
  

Προγραμματισμός 
∆ιαχείρισης Συστημάτων Ι

Μάθημα 10ο
Mορφοποίηση κειμένου LaTeX

Μιχαηλίδης Παναγιώτης



  

Τι είναι LaTeX;

• Μια γλώσσα μορφοποίησης κειμένου για συγγραφή 
επιστημονικών άρθρων, τεχνική τεκμηρίωση και 
διaφόρων εγγράφων που περιέχουν μαθηματικό 
κείμενο.

• Μια γλώσσα σήμανσης όπως η HTML.
• Τυπογραφική ποιότητα.



  

Τι δεν είναι;

• ∆εν είναι WYSIWYG (What You See Is What You 
Get = Αυτό που βλέπεις είναι αυτό που παίρνεις).

• ∆εν είναι πρόγραμμα επιτραπέζια τυπογραφία για 
σχεδιασμό και περίγραμμα.

• ∆εν είναι καλό για κατασκευή πινάκων.



  

Ιστορική αναδρομή του LaTeX

• To πρόγραμμα TeX δημιουργήθηκε από τον 
Καθηγητή Donald Knuth στην περίοδο 1977-1986 
επειδή χρειαζόνταν ένα πρόγραμμα στοιχειοθεσίας 
κειμένου ώστε να είναι σε θέση να τελειώσει την 
γνωστή σειρά βιβλίων του με τίτλο «The Art of 
Computer Programming». 

• Το πρόγραμμα TeX υποστήριζε την εισαγωγή 
χαρακτήρων στο έγγραφο ακολουθούμενο από 
περίπλοκους τυπογραφικούς κανόνες αλλά ήταν 
περίπλοκο πρόγραμμα για ένα χρήστη που ήθελε να 
γράψει.



  

Ιστορική αναδρομή του LaTeX
• To πρόγραμμα LaTeX είναι μια βελτίωση του TeX 

και δημιουργήθηκε από τον Leslie Lamport το 1985.
• Το LaTeX προσφέρει ένα περισσότερο φιλικό 

περιβάλλον στον χρήστη για να παράγει το κώδικα 
TeX.

• Το LaTeX μπορεί να βελτιωθεί με νέα 
λειτουργικότητα από τις οριζόμενες από το χρήστη 
εντολές ή μεταφόρτωση ενός πακέτου LaTeX που 
προσφέρει την απαιτούμενη λειτουργικότητα.

• Για περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία του 
LaTeX, δείτε στην διεύθυνση 
(htt // lh d / th k/fi l j



  

Εργαλεία LaTeX - Windows

• O κώδικας LaTeX μπορεί να γραφεί σε οποιοδήποτε 
επεξεργαστή κειμένου ακόμα σε Notepad. Υπάρχουν 
μερικοί επεξεργαστές κειμένου που διαθέτουν 
ενσωματωμένη υποστήριξη LaTeX που κάνουν πιο 
εύκολη στην χρήση. Στα Windows προτείνουμε το 
WinEdt (http://www.winedt.com/) ή Emacs.

• Ο μεταγλωτιστής LaTeX για τα Windows είναι το 
MiKTEX (http://www.miktex.org).



  

Εργαλεία LaTeX - Linux

• Στο Linux μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το 
αγαπημένο μας επεξεργαστή κειμένου όπως vi, vim 
emacs, pico.

• O μεταγλωττιστής LaTeX εκτελείται από την γραμμή 
εντολών.

• Υπάρχει ένα γραφικό επεξεργαστή LaTeX που 
λέγεται Kile. Στο Kile μπορούμε να εκτελέσουμε 
εντολές LaTeX με την βοήθεια εικονιδίων όπως στο 
WinEdt.



  

Τύποι αρχείων
• Tex: To αρχείο tex είναι το αρχείο εισόδου που 

γράφουμε το κώδικα LaTeX.

• Bib: είναι το αρχείο που γράφουμε την βιβλιογραφία.

• Dvi: To αρχείο dvi (device independent) 
χρησιμοποιείται για την εμφάνιση αποτελεσμάτων στην 
οθόνη.

• Ps: To πρότυπο PostScript σημαίνει για άμεση 
αποστολή σε έναν εκτυπωτή. Χρησιμοποιείται συχνά 
στο Linux.

• Pdf: To aρχείο pdf χρησιμοποιείται για ηλεκτρονική 



  

Τύποι αρχείων

Το LaTeX παράγει μερικά αρχεία για εσωτερική χρήση.
• aux: βοηθητικό αρχείο LaTeX

• log: αρχείο καταγραφής – περιλαμβάνει σφάλματα κλπ.

• toc: Πίνακας περιεχομένων

• bbl: αρχείο BibTeX

• blg: αρχείο καταγραφής BibTeX

• Tα αρχεία που παράγει αυτόματα το LaTeX είναι 
προσωρινά αρχεία και μπορούν να διαγραφούν ασφαλώς. 

• Προσοχή δεν διαγράφουμε τα αρχεία tex και bib.



  

Εντολή LaTeX

• Πατώντας τo κουμπί LaTeX (στα WinEdt Windows) ή 
εκτελώντας την εντολή

   $ latex example.tex

  στην κονσόλα τερματικού Linux παράγει το αρχείο dvi.

• To αρχείο αυτό μπορεί αργότερα να μετασχηματιστεί σε 
ένα αρχείο PostScript ή PDF με τις εντολές

   $ dvips -t a4 -o example.ps example.dvi

   $ dvipdf -sPAPERSIZE=a4 example.dvi



  

Εντολή PDFLaTeX

• Πατώντας τo κουμπί PDFLaTeX στο WinEdt ή 
εκτελώντας την εντολή

   $ pdflatex example.tex

  στo Linux παράγει απευθείας το αρχείο pdf.

• H συμπερίληψη γραφικών μπορεί να γίνει ευκολότερη 
με την PDFLaTeX.

• Σήμερα χρησιμοποιούμε περισσότερο την εντολή 
PDFLaTeX.



  

Εντολή LaTeX2HTML

• Το πρόγραμμα LaTeX2HTML πιθανώς να μην είναι 
εγκαταστημένο στον υπολογιστή σας αλλά μπορείτε 
να το κατεβάσετε από το ∆ιαδίκτυο.

• Το πρόγραμμα LaTeX2HTML παράγει κώδικα html 
από ένα πηγαίο αρχείο LaTeX.

• Περισσότερες πληροφορίες δείτε την 
http://www.latex2html.org/.



  

Είδη εγγράφων και περίγραμμα

• Παράδειγμα ενός εγγράφου



  

Σώμα εγγράφου

• Μέσα στο σώμα του εγγράφου περιέχουν:
– Αρχή και τέλος εγγράφου
– Ενότητες ή κεφάλαια
– Υποσημειώσεις
– Λίστες



  

Αρχή και τέλος εγγράφου

• Το περιεχόμενο ενός εγγράφου αρχίζει με την εντολή 
\begin{document}  και τελειώνει με την εντολή 
\end{document}.



  

Ενότητες και κεφάλαια

• \section{Document Types}

• \subsection{Body}

• \subsubsection{Sections and Chapters}

• \appendix

• \appendix{A Title}

• Στο τύπο εγγράφου book και report: \chapter, 
\part.



  

Υποσημείωση

• Η υποσημείωση γίνεται με την εντολή 
\footnote{Don't make too many footnotes}.

• To LaTeX εισάγει την υποσημείωση στο κάτω μέρος 
της σελίδας.



  

Λίστες

• Στο LaTeX υπάρχουν τρία είδη λιστών:
– Αριθμημένη λίστα
– Λίστα κουκίδων
– Λίστα περιγραφής



  

Αριθμημένη λίστα

• Ο κώδικας της αριθμημένης λίστας:

  \begin{enumerate}

  \item First

  \item Second

  \end{enumerate}



  

Λίστα κουκίδων

• Ο κώδικας της λίστας κουκίδων:

  \begin{itemize}

  \item First

  \item Second

  \end{itemize}



  

Λίστα περιγραφής

• Ο κώδικας της λίστας περιγραφής:

  \begin{description}

  \item [Day] Light

  \item [Night] Dark

  \end{description}



  

Αλλαγή γραμμής

• Για αλλαγή γραμμής χρησιμοποιούμε // ή \newline

• Για αλλαγή γραμμής αλλά να αραιώνονται οι λέξεις 
ώστε να πηγαίνουν στο δεξιό περιθώριο της σελίδας 
χρησιμοποιούμε την \linebreak

• Για απαγόρευση αλλαγής γραμμής χρησιμοποιούμε 
την \nolinebreak



  

Αλλαγή σελίδας

• Για αλλαγή σελίδας χωρίς να γεμίσει η σελίδα 
χρησιμοποιούμε την \newpage

• Για αλλαγή σελίδας και το κείμενο να γεμίσει την 
σελίδα με ομοιόμορφο τρόπο χρησιμοποιούμε την 
\pagebreak

• Για απαγόρευση αλλαγής σελίδας χρησιμοποιούμε την 
\nopagebreak



  

Κενά διαστήματα

• Το LaTeX αγνοεί τα επιπλέον κενά διαστήματα, 
αλλαγές γραμμών και διάφορους λευκούς 
χαρακτήρες.

• Μια αλλαγή γραμμής σημαίνει το τέλος μιας 
παραγράφους. Επιπλέον κενές γραμμές αγνοούνται.

• Η εσοχή μιας παραγράφου εξαρτάται από το στυλ του 
εγγράφου. Για να εισάγουμε ή να απομακρύνουμε μια 
εσοχή χρησιμοποιούμε τις εντολές \indent  και 
\noident αντίστοιχα.



  

Ειδικοί χαρακτήρες
• Οι ειδικοί χαρακτήρες είναι:

    # $ % ~ _ ^ \ { }
– \ και { } χρησιμοποιούνται στις εντολές LaTeX
– $ χρησιμοποιείται για μαθηματικούς τύπους
– % χρησιμοποιείται για σχόλια
– ~ χρησιμοποιείται για να συνδέσει δύο λέξεις μαζί στην 
ίδια γραμμή

– # χρησιμοποιείται για ορίσματα στις εντολές
– _ χρησιμοποιείται για δείκτη
– ^ χρησιμοποιείται για εκθέτη

• Όταν θέλουμε να εμφανίζουμε τους ειδικούς χαρακτήρες 
άμεσα στο κείμενο βάζουμε μπροστά ένα \ π.χ. \{, \%, 
\$


