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METAPOST

METAPOST là thành phần đồ họa đi kèm trong TEX (tương tự TikZ, PGF

hay PStrick). Nó là một ngôn ngữ lập trình đồ họa được phát triển bởi

John Hobby nhằm tạo ra các đồ họa chất lượng cao.

METAPOST không phải một công cụ vẽ kiểu WYSIWYG giống như xfig,

Geogebra, ipe hay xpaint. Để sử dụng METAPOST, đầu tiên ta cần một file

văn bản chứa các câu lệnh đồ họa (có thể sử dụng bất kì trình soạn văn

thảo nào). Sau đó chương trình biên dịch sẽ chuyển đổi file văn bản

thành thành file PostScript (có thể xem hoặc in).
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Figure 2: The basic MetaPost workflow

into LuaTEX. For more information, please refer to the documentation of the embedding application.
The basic MetaPost workflow is depicted in figure 2. Being a graphics description language,

creating graphics with MetaPost follows the edit-compile-debug paradigm known from other pro-
gramming languages.

To create graphics with MetaPost, you prepare a text file containing code in the MetaPost
language and then invoke the compiler, usually by giving a command of the form

mpost ⟨input file⟩

on the command-line. MetaPost input files normally have names ending .mp but this part of the
name can be omitted when invoking MetaPost. A complete description of the command-line syntax
can be found in Section B.2.

Any terminal I/O during the compilation process is summarized in a transcript file called ⟨job-
name⟩.log, where ⟨jobname⟩ is the base name of the input file. This includes error messages and
any MetaPost commands entered in interactive mode.

If all goes well during compilation, MetaPost outputs one or more graphic files in a variant of
the PostScript format, by default. PostScript output can be previewed with any decent PostScript
viewer, e.g., GSview or PS_View. Section 14.2 has some tips and discusses several more elaborate
ways for previewing PostScript output. Particularly, if graphics contain text labels, some more
work might be required to get robust results in a PostScript viewer. MetaPost is also capable of
generating graphics in the SVG and PNG formats. These file types can be previewed with certain
web browsers, for example Firefox 3 or Konqueror 4.2, or general purpose image viewers.

What does one do with all the graphic files? PostScript files are perfectly suitable for inclusion
into documents created by TEX or troff. The SVG format, as an XML descendant (Extensible
Meta Language), is more aiming at automated data processing/interchanging. The PNG format is
a losslessly compressing bitmap format. Both, SVG and PNG graphics, are widely used for web
applications. Section 14.4 deals with the import of MetaPost graphics into external applications.
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Một chương trình METAPOST:

beginfig(1);

draw (0,0)--(10,0)--(10,10)--(0,10)--(0,0);

endfig;

end;

METAPOST tiến hành biên dịch bằng lệnh:

mpost exmaple.mp

khi đó sẽ tạo ra 2 file

exmaple.1

exmaple.log
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Để biên dịch code Metapost trong LATEX, cần sử dụng thêm gói lệnh

mpgraphics, lệnh của Metapost cần được chứa trong môi trường

mpdisplay. Ví dụ:

\documentclass[12pt,a4paper]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}

\usepackage{amsmath}

\usepackage{amsfonts}

\usepackage{amssymb}

\usepackage{graphicx}

\usepackage{mpgraphics}

\begin{document}

\begin{mpdisplay}

draw (1cm,2cm) -- (5cm,3cm) ;

\end{mpdisplay}

\end{document}
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Lưu ý: Không thể biên dịch bằng pdflatex thông thường, ta cần thêm đối

số –shell-escape. Khi đó, lệnh biên dịch đầy đủ:

pdflatex -synctex=1 --shell-escape -interaction=nonstopmode

FileName.tex

Nên biên dịch riêng file LATEX có chứa Metapost bằng cửa sổ dòng lệnh

(command line) (trên Window vào cửa sổ search từ khó cmd để mở cửa

sổ dòng lệnh).
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Ưu điểm của Metapost là ta có thể vẽ đồ họa theo những hàm tự định

nghĩa. Ví dụ thực hiện hàm đệ quy vẽ bông tuyết Kock.

vardef koch(expr A,B,n) =

save C; pair C;

C = A rotatedaround(1/3[A,B], 120);

if n>1:

koch( A, 1/3[A,B], n-1);

koch( 1/3[A,B], C, n-1);

koch( C, 2/3[A,B], n-1);

koch( 2/3[A,B], B, n-1);

else:

draw A--1/3[A,B]--C--2/3[A,B]--B;

fi;

enddef;
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Sau khi định nghĩa hàm, ta có thể gọi hàm trong \beginfig(number)

như sau:

u:=5cm;

beginfig(1)

z0=(u,0);

z1=z0 rotated 120;

z2=z1 rotated 120;

draw z0--z1--z2--cycle shifted (-3u,0);

drawarrow (-1.75u,0)--(-1.25u,0);

koch( z0, z1, 9);

koch( z1, z2, 9);

koch( z2, z0, 9);

endfig;

end;
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Kết quả thành biên dịch với mpost:
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Một số tài nguồn tham khảo:

– MetaPost A Very Brief Tutorial

– Learning METAPOST by Doing

– MetaPost Examples

– Metapost : examples
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http://www.tlhiv.org/MetaPost/tutorial/
https://staff.science.uva.nl/a.j.p.heck/Courses/mptut.pdf
http://matagalatlante.org/nobre/down/featpost/MPexamples.html
http://www.tlhiv.org/MetaPost/examples/examples.html

