
پیش گفتار

کارهای انجام لزوم و کشور اه های دانش از بسیاری در تکمیل تحصیالت دوره ی گسترش با امروزه،

پیش از بیش دانشجویان، و اساتید سوی از ، علم متون و مقاالت نگارش به نیاز ، تحقیقات و پژوهش

م گردد. احساس

سایر و فیزی رشته ی در مجالت از بسیاری و ریاض رشته ی در علم مجالت اتفاق به قریب اکثر

از و م باشند LATEX نرم افزار به وسیله ی مقاالت حروفچین و شدن فراهم خواهان پایه، علوم شاخه های

م کند. پیدا اهمیت آن، توانمندی های ارگیری ب و LATEX از استفاده ونگ چ یادگیری این رو

هستند آشنا حروفچین برنامه ی این با خود نیاز کردن برطرف حد در تنها LATEX کاربران از بسیاری

،LATEX از استفاده هنگام زیادی، الت مش و پرسش ها ندارند. گاه آ آن توان مندی های از بسیاری از و

از استفاده ونگ چ درباره ی کامل، و منسجم منبع ی زیرا م ماند؛ بی پاسخ که م آید پیش مردم برای

عالقه ی رفتن ازبین مایه ی است ن مم بی پاسخ، التِ مش و پرسش ها همین نیست. اختیار در ،LATEX

گردد. LATEX به مردم

منابع و کتاب ها مطالعه ی و LATEX با نگارنده کار و تجربه سال ها حاصل دارید، رو پیش که کتابی

الت مش همه ی حل راه و پرسش ها همه ی پاسخ است شده سع م باشد. آن ارگیری ب نحوه ی به مربوط

که نیست ش وجود، این با شود. گنجانده کتاب این در م آید، پیش LATEX معمول کاربر ی برای که

ویرایش های در است، امید ندارد. وجود آن پاسخ و است نشده پیش بین کتاب این در که هست سؤاالت

آید. پدید کامل کتابی فرهیخته، خوانندگان سوی از بازخوردها دریافت با و بعدی

پردازش گرهای با سال ها که م گردند آشنا آن با و م شوند گاه آ LATEX وجود از هنگام مردم از بسیاری

چطور که م شوند متعجب بسیاری داشته اند. سروکار مختلف حروفچین سامانه های و گوناگون متن

بوده اند. بی خبر آنها و م گذرد LATEX آمدن پدید از سال ٢۵ از بیش
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حاشیه ها، اندازه ی و قلم اندازه ی قلم، ل ش مانند نوشتار، ظاهری تنظیمات به شدن مشغول هرچند

پرداختن کهنه کار، و حرفه ای نویسندگان برای اما است، سرگرم کننده و جذاب امری جدید، کاربران برای

نوشتار محتوای بر بیشتر م دهند ترجیح آنها و م آید به حساب کردن تلف وقت نوشتار ظاهری قالب به

قالب نگران کاربر ،LATEX با کار هنگام که، است این LATEX ویژگ های از ی کنند. تمرکز خود

حروفچین کار LATEX م پردازد. ورودی فایل به نوشتار متن کردن وارد به تنها و نیست نوشتار ظاهری

م دهد. انجام به خوبی را صفحه آرایی و

که نوشته هایی به ویژه ، علم متون ایجاد برای که است رایانه ای حروفچین برنامه ی LATEX

LATEX از استفاده با است. مناسب باال بسیار خروج کیفیت با هستند، ریاض عبارت های دربردارنده

کامل. کتابهای تا گرفته کوتاه نامه های از آورد، پدید گوناگون نوشته های م توان

است؟ سودمند کسان چه برای کتاب این

رشته های در تکمیل تحصیالت دوره ی دانشجویان و اساتید کتاب این خوانندگان بیشتر م شود پیش بین

متون سایر و مقاالت انتشار پایان نامه، نگارش کار در معموال که باشند، ریاض رشته ی بویژه و پایه علوم

صرفاً که اشخاص و ر دی رشته های در علم و کاری زمینه ی با افرادی است ن مم اما م باشند. علم

سرگرم ی به عنوان که افرادی حت و هستند علم متون انتشار و چاپ و حروفچین کار به عالقه مند

باشد. سودمند آنها برای کتاب این و باشند کتاب این خوانندگان جزو نیز م نگرند LATEX به

آنجا از اما م دهد شرح ،LATEX به وسیله ی را، التین متون حروفچین ونگ چ کتاب این هرچند

است، شده فراهم XePersian جانبی بسته ی ارگیری ب با فارس متون حروفچین ان ام ، به تازگ که،

کارشناس دوره ی دانشجویان بویژه هستند، فارس متون حروفچین کار در که اشخاص برای کتاب این

است. سودمند نیز ارشد،

کتاب این خوانندگان برای الزم پیش نیاز

خروج و ورودی دربردارنده ی که گوناگون، مثال های کم با را، LATEX از بهره گیری ونگ چ کتاب این

ویژه ای دانش به نیاز آن یادگیری برای و است آسان LATEX از استفاده م دهد. آموزش م باشد، باهم

است. مفید این باره در نوشتجات چاپ و حروفچین کار از داشتن گاه آ هرچند نیست،
١ راه اندازِ سامانه های از ی به مجهز که خود، رایانه ی با کار ونگ چ با خواننده م رود انتظار

بهره گیری ونگ چ وی م شود فرض و است آشنا به خوبی م باشد، Linux یا Microsoft Windows
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پیشرفته متن رهای پردازش نه ، متن ر ویرایش ی از منظور اینجا در م داند. را ٢ متن ر ویرایش ی از

Notepad چون ساده بسیار متن رهای ویرایش نه و است OpenOffice یا Microsoft Word مانند

.Microsoft Windows در

م آموزیم کتاب این در آنچه

مقاله، ی مانند کامل، نوشتار ی حروفچین برای کتاب، این مطالعه ی از پس خواننده، است آن هدف

دربردارنده ی است ن مم کامل، نوشتار این آورد؛ به دست کاف مهارت کتاب، ی یا و پایان نامه ی

گوناگون هندس ل های ش و نمودارها جدول ها، آن در است ن مم و باشد پیچیده ریاض فرمول های

م دهد، قرار وی اختیار در LATEX که انات ام از استفاده با هم بود، خواهد قادر کاربر باشد. شده ظاهر

ی به عنوان که را، اشیاء این م تواند هم و کند، رسم را خود نیاز مورد ل های ش و نمودارها جدول ها،

LATEX توسط که نوشتاری نجاند. ب خود نوشتار در است، شده ذخیره گرافی فایل ی در تصویر

همه ی که باشد ر دی بخش های از بسیاری و نمایه۴ کتابنامه٣، شامل است ن مم م شود، حروفچین

است. انجام قابل LATEX کم به ، به آسان آنها،

است: فصل هفت شامل کتاب این

را آن با کار مبان و م کند آشنا LATEX اساس ساختارهای با را خواننده کار، اساس عنوانِ با اول فصل

ونگ چ با و م آموزد را LATEX با کار اساس خواننده فصل، این مطالعه ی از پس م دهد. شرح

م گردد. آشنا آن کارکرد

ونه چ پاراگراف ها و خطوط م آموزیم فصل این در م پردازد. متن حروفچین ونگ چ به دوم فصل

و ۵ پاورق آوردن پدید نحوه ی کرد. فهرست بندی را مطالب م توان ونه چ و م گیرد ل ش

جدول رسم ونگ چ م شود. تشریح فصل این در ستون، چند در حروفچین و حاشیه نویس

است. شده گنجانده فصل این در نیز

فرمول نویس قواعد ابتدا فصل این در م پردازد. ریاض عبارت های حروفچین ونگ چ به سوم فصل

عبارت های بود خواهد قادر خواننده آن، مطالعه ی از پس که، به طوری م شود، تشریح LATEX در

معادله های آوردن پدید نحوه ی به ادامه، در کند. حروفچین به زیبایی، و به آسان را، پیچیده ریاض
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سپس داد. ارجاع شماره دار معادله ی ی به م توان ونه چ اینکه و م شود پرداخته شماره دار

م شود. تشریح قضیه ها و گزاره ها تعریف ها، حروفچین ونگ چ

یا پایان نامه ی مقاله، ی مانند کامل، نوشتار ی م پردازد. نوشتار منطق ساختار به چهارم فصل

و فصل ها مطالب، فهرستِ عنوان، مانند گوناگون قسمت های به ، منطق دیدگاه از کتاب، ی

کامل نوشتار ی م توان ونه چ م آموزیم فصل این در م گردد. تقسیم نمایه و کتابنامه بخش ها،

و کتابنامه م توان ونه چ آموخت خواهیم به ویژه، نمود. حروفچین را اجزاء این همه ی شامل

آورد. پدید LATEX توسط خودکار، به طور را، نمایه

ونه چ و داد تغییر را حاشیه ها اندازه ی ونه چ اینکه م پردازد؛ نوشتار ظاهری ساختار به پنجم فصل

کرد. آرایش را ناحیه دو این در شده گنجانده اطالعات و ته برگ ها٧ و سربرگ ها۶

گنجاندن مسأله ی م پردازد. گرافی فایل ی در شده ذخیره تصویر ذاری جای ونگ چ به ششم فصل

است. LATEX کاربرانِ بین کارها برانگیزترین سؤال از ی ،LATEX نوشتار در گرافی تصویرِ ی

است. انجام قابل ، به آسان کار، این ونه چ م آموزیم فصل این در

شناور اشیاء آنها به که شماره دار، و زیرنویس دار جدول های و ل ها ش آوردن پدید ونگ چ به هفتم فصل

م پردازد. م گوییم،

قرارداد و نمادگذاری

آنجا است. شده داده شرح گوناگون، ل های ش و متعدد مثال های کم با قواعد، و مفاهیم کتاب این در

م شود. حروفچین typewriter قلم با فرمان نام م شود، داده نمایش فرمان ی کل صورتِ که

این حالت، در گردد. وارد کاربر توسط باید که دارند اطالعات به نیاز LATEX در فرمان ها از بسیاری

مانند م شود، مشخص ⟨ ⟩ به محدود و italic قلم با اطالعات این اه جای

\LaTeXCommand[〈optional-argument〉]{〈mandatory-argument〉}

⟨mandatory-argument⟩ و ⟨optional-argument⟩ و است فرمان نام \LaTeXCommand اینجا در

دارد. نیاز کاربر توسط مخصوص اطالعات کردن وارد به که است اه جای نمایش دهنده ی

روشن، خاکستری رنگِ به پس زمینه با همراه ،typewriter قلم با همواره ورودی فایل محتویاتِ

پیش فرض قلم که ،Computer Modern Roman قلم با خروج فایل محتویات و م شود داده نمایش

م شود. داده نمایش سفید، رنگ به زمینه پس با و است، LATEX
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است ن مم که آنجا است. شده ظاهر هم با خروج و ورودی ل ها، ش و مثال ها از بسیاری در

مانند است، گرفته جای هم کنار خروج و ورودی

The aim of this work is to

generalize Lomonosov’s techniques

in order to apply them to a wider

class of not necessarily

compact operators. \\

The aim of this work is to generalize

Lomonosov’s techniques in order to

apply them to a wider class of not

necessarily compact operators.

هم زیر را آن ها ندارد، وجود هم کنار خروج و ورودی دادن جای برای ، کاف فضای که مواردی در و

مانند داده ایم، قرار

\[ \frac1{2\pi\I} \int\nolimits_0^{2\pi} \mathrm{e}^{-\I n\theta}

\diff \theta = \left\{\!\! \begin{array}{ll} 1 & \text{if $n=0$,} \\

0 & \text{if $n\neq$ 0}.

\end{array} \right. \]

1

2πi

∫ 2π

0

e−inθ dθ =

{
1 if n = 0,

0 if n 6= 0.

”برنامه ی آن از منظور که است رفته به کار کتاب متن طول در بارها استاندارد“ LATEX” عبارت

م باشد. جانبی“ بسته ی هیچ گونه بدون LATEX
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