Γράφοντας Μαθηµατικά
στο
http://www.mathematica.gr
yY
(Mε το δωρεάν %ρόγραµµα TeXaide)
Y N.Σ. Μαυρογιάννης y

Βήµα 2. Το αρχείο που κατεβάBήµα 1. Kατεβάστε το TeXaide. Θα το βρείτε στο σύνδεσµο:
σατε είναι ένα εκτελέσιµο αρhttp://ifile.it/mlso35q/ta40a.exe
χείο.Τρέξτε το για να αρχίσει η
ή εναλλακτικά σε ένα από τους παρακάτω συνδέσµους:
εγκατάσταση του TeXaide. Θα εµhttp://www.tex.uniyar.ac.ru/win32/tools/texaide/ta40a.exe
φανισθεί ένα πλαίσιο διαλόγου.
http://cursos.itchihuahua.edu.mx/file.php/58/TeXaide/ta40a.exe
http://www.stud.tu-ilmenau.de/~latex/download/kwtex/www.mathtype.com/ta40.exe ∆ώστε I Agree. Kατόπιν στα επόµενα πλαίσια διαλόγου δώστε διαhttp://www.tortools.de/progs/uni/texaide40a.exe
δοχικά Install, Yes, OK, OK.
Στην περίπτωση που επιλέξατε τον πρώτο σύνδεσµο δώστε
Request Download Ticket και κατόπιν Download. ΑποθηκεύΒήµα 4. Είσαστε έτοιµοι να γράψετε σωστά τα µαθηστε το αρχείο κάπου που µπορείτε να το ξαναβρείτε.
µατικά σας µηνύµατα στο mathematica.
Ας γράψουµε ένα µήνυµα που να ζητάει να λυθεί η
Βήµα 3.Mόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ξεκινείστε το
άσκηση Β6 της σελίδας 339 του βιβλίου κατεύθυνσης
mathtype. Από τις επιλογές Edit επιλέξτε Translators και
της
Γ’ Λυκείου:
κατόπιν δώστε τις παρακάτω ρυθµίσεις:

Να βρείτε το

Βήµα 5. Ξεκινείστε την δηµιουργία ενός νέου µηνύµατος στον κατάλληλο φάκελο (λ.χ. στον φάκελο Γ’Λυκείου, Μαθηµατικά Κατεύθυνσης, Ολοκληρωτικός Λογισµός)
‘Εχοντας ανοικτό το παράθυρο του µηνύµατος κρατείστε ανοικτό και το
TeXaide.
To κείµενο γράφεται απευθείας στο πλαίσο του µηνύµατος ενώ τα µαθηµατικά σύµβολα γράφονται στο TeXaide το οποίο έχει πολλά εργαλεία για να γραφούν Μαθηµατικά. Κάθε µαθηµατικός τύπος που
γράφεται στο TeXaide µεταφέρεται στο πλαίσιο του µηνύµατος µε αντιγραφή και επικόλληση.

Βήµα 6. ∆ώστε στο παράθυρο του mathematica Προεπισκόπηση για να ελέγξετε τι έχετε γράψει.
Mην αµελήσετε αυτό το βήµα. ‘Ολο και κάτι µας ξεφεύγει.

Βήµα 7. Προσέξτε τις λεπτοµέρειες. Ένα σωστά γραµµένο µήνυµα
πρέπει να έχει όλα τα Μαθηµατικά σε LaΤex.
Ακόµη και µεµονωµένα σύµβολα. Μην γράφετε για παράδειγµα
απλώς “Η συνάρτηση f ” αλλά
ή να εισαγάγετε το f µέσα από το ΤeXaide
ή εναλλακτικά γράψτε “Η συνάρτηση f ” µαρκάρετε το f µε το ποντίκι
και πατήστε το κουµπί tex οπότε το κείµενο σας θα γίνει “Η
συνάρτηση [tex]f[/tex] ”
ή τέλος γράψτε “Η συνάρτηση $f$” που µετά την επισκόπηση ή
αποστολή θα γίνει πάλι “Η συνάρτηση [tex]f[/tex] ”
Βήµα 8. ‘Οταν βεβαιωθείτε ότι όλα είναι εντάξει δώστε Υποβολή
για να σταλει το µήνυµα σας.

