
HƯỚNG D

 

1. Cài đặt (máy tính kết nối internet)

@ Máy tính đã cài sẵn chương tr
có thì bạn nên cài đặt Foxit Reader

http://www.foxitsoftware.com/downloads/

@ Cài đặt MikTex (môi trường đ

Click vào MiKTeX 2.9 ở cột bên trái, tìm 

và click vào chữ Download, b

@ Cài đặt WinShell (công cụ 

Click vào Download WinShell ở

WinShell….exe để cài. 

Ghi chú: 

a. Quá trình cài đặt cả 3 chương tr

b. Bạn hãy hình dung việc sử d

- Gõ nội dung + công thức toán + câu l

- Biên dịch ra file pdf (cũng tr

2. Hướng dẫn làm bài thuyế

@ Tạo thư mục riêng (Ví dụ D:

@ Chạy WinShell, trên thanh Menu vào 
Vietnamese, đặt Encoding là UTF

@ Trên Menu vào File -> New 
BaiThuyetTrinh.doc vào (tất nhi

Vào File -> Save as… Tìm đến th
BaiThuyetTrinh; nhấn nút Save (s

NG DẪN LÀM BÀI THUYẾT TRÌNH BẰNG TEX

Lê Văn Tuấn –

i internet) 

ương trình đọc file pdf như Adobe Reader hay Foxit Reader
Foxit Reader, download miễn phí tại địa chỉ: 

http://www.foxitsoftware.com/downloads/ 

ng để có thể soạn thảo Tex), download tại địa ch

t bên trái, tìm đến bảng 

Download, bạn sẽ down được file basic-miktex-….exe để

 để soạn thảo Tex), download tại: http://www.winshell.org/

ở cột bên trái, click tiếp vào WinShell332.exe

ương trình trên rất đơn gian, chỉ cần: Accept/ Next/

dụng Tex để soạn thảo văn bản (hay làm bài thuy

oán + câu lệnh trên WinShell 

ũng trên WinShell) 

t trình  

D:\WorkspaceLatex) 

trên thanh Menu vào Options -> Fonts…, trong bảng này đ
t Encoding là UTF-8, rồi OK (để có thể soạn thảo tiếng Việ

> New -> TeX-Document hoặc Ctrl + N, rồi copy nộ
ất nhiên file này mở bằng word) 

ến thư mục D:\WorkspaceLatex; trong ô File name: gõ
ấn nút Save (sẽ tạo được file BaiThuyetTrinh.tex) 

NG TEX 

– Đại học Thương mại 

Foxit Reader, nếu chưa 

a chỉ: http://miktex.org/ 

 

ể cài. 

http://www.winshell.org/ 

WinShell332.exe bạn sẽ down được file 

n: Accept/ Next/ OK 

n (hay làm bài thuyết trình) bao gồm: 

ng này đặt Script là 
ệt - Unicode). 

ồi copy nội dung trong file 

rong ô File name: gõ 



@ Chạy lần đầu: Trên Menu vào Execute -> PDFLaTex (hoặc nhấn F10), trong lần chạy đầu 
tiên, chương trình sẽ hiên thông báo đưa yêu cầu cài đặt các package được khai báo trong file 
BaiThuyetTrinh.tex 

 

Bạn bỏ dấu  tích ở trước câu Always show …. và nhấn Install để chương trình tự động cài đặt 
(kết nối internet). 

@ Trên Menu vào Execute -> PDFView (hoặc nhấn F11) để xem file thuyết trình tạo ra. Nhấn 
phím PageDown để xem các dòng và các trang. 

@ Gõ nội dung của bài thuyết trình trên cửa sổ WinShell, thường xuyên nhấn F11 để kiểm tra sự 
hiển thị của nội dung vừa gõ (có thể phải nhấn F10 trước). 

Ghi chú: Từ những lần sau, bạn chỉ việc dùng WinShell mở file BaiThuyetTrinh.tex (vào File -> 
Open… rồi tìm đến thư mục D:\WorkspaceLatex), gõ nội dung & nhấn F10 để biên dịch, nhấn 
F11 để xem nội dung vừa gõ (cần đóng file pdf cũ trước). Từ sau lần chạy đầu tiên, nếu ko ra 
được file pdf là do bạn gõ sai lệnh ở đâu đó. 

Cuối cùng, bạn có 1 file pdf hoàn chỉnh để thuyết trình. 

3. Giải thích các câu lệnh trong file BaiThuyetTrinh.tex 

 @ Đoạn câu lệnh từ: \documentclass{beamer} đến \begin{document} là khai báo mặc định, bạn 
để nguyên (chưa cần quan tâm). 

@ Đoạn \begin{document} đến \end{document} chứa nội dung của bài thuyết trình, bạn gõ nội 
dung bài thuyết trình ở đây. 

@ Cặp lệnh \begin{frame} ; \end{frame} cho một slide (một chủ đề có 10 slide thì sẽ có 10 
frame) 

 @ Lệnh \section để mở mục (Mục 1, Mục 2, Mục 3,…), nội dung của Mục bắt đầu từ khi có 
lệnh \section cho đến lệnh \section kế tiếp (lệnh \section để mở Mục sau) 

@ Lệnh \subsection để mở mục con (Mục 1.1, Mục 1.2, …), hiểu tương tự như lệnh \section 

@ Cặp lệnh \begin{block} ; \end{block} để tạo một khối nội dung trong slide 

@ Lệnh \pause để tạm dừng slide, nhấn nút PageDown để slide chạy tiếp 

@ Lệnh 2 dấu gạch chéo \\ để xuống dòng 

@ Lệnh % để ghi chú 



@ Trong file còn một số lệnh về font, bạn tự đoán ý nghĩa. 

4. Gõ công thức toán học 

@ Công thức toán học được đặt trong môi trường toán: $môi trường toán$ 

 hoặc $$môi trường toán$$ (hai dấu $ thì sẽ ngắt dòng) 

VD: $f(x) = 2x; x = 1, 2, 3, …, 100$ 

@ Các ký hiệu toán học: Có trên thanh Menu của WinSell 

VD: Bạn nhấn ký hiệu → thì tại chỗ đang soạn thảo sẽ có lệnh \rightarrow (các ký hiệu kiểu này 
phải đặt trong môi trường toán) 

@ Công thức toán phức tạp: Vào trang: http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Mathematics 

Bạn không cần đọc các chữ tiếng Anh, chỉ cần nhìn hình để chọn câu lệnh phù hợp. 

Ví dụ: Bạn cần gõ: �
��

√���
�

��

�
�	, trong trang trên, bạn nhìn thấy: 

 

 

Từ 2 đoạn trên, suy ra câu lệnh cần gõ là: 
$\int_1^{+\infty}\frac{x^2}{\sqrt{x+1}} \,\mathrm{d}x$ 

(Lệnh \, để cách ra một chút) 

 

-------------&&-------------- 


