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التک با را خود مقالۀ که دارند انتظار خود نویسندگان از پژوهش و علم مجله�های اکثر امروزه
�گویند م کار میانۀ در �کنند، م آماده را متن التک با بار اولین که کسان که است مشهور کنند. تهیه
عنوان هیچ به ر دی �گویند م خود به کار اتمام از بعد اما کرد؛ نخواهند استفاده نرم�افزار این از ر دی که
منظور، هر برای التک است؛ واضح کار این دلیل رفت. نخواهند word مانند نرم�افزارهایی سراغ به
زمان ابتدا در اگر کنید. استفاده آن از بهینه طور به بتوانید تا بدانید را فرمان�ها این باید که دارد فرمان
الت مش رفع برای را زمان این برابر چندین آینده در نکنید، صرف فرمان�ها این یادگیری برای کاف
یادگیری در شما به بتواند که است شده ترجمه امید این به کتاب این کنید. صرف باید خود نوشتار

کند. کم التک فرمان�های
فراهم را مختلف قلم�های از استفاده توانایی که است شده ارائه بازار به زیتک نرم�افزار تازگ به
هر تهیۀ برای را التک قوی انات ام تمام است، زیتک پایۀ بر التک همان که زیالتک، است. کرده
X EPersian نام با بسته�ای منظور همین به است. کرده ارائه ، فارس مستندات جمله از مستندی، نوع
سازگاری بررس منظور به و بسته این از استفاده با ترجمه این که است شده تهیه خلیق وفا آقای توسط
تالش با واقعاً که هستند سیدن اه دانش ریاض دکتری دانشجوی خلیق وفا آقای است. شده تهیه آن
انجام را بزرگ کار این چشم�داشت بدون و گرفتند عهده به را بسته این تهیۀ کار توصیف غیرقابل
با و باشم داشته را ر تش کمال ایشان از کشور علم جامعۀ طرف از که �دانم م خود وظیفۀ دادند.

کنم. تقدیم ایشان خود به را ناچیز ترجمۀ این افتخار
بسته�ای تهیۀ قدم�های اولین شروع خاطر به واحدی مصطف آقای زحمات از است الزم همچنین
همچنین و زی�پرشین) مناسب سب (به د یونی به �تک فارس مبدل همچنین و فارس نگارش برای
پیشنهادات و نظرات انتقال و کم دریافت برای نمایم. ر تش 1 گوگل التک فارس گروه ایجاد
از استفاده انات ام شوید. ملحق گروه این به �توانید م اطالعات آخرین دریافت همچنین و خود
از �کنم. م ذاری سپاس ایشان از که است گردیده فراهم طوس امین محمود آقای توسط BibTex
امیرمسعود آقای از Texmakerو ر ویرایش به نگارشفارس افزونۀ تهیۀ برای علوی�زاده رض آقایسید

�کنم. م ر تش 2 زی�پرشین وی آماده�سازی در ایشان بسیار تالش برای پورموس
امیدعل مهدی
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2http://fa.parsilatex.wikia.com





فتار پیش

بسیار ریاض و علم عال کیفیت با نوشتار�� تولید برای که است حروف�چین سیستم ی [?] LATEX
کامل، کتاب�های تا ساده نامۀ ی از نوشتار��، ر دی انواع تولید برای همچنین سیستم این است. مناسب

�کند. م استفاده حروف�چین موتور عنوان به [?] TEX از LATEX است. مناسب
برای است. کاف آن کاربردهای از بسیاری برای و �پردازد م التک معرف به کوتاه مقدمۀ این

کنید. مراجعه [? ,?] به التک سیستم از کامل شرح مشاهدۀ

�شود: م تقسیم فصل ۶ به مقدمه این

التک تاریخچۀ از کم همچنین �سازد. م گاه آ التک نوشتارهای ابتدایی ساختار از را شما ١ فصل
التک کار روش از کل شمایی فصل، این مطالعۀ از بعد است. شده گنجانده فصل این در نیز

�آموزید. م را

محیط�های و فرمان�ها بیشتر فصل این �کند. م سفر نوشتار حروف�چین جزئیات درون به ٢ فصل
خود نوشتار تولید توانایی فصل، این مطالعۀ از بعد �کند. م تشریح و معرف را التک اساس

داشت. خواهید را

قدرت کامل توضیح برای زیادی مثال�های �دهد. م شرح التک در را فرمول�ها نگارش روش ٣ فصل
در التک موجود نمادهای تمام فصل این انتهای در است. شده ارائه زمینه این در التک واقع

است. شده آورده جدول چندین

همچنین �دهد. م شرح را ای.پی.اس تصویر�های الصاق و کتاب�نامه، و نمایه تولید روش ۴ فصل
بستۀ چندین و �شود م بیان پی.دی.اف.التک وسیلۀ به پی.دی.اف نوشته�های تولید روش

�شود. م معرف گسترش�یافته

برنامه�های وسیلۀ به ل�ها ش رسم جای به �دهد. م شرح التک کم با را ل� ش تولید روش ۵ فصل
کنید معرف التک در ونه چ را ل�ها ش این که �گیرید م یاد آنها، الصاق و ذخیره کامپیوتری،

�کند. م رسم شما برای را آنها التک آنگاه و

یاد شما به فصل این است. التک در نوشتار طرح تغییر برای خطرناک اطالعات شامل ۶ فصل
التک خروج زیبای طرح تا دهید تغییر را چیز�هایی ونه چ شما، توانایی به بسته که، �دهد م

کنید. تبدیل ناراحت�کننده و زشت ل ش به را
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نیست. پرحجم آنقدر کتاب این --- کنید ترتیبمطالعه به را مقدمه این فصل�های استکه مهم بسیار
کتاب این اطالعات از گسترده�ای حجم زیرا کرده�اید، مطالعه دقت به را مثال�ها تمام که شوید مطمئن

است. نهفته مثال�هایش در

بزرگ سیستم�های ینتاشو م تا گرفته کامپیوترهایشخص از کامپیوترها، انواع از بسیاری برای التک
و نصب سیستم این اه�ها دانش کامپیوترهای از بسیاری روی بر دارد. وجود وی.ام.اس، و س یونی
به سیستم این نصب در اگر است. شده داده شرح [?] در التک خانگ نصب است. استفاده آمادۀ
راهنمایی کتاب این هدف یرید. ب کم است داده شما به را کتاب این که کس از برخوردید، ل مش

است. التک توسط نوشتار تولید برای راهنمایی آن هدف ه بل نیست، التک نصب برای شما

(CTAN) تک بزرگ آرشیو ه شب اه وب به نگاه دارید، احتیاج التک به وابسته چیزهایی به اگر
التک بسته�های همۀ دارد. قرار http://www.ctan.org در آرشیو این خانگ صفحۀ بیندازید.
جهان سراسر در آن آینه�ای سایت�های و ftp://www.ctan.org .پی اف.ت آرشیو از �توانید م را

کنید. دریافت
نرم�افزارهایی و نوشته�ها به ویژه طور به که یافت، خواهید CTAN به ری دی ارجاع�های کتاب در
باید که شاخه�ای همراه به را CTAN کلمۀ تنها ،url کامل متن نوشتن جای به �کنند. م اشاره نیاز مورد

نوشته�ام. بروید،
بیندازید: نگاه زیر آدرس به کنید، راه�اندازی خود کامپیوتر روی را التک �خواهید م اگر

CTAN:/tex-archive/systems

قسمت چه که رابطه این در سازید. مطلع مرا لطفاً دارید، مقدمه این کردن کم یا اضافه برای نظری اگر
دیدگاه�های که هستم مایل بسیار شود، داده توضیح بیشتر باید قسمت چه و است مناسب مقدمه این از

رابدانم. تازه�کار افراد
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