MTS 382 LATEKS FİNAL SINAVI ÇÖZÜMLER
ARKA SAYFADAKİ ÇIKTIYI ELDE ETMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ TEX DOSYASINDAKİ NUMARALI
YERLERE KONMASI GEREKEN METNİ, SAYININ HEMEN ALTINDAKİ KUTUCUĞA YAZINIZ:
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\documentclass[10pt,a4paper]{article} \usepackage[latin5]{inputenc}
\usepackage{amsmath,amsfonts,amssymb,graphicx} \usepackage[turkish]{babel}
\newcommand{\Font}[1]{ 1 {#1}}
\newcommand{\turev}[3]{\frac{d^{ 2 }{#2}}{d#3^{#1}}}
3 {\integral}[2]{\displaystyle\int_{#1}^{#2}}
\DeclareMathOperator{\asec}{ 4 }
\newtheorem{teorem}{Teorem}
\begin{document} \shorthandoff{=}
\begin{equation}
\label{uzayegriler}
\left(\begin{array}{c}
T’\\ N’\\ B’
\end{array} \right)= \left( \begin{ 5 }{ccc}
0 & \kappa & 0 \\
-\kappa & 0 & \tau \\
0 & -\tau &0
\end{array}\right) \left(\begin{array}{ 6 }
T\\ N\\ B
\end{array} 7 )
\end{equation}
\begin{ 8 }
\nabla u &= 9 \frac{\partial u}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial u}{\partial y}\vec{j}\\
\oint_C\left( P\;dx+Q\right)\;dy&=&\iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}
\right) \;dA
\end{eqnarray*}
\includegraphics[angle=270, 10 =0.2\linewidth]{./Ders_20Mayis2014}
\qquad $\Font{R}$: Gerçel sayılar\qquad$\ f(x)=x^3+2x-1$ ise $\displaystyle\turev{ 11 }{f}{x} =6$ olur.
\begin{teorem}
$n\in\mathbb{N},\ n>2$ için $ x^n+y^n=z^n $ olacak şekilde $x,y,z\in\Font{N}^+$ yoktur.
\label{fermat}
\end{teorem}
\begin{ 12 }[h]
\centering
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline MTS 382 & \LaTeX & 24 Mayıs 2016 13
\hline MT 132 & Analiz II & 26 Mayıs 2016\\
\hline
\end{tabular}
\caption{Sınav Tarihleri} 14 {birincitablo}
\end{table}
\begin{teorem}
$\displaystyle\frac{d( 15 x)}{dx}=\cos x$\label{sinx}
\end{teorem}
\begin{ 16 }[h]
\centering
\includegraphics[width=0.6\linewidth]{gardner-area-tr}
17 {Martin Gardner in bir problemi}\label{Gardner}
\end{figure}
Teorem 18 {fermat}, Fermat’ ın Son Teoremi olarak bilinir.\\
Şekil \ref{ 19 } de Martin Gardner in bir problemi görülmektedir.\\
Teorem \ref{sinx}, türev konusunda önemli bir teoremdir.\\
Eşitlik \ref{uzayegriler}, Frenet-Serret Formülleri olarak adlandırılır.
\[ \asec \sqrt{2}=\frac{\pi}{4},\quad \integral{ 20 }{1}x^2\ dx=\frac13 \]
Tablo \ref{birincitablo} de final sınav tarihleri görülüyor. \end{document}
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“babel” ve “graphicx” paketleri uyumsuzluğu sorununun çözümü:

NESNELERE REFERANS VERME VE KOMUT TANIMLAMA

Şekillerin alt yazısını, (kitap türünde yazılarda) bölüm başlıklarını vs. Türkçe yazdırmak için “babel”
paketi (turkish seçeneği ile) kullanılır. Bunun için sahanlığa
\usepackage[turkish]{babel}
komutu yazılır. Fakat bu paket ile grafik eklemekte kullanılan “graphicx” paketi uyumsuzdur. “babel‘”
paketi ile “graphicx” paketinin (“angle”, “scale” gibi) seçenekleri kullanıldığında, derleme sırasında, hata
mesajları ortaya çıkar. Bu sorunun basit bir çözümü vardır.
\begin{document}
komutundan sonra

Yazı içindeki numaralı nesnelere referans vermek:

komutunu yazmak yeterlidir.

\shorthandoff{=}

}

Dosyamızda kullanılan numaralı nesnelerin numaralarını daha sonra otomatik yazdırabiliriz. Bunun için
referans verilecek numaralı (Şekil, denklem, teorem, tablo gibi) nesnenin önce etiketlenmesi (işaretlenmesi)
gerekir. Etiketleme, ortamı başlatan ve bitiren komutların arasında bir yere (TABLOLARDA
“\caption” DAN SONRA)
\label{

}

ekleyip boşluğa (Türkçeye özel karakter kullamadan) bir etiket (ad, anahtar) yazarak yapılır. Bu
etiket hiçbir yerde görünmeyecektir, etiketlenecek nesneyi hatırlatıcı bir ad olması uygun olur. Bu komut
(“\label{ }”) klavyeden yazılabilir veya (TexStudio editöründe) LaTeX menüsündeki “Cross References”
satırı seçildiğinde en üstte görülür (Şekil 1 (sol) bakınız).
Wizards menüsünden “Insert Graphics” komutu ile eklenen şekillerde bu komut otomatik olarak yazılır
ve etiket adı olarak “fig:grafik dosyası adı” olarak otomatik verilir, isterseniz ekleme sırasında veya daha
sonra bu etiketi değiştirebilirsiniz. Fakat numaralı denklem, teorem veya tablolar için bu etiketlemeyi
menüden seçerek veya klavyeden yazarak yapmak gerekir.
Daha sonra bu nesnenin numarasının yazılması istenen yere
\ref{

komutu yazılır ve boşluğa, referans verilecek nesnenin adı (anahtarı) yazılır. Bu da en kolay LaTeX
menüsündeki “Cross References” satırı seçilip, ikinci sırada görünen “ref” satırı tıklanarak (Şekil 1 e (orta)
bakınız) daha sonra karşımıza çıkacak listeden verilmiş adlar (anahtarlar) arasından isteneni seçerek (Şekil
1 (sağa) bakınız) yapılır.
Bir denkleme referans örneği:

1

\begin{equation}
\sin \pi=0
\label{esit}
\end{equation}
\ref{esit} eşitliğinden $ \cos \pi=\pm1 $ bulunur.

d(sin x)
= cos x
dx
Teorem 2
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Tablo 1 de final sınav tarihleri görülüyor.
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Teorem 1 n ∈ N, n > 2 için xn + y n = z n olacak şekilde x, y, z ∈ N+ yoktur.

Tablo 1: Sınav Tarihleri

Şekil 1: Martin Gardner in bir problemi

Teorem 1, Fermat’ ın Son Teoremi olarak bilinir.
Şekil 1 de Martin Gardner in bir problemi görülmektedir.
Teorem 2, türev konusunda önemli bir teoremdir.
Eşitlik 1, Frenet-Serret Formülleri olarak adlandırılır.
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