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1 Markdown e LaTeX
1.1 Markdown
1.1.1 Código

Podemos escrever também codigos em várias linguagens da seguinte maneira: Para isso usando:

``` nome da linguagem
código```

Exemplo:

```python
x = 3
print(x)```

python x = 3 print(x)

1.1.2 Fontes e Estilos

Negrito: Texto

Itálico: Texto

Sublinhado: Texto

Riscado: Texto

Código:

“‘html Negrito: Texto

Itálico: Texto

Sublinhado: Texto

Riscado: Texto“‘

Listas Desordenada - item - subitem

Ordenada 1. item 1. subitem

Código:

“‘html Desordenada - item - subitem
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Ordenada 1. item 1. subitem“‘

Links https://griqueufob.wixsite.com/grique-ufob

GRIQUE

Código:

“‘html https://griqueufob.wixsite.com/grique-ufob

GRIQUE“‘

1.1.3 Citações:

Grupo de Informação Quântica e Física Estatística - GRIQUE

O GRIQUE é um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Nosso
grupo trata de tópicos relacionados à Física Estatística, Física da Matéria Condensada,
Informação e Computação Quântica, tendo como objetivo explorar aspectos teóricos
relacionados ao desenvolvimento de modelos estatísticos e computacionais para a carac-
terização das propriedades quânticas de sistemas moleculares, fotônicos e estocásticos,
visando a otimização de suas propriedades físicas.

Fonte: GRIQUE

Código:

html > **Grupo de Informação Quântica e Física Estatística - GRIQUE** > > O
GRIQUE é um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Nosso
grupo trata de tópicos relacionados à Física Estatística, Física da Matéria
Condensada, Informação e Computação Quântica, tendo como objetivo explorar
aspectos teóricos relacionados ao desenvolvimento de modelos estatísticos e
computacionais para a caracterização das propriedades quânticas de sistemas
moleculares, fotônicos e estocásticos, visando a otimização de suas propriedades
físicas. > >Fonte: [GRIQUE](https://griqueufob.wixsite.com/grique-ufob)

1.1.4 Tabelas

Exemplo:

# Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3
Linha 1 1x1 1x2 1x3
Linha 2 2x1 2x2 2x3
Linha 3 3x1 3x2 3x3

Código:

html |#|Coluna 1|Coluna 2|Coluna 3| |:------:|:------:|:------:|:------:| |*Linha
1*|1x1|1x2|1x3| |*Linha 2*|2x1|2x2|2x3| |*Linha 3*|3x1|3x2|3x3|
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Coluna 1 Coluna2
1 2

1.2 Latex
Uma funcionalidade incrível do Markdown é a possibilidade de escrever em LaTeX.

−h̄2

2m

d2ψ

dx2
(x) + V (x)ψ (x) = Eψ (x) (1)

Código:

\begin{equation} \frac {-\hbar^2}{2m} \frac{d^{2}\psi}{dx^2}\left (x
\right)+V\left (x \right)\psi\left (x \right) = E\psi\left (x \right)
\end{equation}

Praticamente todos os comandos funcionam e você pode até mesmo ecrever textos, fazer slides,
porsters e etc.

Para finalizar você pode exportar diretamente o seu notebook como .pdf via LaTeX, ou como
arquivo .tex.

Veja o exemplo abaixo:

Vamos calcular a função sinc:

f(x) =
sin(x)
x

(2)

[1]: import numpy as np

pi = np.pi
x = np.linspace( -4*pi, 4*pi, 10 )
np.sin(x)/x

[1]: array([-3.89817183e-17, -3.49934120e-02, 9.20725429e-02, -2.06748336e-01,
7.05316598e-01, 7.05316598e-01, -2.06748336e-01, 9.20725429e-02,
-3.49934120e-02, -3.89817183e-17])

1.3 Considerações Finais
Para finalizar podemos adicionar também referencias ao texto no arquivo .tex, mas isso exige
conecimentos básicos de LaTeX.

Para isso basta ir em

File → Download as → Latex(.tex)

Caso contrário queira você já pode salvar o seu Notebook em PDF.

Para isso basta ir em
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File → Download as → PDF via Latex(.pdf)

No meu caso o meu compilador teve problema com figuras e linhas horizontais, mas de resto ele
funcionou perfeitamente.

[ ]:
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