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1. Giới thiệu

Gói pdfscreen được phát triển bởi C. V. Radhakrishnan năm
2000. Gói pdfscreen.sty giúp ta thiết kế lại file .pdf đầu ra trong văn
bản thông thường để đọc trên màn hình trong khi vẫn thuận tiện
khi in ấn.
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2. Hướng dẫn sử dụng

2.1. Mẫu khai báo cơ bản
\documentclass[12pt]{article}

\usepackage{amsmath}

\usepackage[utf8]{vietnam}

\usepackage[panelright,paneltoc]{pdfscreen}% Dùng Pdfscreen

\margins{.5in}{.5in}{.5in}{.5in}% Canh lề cho trình chiếu

\screensize{6in}{8in}% Kích cỡ màn hình

%Bắt đầu tên các nút điều khiển

\paneltitlepagename{Trang tiêu đề}

\panlabstractname{Tóm tắt}

\panelcontentsname{Mục lục}

\panelfullscreenname{Tràn màn hình}

\panelhomepagename{DongPhD}

\panelgobackname{Trở về}

\panelclosename{Đóng}

\panelquitname{Thoát}

\panelpagename{Trang}

\panelofname{của}
\emblema{Logo.jpg} %Chèn logo
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\paneloverlay{tên_panel.jpg} %Chèn Hình cho PANEL

\overlay{ten_anh_nen.jpg}% Hình nền cho trình chiếu

\begin{document}

\begin{slide}% Bắt đầu slide thứ nhất

\section{Tiêu đề phần 1 }

.

.

Nội dung trình chiếu.

.

\end{slide} % Kết thúc slide thứ nhất

\begin{slide} % Bắt đầu slide thứ hai

\section{Tiêu đề phần 2}

.

.

Nội dung trình chiếu 2.

.

\end{slide} % Kết thúc slide thứ hai

\end{document}

2.2. Tùy chọn

Ta có thể định nghĩa lại mẫu panel. Ví dụ
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\panelwidth=1.3in
\def\panel{\colorbox{panelbackground}

{\begin{minipage}[t][\paperheight][b]{\panelwidth}

\centering\null\vspace*{12pt}

\includegraphics[width=.75in]{Tênảnh}\par\vfill

\href{\@urlid}{\addButton{.85in}{\@Panelhomepagename}}

\par\vfill

\Acrobatmenu{FirstPage}{\addButton{.85in}

{\FBlack\@Paneltitlepagename}}\par\vfill

\Acrobatmenu{FirstPage}{\addButton{.2in}

{\FBlack\scalebox{.8}[1.4]{\btl\btl}}}\hspace{-3pt}

\Acrobatmenu{PrevPage}{\addButton{.2in}

{\FBlack\scalebox{.8}[1.4]{\btl}}}\hspace{-3pt}

\Acrobatmenu{NextPage}{\addButton{.2in}

{\LBlack\scalebox{.8}[1.4]{\rtl}}}\hspace{-3pt}

\Acrobatmenu{LastPage}{\addButton{.2in}

{\LBlack\scalebox{.8}[1.4]{\rtl\rtl}}}\par\vfill

\Acrobatmenu{GoBack}{\addButton{.85in}

{\@Panelgobackname}}\par\vfill

\Acrobatmenu{FullScreen}{\addButton{.85in}{Full Screen}}

\par\vfill

\Acrobatmenu{Close}{\addButton{.85in}{\@Panelclosename}}
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\par\vfill

\Acrobatmenu{Quit}{\addButton{.85in}{\@Panelquitname}}

\par

\null\vspace*{12pt}

\end{minipage}}}

Nhiều chức năng khác xem thêm tại đây Click here

http://dongphd.blogspot.com
http://amath.colorado.edu/documentation/LaTeX/prosper/0/pdfscreen_man.pdf
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3. Nhận xét

• Trên Panel phải có các nút điều chỉnh sẵn có rất thuận tiện.

• Không có nhiều hiệu ứng như các gói khác.

• Chỉ nên dùng gói Pdfscreen với mục đích trình bày màn hình.
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