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Technologie Informacyjne
Laboratoria nr 3

wersja .3

Temat: okument tekstowy LaTe tworzenie własnego szablonu.

Zadanie 1.
Efekt: Plik PDF z rzykładowym s rawozdaniem z zaj wybranego rzedmiotu.
Wymagania: Tre s rawozdania ma by zawarta w s rawozdaniu ( liku .tex), a formatowanie jego wygl du

w szablonie (klasie liku .cls).
ak najwi cej formatowania ma by ustawione w szablonie, a nie w s rawozdaniu.

Sprawozdanie: rawozdanie ma zawiera stron tytułow i rzynajmniej jedn dodatkow stron z zadaniami .
awarto strony tytułowej

– brak nagł wka
– sto ka z numerem strony na jej rodku
– imi , nazwisko i nr indeksu studenta w g rnym lewym rogu strony (należy oda swoje dane)
– data zaj w g rnym rawym rogu strony
– dowolna nazwa rzedmiotu, forma i nr zaj , słowo Sprawozdanie i temat s rawozdania na

rodku strony (w ionie i oziomie)
– logo Politechniki Wrocławskiej na dole strony, na rodku (w oziomie).
awarto ozostałych stron

– odkre lony nagł wek z nazw rzedmiotu ( o lewej) oraz form i numerem zaj ( o rawej),
– sto ka ta sama, co na stronie tytułowej,
– rzynajmniej 3 zadania ,
– zadanie zaczyna si jego numerowanym nagł wkiem (n . Zadanie 2),
– zadanie zawiera olecenie zadania i jego rozwi zanie.
Polecenie i rozwi zanie zadania to aka ity z dowoln zawarto ci (n . lorem ipsum) i r żnym
formatowaniem.
Tre rzynajmniej jednego z zada ma zawiera rysunek z etykiet i od isem.
ożna umie ci też inne rzeczy, zwykle umieszczane na s rawozdaniach.

Szablon: zablon ma bazowa na szablonie article lub book.
orma zaj i ich numer maj by rzekazywane do szablonu jako jego arametry.
ane studenta, data zaj i nazwa rzedmiotu maj by rzekazywane do szablonu rzez ustawienie

jego zmiennych.
agł wek strony ma mie mniejsz czcionk niż domy lny tekst s rawozdania.
zablon ma ustawia m.in.

– marginesy stron,
– wygl d i skład nagł wka zadania i ewentualnie jego ołożenie wzgl dem aka it w z oleceniem

i rozwi zaniem zadania,
– formatowanie czcionki i aka itu dla olecenia zadania ,
– inne formatowanie czcionki i aka itu dla rozwi zania zadania ,
– formatowanie od isu rysunku,
– metadane liku PDF.
Inne ustawienia mile widziane.
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Wskazówki
Struktura szablonu

olejne cz ci szablonu
1. deklaracja szablonu
2. deklaracja bazowego szablonu
3. doł czenie akiet w
4. utworzenie i ustawienie zmiennych szablonu
5. utworzenie i ustawiane o cji szablonu
6. inne definicje wykorzystywane w szablonie, m.in. kolory, kroje isma
7. definicja tytułu dokumentu
8. formatowanie stylu ierwszej strony
9. domy lne formatowanie strony
10. formatowanie nagł wka i sto ki strony
11. formatowanie aka it w
12. formatowanie nagł wk w rozdział w
13. zawarto wstawiana o \begin{document} w liku .tex
14. zawarto ci wstawiana rzed \end{document} w liku .tex
15.
d definicji tytułu dokumentu ( ), kolejno cz ci nie musi by zachowana, cho może mie znaczenie.

Deklaracja szablonu
zablon deklaruje si oleceniami \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}

i \ProvidesClass{<nazwaSzablonu>}[<RRRR/MM/DD><opis-szablonu>].
Deklaracja bazowego szablonu

azowy szablon, na kt rym o iera si definiowany szablon, deklaruje si oleceniem
\LoadClass[<opcje>]{<szablon>}, n . \LoadClass[12pt]{article}.

Dołączenie pakietu
Pakiety wykorzystywane w szablonie i bazuj cym na nim dokumencie .tex, doł cza si oleceniem
\RequirePackage[<opcje>]{<pakiet>}, n . \RequirePackage[utf8]{inputenc}.

Zalecane pakiety
Pakiety, kt re warto zastosowa
– inputenc kodowanie UTF-8
– polski i babel olska isownia
– xkeyval obsługa arametr w klasy w ostaci <klucz>=<wartość>
– fontspec formatowanie kroj w isma (wymaga kom ilacji rzez XeLaTeX lub LuaLaTeX )
– xcolor obsługa kolor w
– hyperref wstawienie automatycznych link w do liku PDF
– environ definiowanie otoczenia formatowania wi cej niż jednego aka itu
– geometry formatowanie strony rozmiaru i ozycji tekstu, nagł wka, sto ki, margines w itd.
– fancyhdr formatowanie nagł wka i sto ki strony
– tabto używanie tabulator w
– amsthm formatowanie otoczenia theorem (dla twierdze , założe it .)
– indentfirst ustawienie wci cia ierwszego aka itu
– setspace ustawienie odst w mi dzy aka itami
– parskip zwi kszenie odst w mi dzy aka itami i usuni cie domy lnych wci aka it w
– titlesec formatowanie nagł wk w rozdział w
olejno wł czania akiet w może mie znaczenie dla o rawno ci lub możliwo ci ich działania.

Zmienne szablonu
mienn szablonu można zdefiniowa oleceniem \newtoc\<zmienna>, n . \newtoc\zm.
ej warto można ustawi w szablonie lub liku .tex oleceniem \<zmienna>{<wartość>}, n . \zm{7}.
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ej warto można odczyta oleceniem \the\<zmienna>, n .\the\zm.
mienn szablonu można też zdefiniowa i ustawi oleceniem \def\<zmienna>{<wartość>},

n . \def\napis{txt}.
ej warto można odczyta oleceniem \<zmienna>, n . \napis.

Opcje szablonu
cje szablonu ustawia si w liku .tex w oleceniu \documentclass[<opcje>]{<szablon>}, n .

\documentclass[op,x=3]{mojszablon}, gdzie op jest o cj ustawian rzez nazw , a x jest o cj usta
wian rzez warto .

cj ustawian rzez nazw (i zwi zan z ni o eracj ) można zdefiniowa w szablonie oleceniem
\DeclareOption{<opcja>}{<operacja>}, n . \DeclareOption{op}{\def\napis{txt}} owoduje
utworzenie zmiennej napis z warto ci txt, je li arametrem szablonu jest op.

cj ustawian rzez warto (i zwi zan z ni o eracj ) można zdefiniowa w szablonie oleceniem
\define@key{<szablon>.cls}{<opcja>}[<domyślna-wartość>]{<operacja>}, n .
\define@key{mojszablon.cls}{x}[0]{\def\zm{#1}} owoduje utworzenie zmiennej zm z odan war
to ci (#1) lub 0, je li nie odano tej o cji.

cje szablonu bazowego (na kt rym bazuje nasz szablon) można rzekaza do niego oleceniem
\DeclareOption*{\PassOptionsToClass{\CurrentOption}{<szablon-bazowy>}}.

cje ustawiane rzez warto zatwierdza si oleceniami \ExecuteOptionsX{<opcja>}
i \ProcessOptionsX\relax, a o cje ustawiane rzez nazw oleceniem \ProcessOptions\relax.

Definicja koloru
olormożna zdefiniowa oleceniem \definecolor{<nazwa>}{<sposób-kodowania>}{<kod-koloru>},

n . \definecolor{zolty}{HTML}{FFFF99}.
Definicja kroju pisma

roje isma można zdefiniowa , wykorzystuj c własne czcionki, oleceniami
\setmainfont[<format>]{<czcionka>} ( ismo normalne),
\setromanfont[<format>]{<czcionka>} ( ismo szeryfowe),
\setsansfont[<format>]{<czcionka>} ( ismo bezszeryfowe)
i \setmonofont[<format>]{<czcionka>} ( ismo maszynowe).
Przykład ustawienia czcionki Times New Roman dla normalnego kroju isma
\setmainfont
[Ligatures=TeX,
SlantedFont=*,
SlantedFeatures={FakeSlant=0.2},
BoldSlantedFont=*Bold,
BoldSlantedFeatures={FakeSlant=0.2}
]{TimesNewRoman}

Definicja tytułu dokumentu
Polecenie \maketitle, tworz ce tytuł w liku .tex, można zdefiniowa oleceniem
\renewcommand{\maketitle}{<definicja>}, definiuj c zawarto i formatowanie tytułu, w tym m.in.
zawarto zdefiniowanych zmiennych. efinicja ta może składa si z wielu linii. ormatuje si j takimi
samymi oleceniami jak tekst w liku .tex.

Styl pierwszej strony
tyl (formatowanie) ierwszej strony można zdefiniowa oleceniem

\fancypagestyle{firstpage}{<definicja>}, n .
\fancypagestyle{firstpage}{
% opróżnienie nagłówka i stopki:
\fancyhf{}
% wstawienie tytułu do nagłówka na środku:
\fancyhead[C]{\fontsize{7}{8}\selectfont\textcolor{black}{\textsl{\the\tytul}}}
% wstawienie nr strony do stopki na środku:
\fancyfoot[C]{\textbf{\thepage}}
% ustawienie grubości podkreślenia nagłówka
\renewcommand{\headrulewidth}{0.2pt}}
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Styl domyślnej strony
tyl (formatowanie) domy lnej strony można zdefiniowa oleceniem \geometry{<parametry>}, dla wy

branych arametr w, n .
\geometry{
paper=a4paper, % rozmiar strony
margin=1cm, % rozmiar marginesów strony
includehead=true, % włączenie nagłówka strony
includefoot=true} % włączenie stopki strony

Nagłówek i stopka strony
agł wek i sto k strony można wł czy , ustawiaj c styl strony oleceniem \pagestyle{<styl>}, n .

\pagestyle{fancy} wł cza nagł wek i sto k .
Tre i jej formatowanie można wstawi do nagł wka i sto ki strony oleceniami
\lhead{<zawartość>} wstawia zawartość w lew stron nagł wka,
\rhead{<zawartość>} wstawia zawartość w raw stron nagł wka,
\chead{<zawartość>} wstawia zawartość w rodek nagł wka,
\lhead{<zawartość>} wstawia zawartość w lew stron sto ki,
\rhead{<zawartość>} wstawia zawartość w raw stron sto ki,
\cfoot{<zawartość>} wstawia zawartość w rodek sto ki.
umer strony można wstawi do sto ki lub nagł wka strony jako zmienn \thepage.

Podkre lenie nagł wka strony można ustawi , definiuj c grubo ci odkre lenia oleceniem
\renewcommand{\headrulewidth}{<grubość>}, n . \renewcommand{\headrulewidth}{1pt}.

Akapity
omy lny odst mi dzy aka itami można ustawi oleceniem

\setlength{\parskip}{<odstęp>_plus_<zwiększenie>_minus_<zmniejszenie>}, n .
\setlength{\parskip}{1ex_plus_0.5ex_minus_0.2ex}.
waga zamiast w isz s acj .
omy lne wci cie aka itu można ustawi oleceniem \setlength{\parindent}{<wcięcie>}.
tyl (formatowanie) ojedynczego aka itu można zdefiniowa oleceniem \newenvironment{<styl>},

a zbioru aka it w oleceniem \NewEnviron{<styl>}.
Tak zdefiniowany styl można zastosowa w liku .tex, umieszczaj c formatowany aka it lub aka ity w oto
czeniu \begin{<styl>}<akapit>\end{<styl>}.
o otoczenia stylu można rzekaza arametr, od kt rego zależe b dzie formatowanie, dodaj c o nazwie

stylu [1][<domyślna-wartość>] i odwoływa si do niego jako #1, n .
\newenvironment{styl}[1][red]
% to będzie wpisane przed zawartością otoczenia styl:
{\noindent \color{#1}} % tekst otoczenia styl będzie czerwony
% to będzie wpisane po zawartości otoczenia styl:
{KONIEC} % dopisany zostanie napis KONIEC

Nagłówki rozdziałów
ormatowanie numeracji nagł wka rozdziału można zdefiniowa oleceniem

\newcommand\the<poziom-rozdziału>{<definicja>} dla danego oziomu rozdziału \thepart dla cz
ci, \thechapter dla rozdziału, \thesection dla sekcji itd.
Przykład ustawienia rodzaju numeracji i wstawienia kro ki o numerze rozdziału
\renewcommand\thepart{\@Roman\c@part}
\renewcommand\thesection{\@arabic\c@section.}
\renewcommand\thesubsection{\thesection\@arabic\c@subsection.}
\renewcommand\thesubsubsection{\thesubsection\@arabic\c@subsubsection.}
\renewcommand\theparagraph{\thesubsubsection\@arabic\c@paragraph.}
\renewcommand\thesubparagraph{\theparagraph\@arabic\c@subparagraph.}
ormatowanie nagł wka rozdziału można zdefiniowa oleceniem \renewcommand{<nagłówek>}, n .

\renewcommand{\section}{
\@startsection
{section}{1}{0pt} % typ, poziom i tabulacja nagłówka
{3.5explus1exminus.2ex} % odstęp od góry (plus/minus ewent. rozszerzenie/zwężenie)
{2.3explus.2ex} % odstęp od dołu (plus ewentualne rozszerzenie)
{\normalfont\Large\bfseries}} % format czcionki nagłówka
agł wek rozdziału można też formatowa oleceniami \titleformat{...} i \titlespacing{...},

kt rych składnia i rzykłady znajduj si w The titlesec, titleps and titletoc Packages.
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Zawartość wstawiana na początku dokumentu
od, kt ry owinien by wstawiany o \begin{document}w liku .tex, można zamiast tegowstawi w sza

blonie oleceniem \AtBeginDocument{<kod>}, n . można wstawi
– olecenie ustawienia stylu ierwszej strony \thispagestyle{nazwaStylu},
– olecenie wykonania tytułu \maketitle,
– olecenie ustawienia metadanych liku PDF \hypersetup{metadane}.

Zawartość wstawiana na końcu dokumentu
od, kt ry owinien by wstawiany rzed \end{document} w liku .tex, można zamiast tego wstawi

w szablonie oleceniem \AtEndDocument{<kod>}.

Polecane strony

– LaTeX (Wikibooks),
– ShareL aTeX Documentation,
– LaTeX2e unofficial reference manual,
– LATEX 2ε for class and package writers,
– The geometry package,
– The titlesec, titleps and titletoc Packages,
– Possible values for \fontseries and \fontshape,
– The tabto package.
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https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX
https://www.sharelatex.com/learn/Main_Page
http://tug.org/texinfohtml/latex2e.html
https://www.latex-project.org/help/documentation/clsguide.pdf
http://texdoc.net/texmf-dist/doc/latex/geometry/geometry.pdf
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https://tex.stackexchange.com/questions/68745/possible-values-for-fontseries-and-fontshape
ftp://sunsite.icm.edu.pl/pub/CTAN/macros/latex/contrib/tabto/tabto-doc.pdf

