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1 Giới thiệu

Để đóng khung một khối văn bản với các kích cỡ khác nhau có gói lệnh boxedminipage.sty
tại địa chỉ

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/misc/

do Mario Wolczko viết. Bài này đề cập đến vấn đề khung của khối văn bản tùy ý. Về cơ
bản gói lệnh này là sửa đổi môi trường minipage đã có của LaTeX.

2 Môi trường minipage

Môi trường minipage là muốn để một khối văn bản như một trang văn bản nhỏ, có cú pháp
như sau

\begin{minipage}[<tùy chọn trang>]{<độ rộng trang>}
<Nội dung gõ vào đây>
\end{minipage}

1. <Độ rộng trang> là một độ đo theo chiều ngang ví dụ 6cm, hoặc 4in,...

2. <Tùy chọn trang> là sắp xếp trang nhỏ với các trang khác theo chiều đứng, ví dụ
dưới đây chỉ ra để hai trang nhỏ liền nhau với các tùy chọn

[ ] không có tùy chọn, căn ngang vào giữa nhau

[t] đặt trang lên phía trên của trang

[b] đặt trang lên phía dưới của trang

[c] đặt trang lên phía giữa của trang

3. Xem các ví dụ sau với tùy chọn trong trang, hai trang để liền nhau tạo ra cùng hàng
ngang với tùy chọn khác nhau sẽ khác.
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5. Dùng minipage để thiết kế hai dòng nối với một dòng và ngược lại

Những dòng tách biệt 1

Những dòng tách biệt 2

\begin{minipage}{8cm}
Những dòng tách biệt 3

Những dòng tách biệt 4
\end{minipage}

Những dòng tách biệt 5

Những dòng tách biệt 6
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Những dòng tách biệt 1

Những dòng tách biệt 2

Những dòng tách biệt 3
Những dòng tách biệt 4

Những dòng tách biệt 5

Những dòng tách biệt 6

Một dòng rồi đến hai 1

Một dòng rồi đến hai 2
\begin{minipage}{8cm}
Một dòng rồi đến hai 3

Một dòng rồi đến hai 4
\end{minipage}

Một dòng rồi đến hai 5

Một dòng rồi đến hai 6

Một dòng rồi đến hai 1

Một dòng rồi đến hai 2 Một dòng rồi đến hai 3
Một dòng rồi đến hai 4

Một dòng rồi đến hai 5

Một dòng rồi đến hai 6

Hai dòng rồi đến một dòng tiếp tục 1

Hai dòng rồi đến một dòng tiếp tục 2

\begin{minipage}{6cm}
Hai dòng rồi đến một dòng tiếp tục 3

Hai dòng rồi đến một dòng tiếp tục 4
\end{minipage}
Hai dòng rồi đến một dòng 5

Hai dòng rồi đến một dòng tiếp tục 6

Hai dòng rồi đến một dòng tiếp tục 1

Hai dòng rồi đến một dòng tiếp tục 2

Hai dòng rồi đến một dòng tiếp tục 3
Hai dòng rồi đến một dòng tiếp tục 4

Hai dòng rồi đến một dòng 5

Hai dòng rồi đến một dòng tiếp tục 6

Một dòng đến hai dòng rồi lại một 1

Một dòng 2
\begin{minipage}{3cm}
đến hai dòng 3
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đến hai dòng 4
\end{minipage}
rồi lại một 5

Một dòng đến hai dòng rồi lại một 6

Một dòng đến hai dòng rồi lại một 1

Một dòng 2 đến hai dòng 3
đến hai dòng 4

rồi lại một 5

Một dòng đến hai dòng rồi lại một 6

6. Một trang nhỏ giống như một trang lớn, nếu xuống dòng đoạn cũng thụt đầu dòng và
chú thích ở ngay dưới chân trang, ví dụ

Đây là ví dụ có chú thích 1

Đây là ví dụ có chú thích 2

\bigskip
\begin{minipage}{8cm}

Đây là ví dụ có chú thích 3\footnote{Cần chú thích}

Đây là ví dụ có chú thích 4\footnote{CHú thích nhỏ}
\end{minipage}

Đây là ví dụ có chú thích 5

Đây là ví dụ có chú thích 6

Đây là ví dụ có chú thích 1

Đây là ví dụ có chú thích 2

Đây là ví dụ có chú thích 3a

Đây là ví dụ có chú thích 4b

aCần chú thích
bCHú thích nhỏ

Đây là ví dụ có chú thích 5

Đây là ví dụ có chú thích 6

3 Môi trường boxedminipage

Môi trường này phải có gói lệnh boxedminipage.sty nhưng kết hợp được với môi trường
minipage.

\begin{boxedminipage}{<Độ rộng ngang>}
<Tài liệu được đóng khung>
\end{boxedminipage}

1. Ví dụ kết hợp với môi trường minipage

\begin{boxedminipage}{.4\textwidth}
Tài liệu được đóng khung
\end{boxedminipage}
\begin{minipage}{.2\textwidth}
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\hfill
\end{minipage}
\begin{minipage}{.4\textwidth}
Tài liệu được đóng khung

Tài liệu được đóng khung
\end{minipage}

Tài liệu được đóng khung
Tài liệu được đóng khung
Tài liệu được đóng khung

2. Đóng khung định lý, định nghĩa, mệnh đề,....

\noindent \begin{boxedminipage}{\textwidth}
\begin{theorem}
Cạnh huyền của một tam giác vuông bình phương bằng
tổng bình phương của các cạnh góc vuông.
\end{theorem}
\end{boxedminipage}

Định lý 1 Cạnh huyền của một tam giác vuông bình phương bằng tổng bình phương của
các cạnh góc vuông.

3. Khoảng cách từ văn bản tới khung bẳng lệnh \setlength{\fboxsep}{1cm} mặc định
là \setlength{\fboxsep}{3pt}

\setlength{\fboxsep}{1cm}
\begin{boxedminipage}{.4\textwidth}
Tài liệu được đóng khung
\end{boxedminipage}

Tài liệu được đóng
khung

\setlength{\fboxsep}{3pt}
\begin{boxedminipage}{.4\textwidth}
Tài liệu được đóng khung
\end{boxedminipage}

Tài liệu được đóng khung

4. Lệnh khung đậm \setlength{\fboxrule}{1cm}

\setlength{\fboxrule}{1cm}
\begin{boxedminipage}{.4\textwidth}
Tài liệu được đóng khung
\end{boxedminipage}

Tài liệu được đóng
khung
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Mặc định là \setlength{\fboxrule}{1pt}

\setlength{\fboxrule}{1pt}
\begin{boxedminipage}{.4\textwidth}
Tài liệu được đóng khung
\end{boxedminipage}

Tài liệu được đóng khung

5. Đóng khung công thức toán

\begin{center}
\begin{boxedminipage}{5cm}
\begin{center}
Đẳng thức
\end{center}
\vspace{-32pt}
\begin{align*}
x^2-y^2 &= (x+y)(x-y) \\
x^3-y^3 &=(x-y)(x^2+xy+y^2)
\end{align*}
\end{boxedminipage}
\end{center}

Đẳng thức
x

2
− y

2 = (x + y)(x − y)

x
3
− y

3 = (x − y)(x2 + xy + y
2)

\begin{center}
\begin{boxedminipage}{7cm}
\begin{center}
Đáng nhớ
\end{center}
\vspace{-32pt}
\begin{align}
x^2-y^2 &= (x+y)(x-y) \\
x^3-y^3 &=(x-y)(x^2+xy+y^2)
\end{align}
\end{boxedminipage}
\end{center}

Đáng nhớ
x

2
− y

2 = (x + y)(x − y) (1)

x
3
− y

3 = (x − y)(x2 + xy + y
2) (2)
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