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1 Tabele

Tabela 1: Prosta tabela.

A B C
A B C
A B C

Tabela 2: Również prosta.

A B C D
A B C D
A B C D

Tabele w LATEXu tworzy się wewnątrz otoczenia
tabular. Jako parametr należy podać liczbę kolumn
oznaczając sposób wyrównania każdej z nich literami:
l, c, r (lewo, środek, prawo). Pomiędzy tymi oznacze-
niami można wstawić znak | jeśli kolumny mają być
oddzielone pionową linią. Treść poszczególnych ko-
lumn rozdziela się znakiem &, a koniec wiersza wska-
zuje symbol \\. Poziome linie tabeli generuje komenda
\hline, lub jeśli chcemy podkreślić tylko wybrane ko-
lumny \cline{a-b}, gdzie a oznacza numer kolumny,
od której zacząć podkreślenie, a b, na której skończyć.
Widoczne obok tabele zostały wygenerowane przy po-
mocy kodu przedstawionego na poniższym listingu. Każda z tabel została umieszczona
w otoczeniu table przez co mogły być opatrzone indywidualnymi etykietami oraz na-
główkami. Jak widać również linie oddzielające kolumny nie muszą być pojedyncze.

Listing 1: Proste tabele

1 \begin{table}

2 \centering

3 \caption{Prosta tabela.}

4 \begin{tabular}{|r|c|l|}

5 \hline

6 A & B & C \\ \hline

7 A & B & C \\ \hline

8 A & B & C \\ \hline

9 \end{tabular}

10 \label{tab:prosta1}

11 \end{table}

12
13 \begin{table}

14 \centering

15 \caption{Również prosta.}

16 \begin{tabular}{|r||cc|l|}

17 \hline

18 A & B & C & D \\

19 A & B & C & D \\ \hline

20 A & B & C & D \\ \cline{3-4}

21 \end{tabular}

22 \label{tab:prosta2}

23 \end{table}
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1.1 Łączenie komórek

Tabela 3: Łączenie kolumn.

ABCD
A BC D
A B C D

Tabela 4: Łączenie wierszy.

A
B C D
B C D

A B C D

Komenda \multicolumn umożliwia łączenie ko-
lumn. Przyjmuje ona jako parametry liczbę ko-
lumn, które mają zostać scalone, sposób wyrówna-
nia oraz treść połączonych komórek. W celu połącze-
nie wierszy konieczne jest użycie dodatkowego pa-
kietu multirow. Składania jest bardzo podobna jak
w przypadku łączenia kolumn. Jedyna różnica to, że
jako drugi parametr podaje się szerokość połączonych
komórek. Gwiazdka odpowiada domyślnej wartości.
Przykładowe tabele zaprezentowane obok zostały wy-
generowane przy pomocy kody z poniższego listingu.

Listing 2: Łączenie komórek

1 \begin{table}

2 \centering

3 \caption{Łączenie kolumn.}

4 \begin{tabular}{|c|c|c|c|}

5 \hline

6 \multicolumn{4}{|l|}{ABCD} \\ \hline

7 A & \multicolumn{2}{|c|}{BC} & D \\ \hline

8 A & B & C & D \\ \hline

9 \end{tabular}

10 \label{tab:kolumny}

11 \end{table}

12
13 \begin{table}

14 \centering

15 \caption{Łączenie wierszy.}

16 \begin{tabular}{|c|c|c|c|}

17 \hline

18 \multirow{2}{*}{A} & B & C & D \\ \cline{2-4}

19 & B & C & D \\ \hline

20 A & B & C & D \\ \hline

21 \end{tabular}

22 \label{tab:wiersze}

23 \end{table}

1.2 Czy to wygodne?

Trzeba przyznać, że początkowo tworzenie tabel zgodnych z własnymi oczekiwa-
niami może być dość trudne i mozolne. Zwłaszcza użytkownicy przyzwyczajeni do edy-
torów typu WYSIWYG mogą się irytować, że to co wcześniej byli w stanie zrobić jed-
nym kliknięciem w LATEXu wymaga nieco główkowania, zwłaszcza w przypadku więk-
szych i bardziej skomplikowanych tabel. Pomocnym może się tu okazać odpowiednie
makro eksportujące tabele z arkusza kalkulacyjnego do LATEXa. Dla pakietów LibreOf-
fice i OpenOffice dostępne jest makro Calc2LaTeX. Istnieje również odpowiednik dla MS
Office. Niestety powyższe makra również miewają problemy z poprawnym eksportem,
ale można z nich korzystać do utworzenia ogólnego zarysu tabel, który w razie potrzeby
można ręcznie doszlifować.
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2 Grafika

Rysunek 1: Logo WFiIS.

Do pracy z grafikami używamy pakietu graphicx. Gra-
fikę wstawiamy poleceniem \includegraphics podając w
klamrowym nawiasie ścieżkę do pliku, który ma być wsta-
wiony. Opcjonalnie możemy w nawiasach kwadratowych
zmienić rozmiary grafiki (width, height), przeskalować ją
(scale), czy też obrócić ją (angle).

Do wyświetlenia grupy obrazów służy pakiet subfigure.
Możliwe jest wówczas umieszczenie podpisów pod każdym

z rysunkiem z osobna oraz dodanie wspólnego podpisu do całej grupy. Każdy z obrazków
w grupie może posiadać własną etykietę, do której można się odwoływać bezpośrednio
(\subref), bądź z uwzględnieniem grupy (\ref).

Listing 3: Grafika

1 \begin{figure}

2 \centering

3 \subfigure[EPS.\label{fig:agh_eps}]{\includegraphics[scale=0.751]{rys/

agh.eps}}

4 \qquad

5 \subfigure[PNG. \label{fig:agh_png}]{\includegraphics[scale=0.75]{rys/

agh.png}}

6 \qquad

7 \subfigure[JPG. \label{fig:agh_jpg}]{\includegraphics[angle=-5, scale

=0.75]{rys/agh.jpg}}

8 \caption{Logo AGH w trzech różnych formatach.}

9 \label{fig:agh}

10 \end{figure}

11
12 Na rysunku \ref{fig:agh}. przedstawiono logo AGH w trzech różnych

formatach. Obraz w formacie EPS przedstawia rysunek \subref{fig:agh

_eps}. Przykład obrotu grafiki o mały kąt przedstawia rysunek \ref{

fig:agh_jpg}.

(a) EPS. (b) PNG. (c) JPG.

Rysunek 2: Logo AGH w trzech różnych formatach.

Na rysunku 2. przedstawiono logo AGH w trzech różnych formatach. Obraz w for-
macie EPS przedstawia grafika (a). Przykład obrotu o mały kąt przedstawia rysunek
2(c).
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2.1 Pozycjonowanie

Jak pamiętamy, pisanie w LATEXu sprowadza się do układania treści w odpowiednią
logiczną strukturę, natomiast ułożenie poszczególnych elementów tak żeby dobrze się
prezentowały bierze na siebie edytor. Jednak w przypadku dużej liczby obiektów typu
float (grafiki, tabele, etc.) może się okazać, że żeby uniknąć tworzenia niezapełnionych
stron, LATEXzepchnie kilka grafik na jedną stronę. Często osobna strona z rysunkami oka-
zuje się dość korzystnym rozwiązaniem, jednak jeśli zależy nam na tym aby rysunek
pojawił się konkretnym miejscu, musimy go odpowiednio oznaczyć. Do tego celu służą
specyfikatory h (tutaj jeśli możliwe), t (góra strony), b (dół strony), p (osobna strona), H
(tutaj). Specyfikatory te umieszczamy w klamrowym nawiasie za znacznikiem rozpoczy-
nającym dany obiekt; np. \begin{figure}[ht] (tutaj, lub na górze strony).

2.2 Oblewanie

Zarówno rysunek 1. jak i tabele z 1. paragrafu zostały oblane tekstem. Uzyskanie ta-
kiego efektu jest możliwe dzięki pakietowi wrapfig. Wówczas odpowiedni obiekt umiesz-
cza się w otoczeniu wrapfig albo wraptable podając jako parametry wyrównanie obiektu
(l, r) oraz szerokość obszaru który ma zostać oblany tekstem. Tekst, który ma zostać do-
pasowany do obiektu umieszczamy poniżej znacznika zamykającego otoczenie.

2.3 Obracanie

O
br

ot
y

zarówno tekstu jak i rysunków, czy tabel można uzyskać stosując otoczenia z pa-
kietu rotating. Oprócz otoczenia sideways użytego na początku tego paragrafu do-
stępne są również:

• turn,

• rotate,

• sidewaysfigure,

• sidewaystable.

3 Pudełka
Pudełka mogą być stosowane do wyodrębnia-
nia części tekstu (parbox).
Tekst ten może być też otoczony ramką (fbox).

Można również używać pustych pudełek (vspace), w celu rozsunięcia, bądź zsunięcia
(ujemny rozmiar) fragmentów tekstu.
Dostępne są również pudełka, które nigdy nie łamią linii tekstu (mbox); łatwo wtedy uciec za margines. . .
Do przesuwania pudełek służy polecenie raisebox.

4 Bibliografia

W obrębie środowiska thebibliography można ręcznie dodać pozycje wykorzysta-
nej literatury. W znaczniku otwierającym otoczenie koniecznie trzeba podać jako para-
metr szerokość odwołań w formacie: 9, 99, 999, itd. Każdy wpis oznacza się komendą
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\bibitem{nazwa}. Wszystko co wypiszemy za tą komendą zostanie umieszczone w sekcji
bibliografii. Podaną nazwę wykorzystuje się z kolei w obrębie dokumentu do cytowania
(\cite{nazwa}).

5 Ćwiczenia

Ćwiczenie 1. Proszę stworzyć krótki artykuł opisujący wybrane zjawisko fizyczne, teorię, lub
najnowsze wyniki eksperymentów naukowych. Dokument powinien zaczynać się stroną tytu-
łową zawierającą tytuł „Laboratorium LATEXa nr 4.”, imię i nazwisko autora oraz aktualną
datę. Szczegółowe wymagania są następujące.

1. Dokument powinien zawierać przynajmniej jedną tabelę, w której zostanie użyte łączenie
kolumn oraz wierszy.

2. Tekst należy zilustrować grafiką oblaną tekstem.

3. Należy wstawić grupę przynajmniej czterech grafik.

4. W tekście powinny się znajdować odnośniki do wszystkich tabel i grafik.

5. Wszystkie tabele i rysunki (również te dodane jako subfigure) powinny posiadać pod-
pisy.

6. Należy skorzystać z wybranych trzech otoczeń z paragrafu 2.3 (W kodzie źródłowym
proszę zaznaczyć komentarzem miejsca użycia).

7. Położenie jednej z tabel, lub jednego z rysunków proszę zmodyfikować odpowiednim pu-
dełkiem.

8. Krótkie podsumowanie artykułu proszę umieścić w wyrównanym do prawej strony pu-
dełku z ramką.

9. Na końcu dokumentu proszę dołączyć bibliografię z materiałami wykorzystanymi do na-
pisania artykułu. W tekście powinny się znaleźć odpowiednie odniesienia do bibliografii.

10. Wysłane do oceny archiwum powinno zawierać tylko kod źródłowy, wynikowy plik pdf
oraz folder z użytymi obrazkami.
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