen nedan men om du exempelvis anser att du redan behärs-
kar det som tas upp i Word-avsnittet, men inte Excel kan du snabbt gå igenom
Worddelen och spendera tiden på Excel. Slutuppgiften gör du fullständigt.

Lektionspass Innehåll Sidor i
Användning av PC

1 Operativsystemet Windows NT 7 � 29
2 Ordbehandling Microsoft Word 30 � 46

Kalkylprogram Microsoft Excel 47 � 60
3 Slutuppgift

Läs dessutom igenom Att arbeta hemifrån, på sid 92 � 103. Det innehåller viktig
information om inloggning på IT-institutionens datorer hemifrån, kopiering av
�ler, datavirus, komprimering etc.

För den som har tid

Den som blir klar före de planerade lektionspassen kan som överkurs arbeta
med avsnittet om typsättningssystemet LATEX2". Gå till del 5 på sid 17 i detta
material och arbeta vidare där.
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Slutuppgift

Redovisningsform

Lämna in utskrifter av de dokument som du har producerat till din lärare på
kursen. Glöm inte att skriva namn och klass/grupp på redovisningen.

Uppgifter

Utför de övningar som �nns angivna i texten.

� För Word gör du övningen Egende�nierade formatmallar på sid 42 i An-
vändning av PC.

� För Excel skall du redovisa den tabell som övning 41 resulterar i samt
diagrammet efter övning 43.
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3 Matematikhjälpmedlet Maple

Kursplanering

Maple är ett avancerat program för matematiska beräkningar. Denna del av
introduktionskursen skall ge dig en repetition av gymnasiematematiken sam-
tidigt som den ger dig nya möjligheter till lösandet av matematiska problem.
Du kommer att få en inblick i grunderna i Maple, hur man skriver funktioner,
deriverar, integrerar, löser ekvationssystem samt ritar grafer. Innehållet i denna
del kommer att vara till stor hjälp i matematikkurser men även i andra ämnen
så som t.ex. fysik, biologi och numerisk analys.

Litteratur

� Räkna med Maple, TDB 1998 (30:-)

Omfattning

4 lektionstillfällen, dvs 8 timmar.

Genomförande

Läs i Räkna med Maple och utför de exempel som är givna i texten. I slutet
av varje kapitel �nns övningar. För att få erfarenhet och för att befästa dina
kunskaper i Maple bör du utföra ett �ertal av dessa övningar. Observera att de
delar i kompendiet som markerats med grått är överkurs. Dessa gör du endast
om du har tid över.

Lektionspass Innehåll Sidor i Räkna med Maple

1 Grunderna i Maple 3 � 13
Funktioner och uttryck 14 � 17

2 Grafritning och ekvationslösning 18 � 30
3 Manipulering av uttryck 31 � 35

Derivator och integraler 36 � 40
4 Slutuppgift

För den som har tid

Den som blir klar före de planerade lektionspassen kan som överkurs arbeta
med avsnittet om typsättningssystemet LATEX2". Gå till del 5 på sid 17 i detta
material och arbeta vidare där.
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Slutuppgift

Redovisningsform

Utför nedanstående uppgifter. Redovisa uppgifterna genom att skriva ut Maple-
dokumentet på en skrivare. Detta görs genom att välja alternativet `Print Help

Topic...' i menyn `File' eller använd Skriv ut-knappen. I den dialogruta du
då får upp på skärmen väljer du de inställningar du önskar (t.ex. utskrift till
skrivare, inte till �l). Dialogrutans utseende varierar en aning beroende på vilket
system du använder.

För att få in en graf i ett Mapledokument väljer du `Copy' i menyn `Edit'
i grafens fönster. Placera markören i Mapledokumentet där du vill att grafen
skall hamna och välj därefter `Paste' från Maplefönstrets `Edit'-meny. Grafen
kommer på så sätt att hamna där du vill ha den.

Glöm inte att skriva ditt namn på redovisningen och lämna den sedan till
din lärare.

OBS: Lämna inte in onödigt många sidor. Se till så att endast relevanta

beräkningar �nns med där varje uppgift föregås av texten `Uppgift' samt upp-

giftsnummer. På så sätt underlättar du rättningsarbetet betydligt för läraren.

Uppgifter

1. De�niera följande uttryck:

A =
1

7
x2 � 17

35
x+ 2

5

x� 2
B =

x5 � 35

6
x4 + 6x3

x2 � 4

3
x

2. Förenkla uttrycken för A och B så långt som möjligt.

3. De�niera en funktion f (m.h.a. `unapply') som summan A+B där A och
B nu är de förenklade uttrycken från uppgift 2.

4. Rita grafen av funktionen f på ett sådant sätt att man får en uppfattning
om hur funktionen beter sig kring x-axeln.

5. Bestäm de lokala extremvärdena till f , d.v.s. min- och maxpunkter. Ta
också reda på för vilka värden på x, exakt, dessa extremvärden uppträder.

6. Bestäm nollställe(n) till funktionen, d.v.s. det (eller de) värde(n) på x som
ger f(x) = 0. Både exakt och numeriskt svar skall anges.

7. Derivera funktionen f med hänseende till variabeln x. Kalla derivatan för
df . Rita f och df i samma gra�kfönster. Överensstämmer de beräknade
resultaten med bilden?

8. Graferna av f och df kommer att skära varandra, i vilka punkter (x; f(x))
sker detta? Svara med exakta och numeriska värden.

9. Beräkna arean av det område som innesluts av x-axeln och funktionen df .

Introduktion till datoranvändning, ht 2001 9



4 Informationssökning och kommunikation på In-

ternet

Kursplanering

Internet är i centrum i denna del av kursen. Du kommer att få lära dig hur
man använder Internet för att söka information på internationella datornät och
databaser samt regler för detta. Olika verktyg för ändamålen kommer att pre-
senteras. Dessutom får du använda en del av de sidor, länkar och den lokala
miljö som är väsentlig för din utbildning.

Litteratur

� Introduktion till Internet, TDB 2000. Ett web-baserat on-line material.

Omfattning

3 lektionstillfällen (6 timmar).

Genomförande

Starta en webbläsare, t ex Netscape genom att skriva

netscape &

i ett terminal-fönster om du sitter vid en av IT-institutionens SUN-stationer
eller dubbelklicka på Netscapes eller Internet Explorers programikon om du
sitter vid en PC.
Skriv in adressen

http://www.tdb.uu.se/intro/

i adressfältet i Netscape eller Internet Explorer. Den text som visar sig i din
webbläsares fönster är ett online-material som behandlar Internet.
Gå igenom texten sida för sida och utför de kontrollfrågor som �nns i materialet.

Lektionspass Innehåll

1 Internet, WWW etc
2 Internet, WWW etc (forts.)
3 Slutuppgift

För den som har tid

Den som blir klar före de planerade lektionspassen kan som överkurs arbeta
med avsnittet om typsättningssystemet LATEX2". Gå till del 5 på sid 17 i detta
material och arbeta vidare där.
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Slutuppgift

Redovisningsform

Utför de nedan givna uppgifterna och besvara dessa skriftligt.

Uppgifter

1. Denna kurs Introduktion till datoranvändning har en hemsida med adres-
sen http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/introdat/

� Vad �nns det för information på den sidan?

2. Gå till hemsidan för Institionen för informationsteknologi. Den hittar du
på adressen http://www.it.uu.se/ (t ex genom att skriva adressen direkt
i adressfältet och trycka return).

� Gör ett bokmärke till den sidan så du snabbt hittar dit. Hur skapade
du bokmärket?

� Institutionen för informationsteknologi består av fem avdelningar
med olika verksamhet inom IT-området. Vilka är de fem avdelning-
arna?

� Hur många studievägledare �nns det i matematik och datavetenskap?

Ta gärna en titt på den studentinformation som �nns. Det är viktigt att
du vet var du kan hitta olika information under din utbildning.

3. MIC är det område, eller det �campus�, som IT-institutionen och Mate-
matiska institutionen �nns på. Gå till MIC:s hemsida som du hittar på
adressen http://www.mic.uu.se/.

� Vad betyder MIC?

� Titta på den karta över MIC-området som det �nns en länk till på
denna sida. Vad �nns i hus 4.

Ta gärna en titt på den studentinformation som �nns på sidan.
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4. Denna fråga är uppdelad i två delar. Du gör en av dessa beroende på vilket
utbildningsprogram du går.

� Enbart för dig som går en civilingenjörsutbildning:

� Via IT-institutionens hemsida kan du hitta en länk till civilingen-
jörsutbildningarnas hemsida, dvs till Uppsala Tekniska Högskola
(UTH). Gå till den sidan och gör ett bokmärke. Vilken är adres-
sen?

� Hur många studievägledare �nns det inom UTH?

� Försök hitta en länk till Uppsala Teknologkår, UTK (klicka på
�länkar�). Gå till UTKs sidor och gör ett bokmärke.

På UTH:s sidor �nns som du ser mycket viktigt information, t ex
sker tentamensanmälan via dessa sidor, här �nns scheman etc. Det
är därför viktigt att du tar för vana att använda dessa sidor under

din utbildning.

� Enbart för dig som går naturvetarprogrammet (motsvarande):

� Till naturvetarprogrammet �nns i dagsläget inte någon egentlig
hemsida. Däremot kan du via länken `Studentorganisationer'
på IT-institutionens hemsida hitta en länk till `Moebius'. Det-
ta är en studentförening för naturvetarprogrammet. Gå till den
sidan och gör ett bokmärke. Vilken är adressen?

� Försök hitta till Föreningen Uppsala naturvetare. Hitta sedan
adressen till det studieråd sommotsvarar den inriktning du går/tänkt
gå (t ex matematik-datavetenskap). Vilken är adressen?

5. Leta dig fram till Uppsala universitets hemsida. Gör ett bokmärke även
till denna.

� Hur hittade du till universitetets hemsida?

� Klicka på `Student'. Här �nns mycket viktig information för studen-
ter. Försök t ex hitta träningstider (gympaschema) på �Stallet� och
�Svettis�. Hur gjorde du?

� Gå tillbaka till toppsidan. Klicka på `Utbildning'. Här �nns universi-
tetets alla fristående kurser. Det �nns också information om anmälan,
anmälningsblanketter etc. Här kan du också söka på kursnamn. Hur
många kurser �nns det som innehåller texten `dator'?
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� Datavetenskap sorterar under `Naturvetenskap och teknik'. Hur
många grundkurser �nns det i datavetenskap?

� Hur många av dessa är distanskurser (du måste klicka på kursnam-
nen)?

6. Gå till SUNET:s FTP-arkiv (`ftp://ftp.sunet.se/'). I FTP-arkiv �nns
mängder av programvara, bilder o dyl. Titta t ex i mappen `pub' (public)
där det �nns ett antal dokument och mappar. Försök att hitta en bild på
serie�guren Snobben (eng. Snoopy). Använd sedan `File'-menyn (`Arkiv'-
menyn på svenska) för att lagra bilden på ditt konto.

7. Du kan titta på samma ftp-arkiv på ett lite mer användarvänligt sätt
genom att ändra ovanstående adress till `http://ftp.sunet.se/'. Gör
detta genom att markera `ftp' i `Location'-rutan och skriv `http'. Titta
igenom sidan och se efter om du hittar något du är intresserad av. (Du
behöver inte redovisa detta).

� Använd SUNET:s WWW-katalog för att se vilka svenska dagstid-
ningar som �nns online. Vilken är adressen till Uppsala nya tidning?

8. På adressen `http://www.altavista.com/' �nns sökmotorn AltaVista.
Gå dit och försök att hitta veckans bioprogram på Filmstaden i Uppsala.
Prova med att ge några olika söktexter, t ex `biografer', `biografer
Uppsala', `�biografer i Uppsala�', `filmstaden uppsala'.

� Hur många sidor hittades för respektive söktext?

� Vilken är adressen där veckans �lmer �nns?

9. På adressen `http://evreka.passagen.se//' �nns sökmotorn Evreka som
är AltaVista i en svensk version. Använd denna och upprepa sökningen i
föregående uppgift. (Ange `sök i Sverige' och `svenska' på de knappar
som �nns högst upp).

� Blir det samma resultat som i föregående uppgift ?

� Använd hjälp i Evreka och ange vad är det för skillnad mellan att
söka med och utan citationstecken (� �)?

� Hur gör man för att kräva att ett visst ord ska ingå i sökningen
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� Hur gör man för att utesluta ord ur sökningen

� Vad är det för skillnad att söka med stora respektive små bokstäver,
t ex `Biografer' och `biografer'

10. Använd Evreka och sök globalt på alla språk för att undersöka vad som
�nns skrivet om `Parallel computers'.

� Hur många trä�ar �ck du ?

� Hur sökte du (vilka sökord, citationstecken etc) ?

� Gör en ny sökning, men försök begränsa den till vad som �nns om
`parallelldatorer' eller `parallel computers' i Uppsala. Hur gjor-
de du sökningen?

� Gör ytterligare en sökning, men denna gång försöker du hitta det som
�nns om `parallelldatorer' eller `parallel computers' på andra
ställen, dvs inte i Uppsala. Hur gjorde du den sökningen?

11. För att kommunikationen på Internet ska fungera bra har det utveck-
lats ett regelsystem för hur man bör uppföra sig på nätet, s k nät-etikett
eller netiquette. På `http://www.e.kth.se/esekt/help/netiquette/'
�nns NetiquetteGuiden.

� Om du klickar på Guiden �nns bl a `Datoretikens tio budord'.
Skriv ner dessa.

� Läs gärna igenom hela dokumentet nu eller vid något annat tillfälle.
Du kan gärna skriva ut det och läsa det senare.
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12. Som du vet innehåller Internet en mängd olika typer av information. Myc-
ket är bra och användbart, även om man alltid måste ifrågasätta tillför-
litligheten i information som �nns på nätet. Annat kan vara upprörande,
uppfattas som oetiskt och är även ibland direkt olagligt. Exempel på kon-
troversiella resurser är olika former av pornogra�, även mycket grov såsom
barnpornogra�, och olika typer av politisk propaganda, t ex rasistisk. An-
nat som kan hittas via nätet är recept på droger och hemmagjorda bomber
etc.

� Ska all information få spridas fritt? Vem ska bestämma vad som är
bra och dålig information? Vad tycker du? Skriv kort vad du anser.
Detta är en diskussionsfråga och det �nns givetvis inget som är �fel�
eller �rätt�.

För att hjälpa dig på traven �nns nedan länkar till några professionel-
la tyckares åsikter i ämnet. Läs dem och ge dina egna synpunkter och
re�ektioner i ämnet.

- Ana L. Valdés: Kan man älska med en dator?, DN 8/2-96,
http://www.tyreso.se/infobas/forening/andra/inetfor/

indebatt/ava_porr.html.
Om amerikansk häxjakt på cybersex hotar yttrandefriheten.

- Johannes Åman: Den osedliga datorn bakom galler, DN 19/2-96,
http://www.tyreso.se/infobas/forening/andra/inetfor/

indebatt/jam_sedl.html.
Vi kan tvingas ta det onda med det goda och acceptera att det inte
�nns demokratiskt godtagbara metoder att på ett e�ektivt sätt dika
ut Internets träskmarker.

- Anders Berggren: Internet och porrmyten, GP 22/1-96,
http://www.tyreso.se/infobas/forening/andra/inetfor/

indebatt/abe_porr.html.
Teknikens snabba utveckling ger lätt upphov till myter och moralisk
panik. Resultatet kan bli framhastad, illa genomtänkt lagstiftning.
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För dig som vill göra mer � frivilliga uppgifter

Här följer ytterligare uppgifter för dig som vill gå vidare. Uppgifterna behöver
inte redovisas.

1. Sidorna i WWW är (vanligen) skrivna i något som kallas HTML. Själva
koden för en given sida kan man enkelt se i din webbläsare. Klicka på
`Document source' under `View' i Netscape eller `Källa' under `Visa' i
Explorer och ett fönster öppnas med HTML-kod för den sida du för till-
fället har i din bläddrare.

� Öppna på detta sätt HTML-koden för någon valfri sida

Att titta på andras kod är ett utmärkt sätt att lära sig HTML och att
�stjäla� idéer.

2. Gå sedan igenom `Att skriva en egen hemsida' i online-materialet In-
troduktion till Internet. Om du sitter vid en Sun arbetsstation kan du göra
en enkel hemsida genom att kopiera (klippa och klistra) den mall som �nns
i det materialet.

3. Det �nns ett stort antal studiematerial i HTML på nätet. Länkar till några
av dessa �nns under `Att skriva en egen hemsida' i online-materialet
Introduktion till Internet. Gå igenom någon eller några av dessa studie-
material.
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5 Typsättning av text och matematiska formler

med LATEX2"

Kursplanering

Denna del är frivillig och ger en kort introduktion till typsättningsprogrammet
LATEX2". Det typiska användningsområdet för LATEX är då man skriver text
som innehåller matematiska formler. Det är nämligen lätt att producera snygg
matematisk text med detta program. Det är ingen tillfällighet att en stor del
av de vetenskapliga artiklar, rapporter och avhandlingar som skrivs inom det
datavetenskapliga och matematiska områdena är skrivna just LATEX. Så är t ex
denna handledning skriven i LATEX.

Du kommer som student kanske inte vara i behov av att använda LATEX,
åtminstone inte i början av dina studier. Däremot är det möjligt att att du
högre upp i dina studier, i t ex projektkurser eller examensarbetet, är tvungen
eller �nner det praktiskt att använda LATEX. Målsättningen med denna del av
kursen är därför snarare att visa existensen av LATEX och var du kan lära dig
mer än att faktiskt lära dig programmet. Vill du gå vidare nu eller senare i din
utbildning kan du använda det kompendium som ingår.

Litteratur

� Typsättning av text och matematiska formler med hjälp av LATEX2", TDB
1998 (30:-)

Omfattning

Frivillig uppgift.

Genomförande

På www-sidan http://www.tdb.uu.se/�andreas/LaTeX/ �nns instruktioner
samt en mall som du kan kopiera och arbeta med. Arbeta med de uppgifter
som �nns där. För att klara detta krävs (sannolikt) att du läser valda delar av
kompendiet Typsättning av text och matematiska formler med hjälp av LATEX2".
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