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Sammandrag

Det ska finnas ett sammandrag förstås. Här är det!
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Förord

Jag vill tacka Donald Knuth, som gjorde TEX.
(Genom att använda \addchap istället för \chapter blir förordet inte numre-

rat, men nämns ändå i innehållsförteckningen. Detta kommer från KOMA-klasserna
som stupp bygger på.)

4



1. Introduktion

Genom att använda en väljare thesis till dokumentklassen stupp anpassas den
för att skriva en examensuppsats här.

• Det blir en särskild titelsida.

• Det finns nya kommandon för att ange handledare som nämns på titelsidan.

• Det bygger på rapportklassen istället för artikelkalssen i KOMA, så texten
ska delas upp i kapitel.

• Det använder fonts=uu för att få de fonter som är en del av Uppsala
universitets grafiska profil.

Med thesis=bachelor får man en titelsida för en kandidatuppsats, med
thesis=master eller bara thesis för en mastersuppsats.

Normalt antas det att uppsatsen skrivs på engelska. För att byta språk, som för
denna, används paketet babel.
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2. Historia

Tidigare har det funnis en särskild klass stpthesis, men avsikten från mars 2017 är
att den är föråldrad nu när stupp har en väljare för detta.

Den klassen hade en del funktionalitet som stupp inte har, men det mesta av
det användes sällan och kan uppnås på andra sätt.

Fredrik Norlindh presenterade den första mastersuppsatsen i språkteknologi i
Uppsala (Norlindh, 2012), och det nämner jag mest för att få åtminstone någon
hänvisning i denna exempeltext. Se http://stp.lingfil.uu.se/lila/tex/bib/ för mer
om hur man hanterar referenser och hänvisningar.
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A. Kod

Efter \appendix blir varje \chapter en bilaga till texten. Det kan vara ett bra
ställe för till exempel kodlistningar. Här är som exempel ett Python-program som
hittar palindrom.

#! /usr/bin/ python

def palindrome (word):
reverse = word[::-1]
return word.lower () == reverse .lower ()

def findem ( minlength =4):
for word in open("/local/dict/scowl.txt"):

word = word[:-1] # remove newline at end
if len(word) >= minlength and palindrome (word):

print(word)

findem ()
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