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1 Cơ bản về gói lệnh

Ta đã biết để chú thích văn bản soạn thảo bằng LaTeX có một ký hiệu đặc biệt % sau ký
hiệu này các ký tự gõ vào không xuất hiện trong văn bản, nghĩa là TeX sẽ không lấy vào
văn bản. Để mở rộng các văn bản bình luận, Victor Eijkhout đã viết gói lệnh comment.sty
có tại địa chỉ

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/comment/

Môi trường cơ bản của gói lệnh là comment, trong môi trường này thì văn bản không
hiện ra. Ví dụ

Đây là có
\begin{comment}
động từ
\end{comment}
bên trong không hiện ra.

Đây là có bên trong không hiện ra.

2 Khả năng thêm câu chú thích

Ta có thể định nghĩa thêm môi trường chú thích tên mới, môi trường chú thích có thể có
chú thích đưa vào văn bản, và có chú thích không đưa vào.

\includecomment{chuthich} %Chú thích môi trùng mới
\excludecomment{khongchuthich} %Có chú thích nhưng vẫn đưa vào

Ví dụ 1.

Kiểm tra
\begin{khongchuthich}
không hiện nên chú thich
\end{khongchuthich}
chú thích

Kiểm tra chú thích

Ví dụ 2.

Hiện lên chú thích
\begin{chuthich}
thêm vào
\end{chuthich}
tuy vẫn là chú thích.
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Hiện lên chú thích thêm vào tuy vẫn là chú thích.

Ví dụ 3.

Kiểm tra lại
\begin{chuthich}
chú thích hiện lên.

{\bf Chúng ta}
\end{chuthich}
cũng chú ý điều này

Kiểm tra lại chú thích hiện lên.

Chúng ta cũng chú ý điều này

Ví dụ 4.

\specialcomment{smallfry}{\begingroup\rmfamily\footnotesize}{\endgroup}

This text is
\begin{smallfry}
rather small
\end{smallfry}
don’t you think? (The ‘rather small’ should be footnotesize.)

This text is rather small don’t you think? (The ‘rather small’ should be footnotesize.)

Ví dụ 5.

And now we disable
\excludecomment{smallfry}
\begin{smallfry}
the special comment
\end{smallfry}
environment
(in between ‘disable’ and ‘environment’ is some excluded material).

And now we disable environment (in between ‘disable’ and ‘environment’ is some excluded
material).

3 Đếm số chú thích

\newcount\comlines
\processcomment{countedcomment}
{\comlines=0\relax
\def\ThisComment##1{\global\advance\comlines1\relax}}

{}{**Comment: \number\comlines\ line(s) removed**}

This is a line of text
\begin{countedcomment}
Oneline
\end{countedcomment}
another line of text
\begin{countedcomment}
One line
Two line
Three line
\end{countedcomment}
last line of text.
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This is a line of text

**Comment: 1 line(s) removed**another line of text

**Comment: 3 line(s) removed**last line of text.
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