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ریاض نویس ابزار ی از فراتر زی پرشین،

امین طوس محمود

خلیق وفا دکتر آقای جناب به تقدیم

که باشد رایج هم تصور این بسا چه ه بل نیستند گاه آ زندگ در ریاضیات کاربردهای از مردم از بسیاری تنها نه یده. چ
ریاض جامعه توسط متعددی ابزارهای ، ریاض بسیار کاربردهای از صرفنظر هستند. سایرین از جدا گروه ریاض ورزان

دانشمند ی توسط تک حروف چین سیستم آنهاست. از ی تک حروف چین سیستم که شده اند داده توسعه یا و ایجاد دنیا
در است. شده آماده ریاض دانشجوی ی توسط نیز «زی پرشین» نام با آن کنون فارس بسته ی و شده نهاده بنیان ریاض
همچنین است. شده پرداخته مشابه سیستم های با آن مقایسه ی و آن گسترش و پیدایش روند زی پرشین، معرف به نوشتار این
دارند قرار ریاض جامعه توجه مورد کمتر که آن به وابسته ابزارهای و توانمندی ها برخ و اصل ویژگ های است شده تالش

حروف چین برای بسته این از بسیاری سازمان های و افراد هم اکنون شود. داده پاسخ آن پیرامون پرسش چند به و شده بیان
است. گسترش به رو ایران علم جامعه ی در آن از استفاده و م برند بهره التک در خود پارس اسناد

سرآغاز .١

دانلد توسط که است حروف چین سیستم م شود، نوشته TeX صورت به انگلیس متن در که (TEX لوگوی (با تک
هدف دو با کامپیوتری)، قلم های توصیف (برای متافونت٢ کنار در و شده  ایجاد کامپیوتر) و ریاض (دانشمند کنوث١
و کند، تولید عال کیفیت با کتاب هایی منطق و محدود تالش با بتواند کس هر این که اول شده است: طراح اساس

.[۶] نماید تولید سان ی نتایج مختلف کامپیوترهای روی بر که کند ایجاد سیستم که این ر دی
سیستم و متافونت ایشان، بزرگ اختراع دو به منجر ،١٩٧٧ در کنوث دانلد کتاب ی نامناسب حروف چین
تک وصف در دیجیتال، ادوات و تجهیزات مهندس شرکت مقام قائم بل۴ گوردون س گردید. تک٣ حروف چین
زمینه در قرن این اختراع مهمترین کنوث، دانلد (τϵχ) کایِ اپسیلون، تاو، سیستم گفت «م توان است: گفته چنین
م توان اهمیت لحاظ از و م دهد ارایه کامپیوتری حروف چین برای را استاندارد زبان ی سیستم این است. حروف چین
برای کالسی ریاضیات از که است سیستم متافونت .[٩] دانست.» گوتنبرگ توسط چاپ ابداع هم سنگ تقریباً آنرا
خصوص این در کنوث است. نبوده کنوث نظر از دور نیز حروف ل ش زیبایی م گیرد. کم الفبا حروف طراح
قشنگ ، زیبایی شناس سنت معیارهای طبق بر که است ریاضیات توسط شده تعریف حروف الزمۀ این «بی تردید م گوید:
را ما سؤال این است؟ کدام م کند وصل هم به را نقاط این که منحن زیباترین مفروضند، صفحه در نقطه تعدادی باشند.

التک. زی پرشین، ، حروف چین کلیدی. کلمات و عبارات
. ١٣٩۵/٠١/٠٨ پذیرش: تاریخ ١٣٩۴/٠٩/٢۴ دریافت: تارخ
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های DVD از ی روی طرح و زی پرشین)، (نویسنده ی خلیق وفا زی پرشین)، (لوگوی سیمرغ نماد :١ ل ش
پارس التک.

قرار سته ش منحن های از خانواده ی پایه بر که سئوال این جواب های از ی و م کند؛ راهنمایی جالبی ریاضیات به
شد»[٩]. فوق العاده ای چاپی حروف ایجاد به منجر مقاله این نویسندۀ اولیۀ تجارب همان در دارد،

روی بر تمرکز نوشتار این در اصل هدف اما هستند، اهمیت با بسیار متافونت و تک حروف چین سیستم دو هر
نسخه دو وجود علیرغم م دهد. کاربران به را التک در فارس حروف چین ان ام که است زی پرشین نام با بسته ای

پشتیبان فارس از تک۵ رسم توزیع های از هیچ ی ١٣٨٧ سال تا واقع به اما ١٣٧٢ سال حدود از تک از شده فارس
و دوجهته حروف چین انات ام استرالیا)، ، سیدن ، ریاض دکترای کارن پهلو، (یا خلیق وفا تالش های با نم کردند.
که است سال چند و است شده مهیا (xepersian)زی پرشین و (bidi) بی دی بسته های توسط LATEX2ε در فارس
هم را خود پارس اسناد راحت به م نویسند، التک در را خود انگلیس اسناد که همان گونه م توانند فارس زبان کاربران

یونان حروف نمایش زیبایی همچنین و پیچیده فرمول های حروف چین در التک باالی بسیار قدرت نمایند. حروف چین
سیستم به ایران اه دانش جامعه اصل نگرش دلیل، همین به شاید و نیست پوشیده ریاض جامعه بر افزار، نرم این
در اسناد آماده سازی و حروف چین برای کارا سیستم واقع در اما است؛ ریاض متون به معطوف التک، حروف چین
در فارس حروف چین التک، در دوجهته حروف چین از تاریخچه ای ابتدا ادامه، در هست. هم زمینه ها ر دی از بسیاری
در اما است موجود التک در که قابلیت هایی و انات ام برخ به آن از پس م شود. بیان زی پرشین خصوص به و التک
شده مهیا قابلیت ها این از استفاده ان ام زی پرشین لطف به اکنون و – گرفته قرار توجه مورد کمتر ما اه دانش جامعه

شد. خواهد پرداخته – است

فارس زبان و تک حروف چین سیستم .٢

بودند. چپ به راست نوشتار از پشتیبان فاقد (TEX Typesetting System) تک حروف چین سیستم اولیه نسخه های
راست و راست به چپ متن شامل نوشتار از پشتیبان ارهای راه و الت مش هـ.ش) ١٣۶۶) ١٩٨٧ سال در کنوث دانلد
LATEX2.09 روی بر [٣] ارانشان هم و قدس محمد توسط که (FarsiTEX) فارس تک، .[١] است کرده بیان را چپ به
قابلیت های م کرد. پشتیبان فارس زبان از که دانست تک بر مبتن حروف چین سیستم اولین م توان را بود یافته توسعه
طبقه ی بین در را خود جای سرعت به فارس تک که شد باعث فارس تک، ساده محیط و التک حروف چین سیستم فراوان

5TEX Distributions
٢
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از آن پشتیبان عدم متاسفانه باشد. استفاده مورد همچنان امروز تا و نماید باز ریاض گروه های مخصوصاً و اه دانش
ل مش با را آن از استفاده تک، دنیای تغییرات با آن هماهنگ عدم و اخیر سالیان در سیستم این بروزرسان عدم د، یونی
تک جدید توزیع های و عامل ها سیستم  با فارس تک نمودن هماهنگ جهت در تالشهایی که گرچه است. نموده روبرو
دنیای تحوالت و تغییر سرعت اما گرفت، صورت قاسمیان۶ وحید و اسفهبد بهداد مانند آن دوستداران و حامیان توسط
ساده و سب فارس تک ر ویرایش باشد. فارس تک افتادگ عقب وی جواب عزیزان این تالش های که بود آن از بیشتر تک
ویرایش و دیدن قابل خودش ر ویرایش با فقط فارس تک اسناد سورس فایلهای داشت. هم عدیده ای الت مش اما بود،
در که ر دی مواردی و نداشت را سیستم در موجود قلم های از استفاده و (Undo) عمل آخرین برگرداندن ان ام بودند،

آمد. خواهد آت بخش های
شرکت توسط تکِ پارس نام به ری دی نرم افزار ،(١٣٧٢ تا ١٣٧٠ (سالهای فارس تک آمدن بوجود اوان همان در
مانند به ‐١٣٨۴ سال ‐تا بودن تجاری دلیل به شاید ن لی داشت، خوبی انات ام که بود شده تولید نیز داده کاوی

پارس شدن آسان کار این مزیت م داد. تغییر را (TEX) تک موتور اساس صورت به تکِ پارس نشد. همه گیر فارس تک
کرد. منتقل تک ر دی توزیع های به را آن راحت به نتوان که م شد باعث قضیه همین اما بود التک در کردن کار

و توسعه نوشتن، اصل کار شد. پایه گذاری فوق الت مش از بسیاری بر غلبه برای اری راه عنوان به زی پرشین
رساند ه  نتیجه به را بزرگ کار این خود برانگیز تحسین تالشهای با که م شود انجام خلیق وفا توسط بسته این نگهداری
آسان بسیار (X ETEX) زی تک موتور تحت را پارس حروف چین که است ماکروها از دسته ای واقع در زی پرشین است.
TeX- و [١]DVI-IVD از متاثر نیز XeTeX نام گذاری دارد. اشاره نکته همین به نیز X EPersian به آن نام گذاری م کند.
م شود استفاده د یونی استاندارد رمزینه ی از زی پرشین در دارد. اشاره دوجهته حروف چین از پشتیبان به که است XeT
را تک توزیع ی بتوان که سیستم عامل هر در آن از نمود. استفاده خود عامل سیستم در موجود قلم های از م توان و
زی پرشین، ل گیری ش تاریخچه بیان به ادامه در دارد. جستجو قابلیت آن PDF خروج و کرد استفاده م توان داشت

م پردازیم٧. آن با مرتبط موارد برخ و توانمندی ها

زی پرشین تاریخچه ی .٣

گوگل گروه و وبالگ بود، هلند در کامپیوتر دکترای دانشجوی زمان آن در که واحدی، مصطف ١٣٨۶ سال در
شخص تجربیات و دانش اشتراک گذاری به و LATEX2ε در پارس حروف چین از پشتیبان منظور به را فارس التک٩,٨

سیستم عامل برای آن از نسخه ی شد، کار TeX اصل توزیع های در تک پارس ادغام نمود؛روی راه اندازی TEX دنیای از
گروه وقت (استادیار امیدعل مهدی همچون افرادی مشارکت با شد. داده ارتقاء آن خروج کیفیت و شد تهیه لینوکس
ArabXeTeX و Arabi بسته ی مانند داشتند شدن پارس ان ام که نیز ری دی مختلف گزینه های شاهد)، اه دانش ریاض
که (FarsiXeTeX) زی تک فارس نام با بسته ای توسعه ی کار امیدعل مهدی ١٣٨٧ بهار در گرفتند. قرار بررس مورد
.[١٢] نمود آغاز نیز را التک برای پارس خوب راهنمای ی ترجمه ی و داده ادامه را بود کرده شروع واحدی مصطف
در و آماده نیز مثال هایی نمونه و شدند نوشته واحدی مصطف توسط د یونی به تک پارس فایل های تبدیل برای مبدل هایی
استرالیا در ریاض دکترای دانشجوی زمان آن در که – خلیق وفا ٨٧ بهار اواخر در گرفت. قرار ران دی استفاده معرض
ماکروهایی نوشتن کار آمده، به دست تجربه ی پایه ی بر ‐ بود پیوسته فارس التک اینترنت گروه به ٨۶ سال اواسط از و بود

است. شده  کل ویرایش و بازنویس اخیر، سال چند در گرفته صورت تغییرات حسب که است شده منتشر [٧ ،٨] ایران ریاض انجمن خبرنامه در قبال نوشتار این از بخش ٧

6http://farsitex.org/, http://farsitex.blogfa.com/ 8http://farsilatex.blogfa.com
9https://groups.google.com/group/farsilatex
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سبزوار، رضوی، خراسان
سبزواری، حکیم دانشگاه
کامپیوتر علوم و ریاضی دانشکده
۰۹۱۲۲۸۷۴۶۹۴H
۰۵۱۴۴۰۱۳۳۵۳T
m.amintoosi@{hsu.ac.ir،gmail}B
http://profs.hsu.ac.ir/mamintoosi

امین طوسی محمود
حال شرح

کاری وضعیت
سبزواری). (حکیم سبزوار معلم تربیت دانشگاه ریاضی، گروه یس، حق التدر ۱۳۷۷-۱۳۸۰

سبزواری. حکیم دانشگاه کامپیوتر، علوم و ریاضی دانشکده علمی، هیأت عضو تاکنون ۱۳۸۰
سبزواری. حکیم دانشگاه فناوری، مدیر ۱۳۹۰-۱۳۹۳

تحصیالت
مشهد. فردوسی، دانشگاه کارشناسی،

کامپیوتر) در (کاربرد ریاضی
۱۳۷۰-۱۳۷۴

مشهد. فردوسی، دانشگاه ارشد، کارشناسی
افزار) کامپیوتر(نرم مهندسی

۱۳۷۵-۱۳۷۸

تهران. ایران، صنعت و علم دانشگاه دکترا،
تصویر پردازش - مصنوعی) (هوش کامپیوتر مهندسی

۱۳۸۴-۱۳۸۹

تدریس سابقه
مختلف دانشگاههای در ۱۳۷۶ سال از کامپیوتر دروس تدریس •

شده: تدریس دروس
پیشرفته برنامه سازی { برنامه سازی و کامپیوتر مبانی {

چندرسانه ای محیط های { داده ها ساختمان {
MATLAB نرم افزار با آشنایی { الگوریتم ها طراحی {

عامل سیستم { کامپیوتری گرافیک {
داده ها پایگاه { ماشین زبان و ساختمان {

سیستم ها تحلیل و تجزیه { برنامه سازی زبانهای پیاده سازی و طراحی {
مصنوعی هوش { ترکیبیاتی بهینه سازی {

داده کاوی { ماشین یادگیری {

کاری موضوعات
(Image Registration) تصویر ثبت NHH (Machine Vision) ماشین بینایی NHH

(Panorama) عریض تصاویر IMH (Fusion) تصاویر ترکیب IMH

(Stabilization) پایدارسازی INH (3D-Reconstruction) سه بعدی بازسازی INH

زی پرشین ILH ترکیبیاتی بهینه سازی ILH

الگو آماری شناسائی IIH (Machine Learning) ماشین یادگیری IIH

..

بدهیم نشان شما به تا �نویسم م اینجا در که هست معادله ی این

ṅ = u cosψ − v sinψ (١)
ė = u sinψ + v cosψ (٢)

نوشته زیبای به تا داد قرار جعبه این در معادله تعدادی �توان م ونه چ که
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ė = uδψ + v (۴)

.

عنوان ی

.♣

..

معادلۀ

x
n + yn = zn

ندارد. صفر
غیر و صحیح جواب n > ٢ .برای

فرما قضیۀ آخرین

ریاض علوم ده دانش

محض ریاض گروه

پایان�نامه

رشته در ارشد کارشناس درجه دریافت برای

ریاض آنالیز گرایش محض، ریاض

عنوان

کالس از استفاده با رساله و پایان�نامه پروژه، نوشتن

Tabriz_thesis

راهنما استاد

اول راهنمای استاد

مشاور استاد

اول مشاور استاد

ر پژوهش

شان نا دا ید و
١٣٩٠

−٨ −۶ −۴ −٢ −۵

٠
۵

٠

٠٫۵
..

مختلف جنبه�های
کامپیوتر .علوم ..عمل

وريتم�ها ال

.

ساختمان
داده�ها

.

زبانهای
برنامه�نویس

.

مهندس
نرم�افزار

.

فن

.

.

نظری

.

پیاده�سازی. . .

�های بان
اطالعات

.

جهان�گستر تور

پارس التک. مجموعه ی و سایت در موجود زی پرشین مثالهای خروج های از نمونه چند :٢ ل ش

ی عنوان به زی پرشین نام با آنرا ٨٧ تابستان اوایل در و کرده شروع را زیالتک تحت پارس حروف چین برای جداگانه
نمود. منتشر ١٠CTAN در (Package) بسته

یافت. بیشتری عمومیت آن از استفاده تک، مختلف توزیع های در نتیجه در و CTAN در زی پرشین گرفتن قرار با
وقت (دانشجوی علوی زاده سیدرض بودند. دخیل آن با مرتبط ابزار یا و زی پرشین گسترش و توسعه در مختلف افراد
باشد داشته را متن نویس چپ به راست قابلیت که ر تک می از نسخه ی مدرس) تربیت اه دانش ریاض ارشد کارشناس
عهده دار را زی پرشین مراجع بخش صنعت)، و علم کامپیوتر دکترای وقت (دانشجوی امین طوس محمود کرد. ایجاد
خوبی پیشنهادهای امیدعل مهدی نوشت. زی پرشین به فارس تک فایلهای تبدیل برای مبدل واحدی مصطف شد.

ط در نمود. معرف ایران ریاض جامعه به آن را ١٣٨٨ سال جبر سمینار در و داد ارایه زی پرشین باگهای رفع برای
سایت ١٣٨٨ سال اوایل در گرفت. قرار استفاده مورد زی پرشین توسعه عالقمندان توسط مختلف سایت های مدت این

مناسب ابزارهای توسعه ی به عالقمندان فعالیت های انتشار و زی پرشین از استفاده ترویج هدف با ParsiLaTeX نام با
را سایت این در موجود مثال چند ٢ ل ش گردید١١. راه اندازی امین طوس محمود توسط التک در فارس حروف چین

م دهد. نشان

10The Comprehensive TeX Archive Network (CTAN) is the place to get materials related to the TeX typesetting system: ctan.org
11http://www.parsilatex.com
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پارس التک١٢ وی شریف) صنعت اه دانش فیزی ارشد کارشناس وقت (دانشجوی پورموس امیرمسعود آن کنار در
تبریز)، اه دانش ریاض ارشد کارشناس وقت (دانشجوی دامن افشان وحید همچون افرادی اری هم با نمود. راه اندازی را

آموزش مطالب دیانت ابوالفضل و ذاکری حسن شاهد)، اه دانش ریاض کارشناس وقت (دانشجوی صف اقدم هادی
برای زی پرشین بسته ی شد. نوشته مختلف سیستم های در آن بروزرسان و نصب نحوه و زی پرشین و التک خصوص در
و توسعه ١٣٨٩ خرداد در بود. وابسته م شد نگهداری َشرِت١۴ فرانسوا توسط که بی دی١٣ بسته ی به دوجهته ماکروهای
بسته ها این زی پرشین، بسته ی و بسته این قسمتهای از بسیاری بازنویس با شد. سپرده خلیق وفا به بسته این نگهداری
نام با بسته ی عنوان به و شد جدا زی پرشین بسته ی از مراجع به مربوط کدهای زمان، همین در شدند. بخشیده بهبود

.[١٣] گرفت قرار CTAN در Persian-bib
و توسعه به عالقمند افراد گروه و بود رسیده پایداری حالت به شده، برطرف زی پرشین باگهای از بسیاری زمان این در
زی پرشین دستورات تغییرات که شد باعث زی پرشین ١ نسخه ی انتشار م شد. شناخته پارس التک نام با زی پرشین ترویج
و پرسش هزار پنجاه حدود سال ها این خالل در کند. پیدا گسترش بیشتری سرعت با آن از استفاده و شود کم بسیار
زحمات با شد١۵. بدل و رد ( Persian-TeX گروه (عضو خلیق وفا و پارس التک گروه اعضای و کاربران بین پاسخ
پیشبرد در مختلف افراد گرفت. قرار کاربران دسترس در و شد اصالح زی پرشین بار هزار از بیشتر ، خلیق وفا شبانه روزی
ریچارد با وه ش فرهاد و TeXWorks نویسنده ی کو١۶ جاناتان با خلیق و امیدعل داشتند. شرکت باگ گزارش و کار
همانند چپ به راست زبانهای از ر ویرایش دو این که شدند باعث و کردند برقرار ارتباط TeXShop نویسنده ی کخ١٧

کنند. پشتیبان پارس
Xindy-Persian نام با بسته ای امیدعل ١٣٨٨ ماه بهمن در بود؛ همراه الت مش با زی پرشین در پارس نمایه سازی
کارل و زیندی مؤلف با تک الیو به بسته این شدن اضافه درخصوص خلیق کرد. تهیه پارس از xindy پشتیبان برای را

شد. افزوده به تک الیو مورد این ١٣٩٠ آبان در نهایت در و داد انجام صحبت هایی تک الیو پشتیبان تیم از بِری١٨
آموزش کارگاه های برگزاری به اقدام مختلف اه های دانش در بسیاری افراد زی پرشین، توسعه ی اولیه ی سالیان از پس

کنفرانس هفتمین ایران، ریاض کنفرانس ۴٢ومین در شده برگزار کارگاه های به م توان جمله آن از که نمودند زی پرشین
اه های دانش در همچنین و ایران ریاض کنفرانس ۴۶امین ایران، جبر سمینار ٢٢ومین ایران، ماشین بینایی و تصویر پردازش
با هایی DVD کارگاه ها، این از برخ در نمود. اشاره بهشت شهید و سبزواری یم ح مشهد، کرمان، شریف، صنعت
شرکت کنندگان اختیار در مربوطه همایش توسط و شده آماده پارس التک گروه طرف از پارس التک» «مجموعه ی نام
نمونه و پارس زبان کاربران موردنیاز جانبی ابزار همراه به تک الیو نسخه ی آخرین شامل دی وی دی ها این م گرفت. قرار
ویدیوهای سری ی شامل پارس التک مجموعه جدید نسخه های .(٢ ل (ش بودند زی پرشین اسناد از مختلف مثال های
شده اند آماده ١٣٩٣ سال در ( طوس نصیرالدین خواجه اه دانش انی م ده دانش (استادیار ترابی فرشاد توسط که آموزش

م باشد. نیز
در چپ به راست زبان های و زیتک موتور از التک، اسناد پردازش آنالین سیستم های از ی هیچ اواخر همین تا
،١٣٩٣ سال از که است http://www.overleaf.com سایت سایتها، این از ی نم کردند. حمایت خود ر ویرایش

است. شده فراهم آن در زی پرشین اسناد پردازش و نوشتن ان ام
اطاله موجب آنها همه ذکر که داشتند زیادی فرودهای و فراز آن با مرتبط موارد سایر و سال ها زی پرشین این ط در
سال از بود. میالدی ٢٠١۴ سال اواسط از زی پرشین پیش فرض قلم حذف تغییرات، مهم ترین از ی شد. خواهد کالم

فارس متن قلم عنوان به پیش فرض صورت به قلم، این و بود افزوده CTAN به را Persian Modern قلم خلیق وفا ٢٠١١

12http://wiki.parsilatex.com 13http://ctan.org/pkg/bidi 14François Charette
15http://qa.parsilatex.com,http://forum.parsilatex.com 16Jonathan Kew 17Richard Koch 18Karl Berry
۵

http://www.overleaf.com
http://wiki.parsilatex.com
http://ctan.org/pkg/bidi
http://qa.parsilatex.com
http://forum.parsilatex.com


١٧–١ (١٣٩۶) ٢ شماره ،٢ جلد جامعه/ و ریاض ، امین طوس م.

نگارش به شروع و شود فراخوان زی پرشین بسته ی که بود کاف فقط فارس اسناد برای لذا م شد. گرفته نظر در سند
فعل وضعیت در لذا نشد. آن زین جای ری دی قلم و شد حذف قلم این ٢٠١۴ سال اواسط از دالیل به نمایید. خود متن

شود. مشخص فارس متن قلم باید حتما زی پرشین اسناد در

آن ویژگ های برخ و زی پرشین سند ی .۴

را تک توزیع ی کافیست داشت. نخواهید ل مش زی پرشین بسته ی از استفاده در دارید، آشنایی التک با شما اگر
نمایید. نوشتن به شروع و کنید نصب

است: زیر صورت به زی پرشین از استفاده و نصب مراحل زی پرشین. نصب .١ . ۴
کنید. نصب را تک الیو)١٩ (مانند تک توزیع ی (١)

کنید. پردازش زیالتک با و نوشته – نموده اید فراخوان را زی پرشین بسته ی که – را خود التک سند (٢)
ی نصب از پس و نیست تک توزیع ی نصب جز به چیزی زی پرشین نصب م فرمایید، مالحظه که همان گونه

بنویسید هم را فارس سند ی م توانید م کنید، پردازش و نوشته را انگلیس سند ی که روش همان مشابه تک، توزیع
یرید. ب خروج و

همان گونه است. شده داده نشان ١ کادر در زی پرشین سند نمونه ی کل قالب زی پرشین. با نمونه سند ی .٢ . ۴
شود. تعیین فارس متن برای موجود قلم ی و شده فراخوان زی پرشین بسته ی کافیست فقط م شود مشاهده که

\documentclass{...}
...
\usepackage{xepersian}
\settextfont{YOUR PERSIAN FONT}
\begin{document}

پارس نوشتار با التک سند متن
\end{document}

زی پرشین سند ی کل قالب :١ کادر

قابل اضاف بسته های فراخوان بدون که (دستورات التک پایه ای دستورات تمام زی پرشین. اصل دستورات .٣ . ۴
دستورات ،chapter ،section مانند متن بخش بندی دستورات لذا برد. به کار زی پرشین همراه به م توان را هستند) استفاده
م گیرند قرار استفاده مورد التک معمول اسناد در که قبیل این از و مراجع فرمول، به ارجاع تصویر، جدول، فرمول، درج
این دستورات، از بسیاری بازنویس با زی پرشین گیرند. قرار استفاده مورد پارس اسناد در م توانند ل مش هیچ بدون
شماره خودکار صورت به مثال، عنوان به کنند. عمل مناسب صورت به پارس سند ی در که است نموده فراهم را ان ام
ستون های و زیرنویس ها م شود، داده نمایش شمس هجری قالب در تاریخ م شود، داده نمایش پارس ارقام با صفحات

آن با مرتبط بسته های و بسته این باید و نم شود نصب زی پرشین می تک Basic نسخه ی در اما دارید را زی پرشین بسته ی جمله از بسته ها تمام و م شود نصب کامل صورت به تک الیو ١٩

تک الیو نصب از پس ندارید. می تک به نیازی و فرمایید استفاده تک الیو از م توانید خود التین اسناد اجرای برای که باشید داشته توجه م شود. توصیه تک الیو نصب لذا شوند. نصب
کامل صورت به آنرا داشته اید خود دستگاه روی را می تک قبل از اگر تک الیو، نصب از قبل م شود توصیه فرمایید. نصب را ری دی ر ویرایش هر یا WinEdt م توانید تمایل صورت در

فرمایید. مراجعه پارس التک وی به مختلف سیستم های در تک الیو نصب ونگ چ خصوص در بیشتر اطالع برای کنید. حذف

۶
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زی پرشین در شده تعریف دستورات از برخ :١ جدول

کوتاه توضیح دستور
پارس متن بین در التین متن درج \lr{}

چپ از تنظیم با بلند التین متن درج latin محیط
پارس متن پیش فرض قلم تعیین \settextfont{}
التین متن پیش فرض قلم تعیین \setlatintextfont{}

فرمولها در ارقام قلم تعیین \setdigitfont{}
پارس قلم تعریف \defpersianfont{}
ایرانی قلم تعیین \setiranicfont{}

چپ از تنظیم التین، زیرنویس \LTRfootnote{}
شمس هجری قالب در روز تاریخ \today

میالدی تاریخ \latintoday
و...) پ ب، (آ، حرف شمارنده ی harfi
(... و دو ، (ی عددی شمارنده ی adadi
و...) دوم (اول، ترتیبی شمارنده ی tartibi

تحقق اموری چنین زی پرشین و بی دی بسته های کد خط هزاران با قبیل. این از و م شوند تنظیم چپ به راست از مطالب
مربوط عمدتاً که شده اند تعریف بی دی و زی پرشین بسته های در جدیدی دستورات دستورات، این جز به است. کرده پیدا
کوتاه التین متن درج برای \lr{} دستور نمونه عنوان به است. راست به چپ و چپ به راست محیطهای کردن متمایز به
این جزییات با آشنایی برای است. شده آورده ١ جدول در ر دی دستور نمونه چند م شود. استفاده پارس نوشتار بین در

فرمایید. مراجعه [٢] زی پرشین راهنمای به زی پرشین دستورات سایر و دستورات

تعریف پارس معادل زی پرشین و التک دستور ١٠٠٠ از بیشتر برای زی پرشین. در دستورات بوم سازی .۴ . ۴
حروف چین پارس دستورات با کامل صورت به (تقریباً) را خود اسناد از بسیاری قادرند پارس زبان کاربران و است شده

اضافه ای گزینه ی هیچ بدون ١٣٩٣ سال تا است. موجود زی پرشین راهنمای در شده پارس دستورات این فهرست نمایند.
این از استفاده ، خلیق وفا پردازش، زمان کاهش برای آن از پس اما داشت، وجود فارس دستورات از استفاده ان ام

است. نموده  زی پرشین فراخوان هنگام در localise گزینه ذکر به منوط را دستورات

تفاوت بسیاری، هنوز که است داده نشان مختلف افراد پرسش های .TEX مجموعه ی در زی پرشین اه جای .۵ . ۴
صورت به شد خواهد سع بخش این در نم دانند. را دست این از مواردی و زیالتک می تک، ر، تک می زی پرشین، بین

شود. بیان موارد این تفاوت های مختصر
،MikTeX (مانند تک توزیع ی به التک در حروف چین برای که است آن داشت توجه آن به باید که نکته ای مهمترین
٣ ل ش در نیست. حروف چین به قادر تنهایی به WinEdt مانند ر ویرایش ی داریم٢٠. نیاز (MacTeX یا TeXLive
بسته ها، از مجموعه ای تک، توزیع هر در است. شده داده نمایش آن در زی پرشین اه جای و تک توزیع ی محتویات
نیز زی پرشین م شود، دیده که همانگونه دارد. وجود تک) دوستان عنوان (با تک با مرتبط ابزار و اسناد پردازش موتورهای

فرمایید. مالحظه را www.tug.org سایت تک توزیع های خصوص در بیشتر اطالع برای ٢٠

٧
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TeX,
pdfTeX,

pdfLaTeX,
XeTeX,

XeLaTeX,
LuaTeX,

LuaLaTeX,
...

,algorithmموتورها
amsart,

amsmath,
color,

graphicx,
hyperref,

pgf,
xepersian,

xypic,
...

بسته ها

BibTeX,
MakeIndex,

Xindy,
epstopdf,
pdfcrop,

...

تک دوستان و ابزار

TeXworks

ویرایشگر

WinEdt, TeXMaker, TeXstudio, TeXShop, ...

ویرایشگرها سایر

(TeXLive یا MikTeX مانند ) TEXتوزیع یک محتویات

زی پرشین اه جای و TEX با مرتبط مختلف اجزاء :٣ ل ش

کاربران و نبودند داخل ر ویرایش دارای تک الیو و می تک قبال است. تک توزیع ی در بسته ها سایر همانند بسته، ی
استفاده خود اسناد پردازش و نوشتن برای TeXstudio و TexMaker ،WinEdt همچون رهایی ویرایش از بودند مجبور
به داخل ری ویرایش دارای توزیع دو هر بعد، به تک الیو ٢٠١١ نسخه و می تک ٢٬٩ نسخه از اما ٢١(۴ (تصویر کنند
،٢٠٠٩ سال از است. کرده فراهم جنبی‐ تجمالت ‐بدون را اصل عملیات انجام ان ام که هستند TeXWorks نام
رها ویرایش سایر از م توانند کاربران کماکان که است ذکر شایان است. شده MacTeX از جزیی TeXShop ر ویرایش
برای و نیستند تک توزیع های از جزیی رها، ویرایش این است، شده داده نشان ٣ ل ش در که همانگونه نمایند. استفاده
که ری ویرایش هر از م توان نیز پارس اسناد برای باشد. شده نصب تک توزیع ی قبل از باید آنها از ی هر از استفاده
بسته هایی جز به چیزی شده ذکر رهای ویرایش که داشت دقت نکته این به باید اما کرد، استفاده نماید پشتیبان د یونی از
اسنادی بدانند. زی پرشین از ناش را ر ویرایش ی با خود الت مش کاربران نباید دلیل همین به هستند. زی پرشین مانند

داشت. خواهند درست خروج باشند، شده نوشته به درست که درصورت م کنند استفاده زی پرشین بسته ی از که

م توان زی پرشین بسته ی از استفاده با شد، اشاره قبال که همانگونه زی پرشین. توسط پشتیبان مورد بسته های .۶ . ۴
،graphicx همچون بسته هایی تک، معمول توزیع های با همراه نمود. اجرا پارس اسناد در را التک پایه ای دستورات
از بیشتر بسته ها، این تمام میان از گیرند. قرار استفاده مورد است ن مم که هست ر دی بسیاری و hyperref ،amsmath
کاربران نیاز اخیر، سال چند ط در که هستند مواردی بسته ها این شده اند. سازگار زی پرشین در استفاده برای بسته، ٧٠

از: عبارتند نوشتاری طبقه های و بسته ها این از برخ است. شده مشخص آنها به پارس زبان معمول

به جز ‐ WinEdt خصوص در ببینید. وی پدیا در Comparison_of_TeX_editors صفحه در م توانید را مورد ٣٠ مقایسه ی که دارند وجود تک اسناد برای زیادی رهای ویرایش ٢١

نرم این ١٠ نسخه از ب) و م کند کار می تک روی هم و تک الیو روی هم قبل، در مذکور رهای ویرایش سایر همانند ر ویرایش این الف) است: ضروری نکته دو ذکر ‐ آن نبودن ان رای
فرمایید. تهیه را نسخه این باید آن در فارس اسناد حروف چین به نیاز صورت در لذا و است شده فراهم جهته دو متن های از پشتیبان است، شده منتشر ٢٠١۶ آوریل در که افزار

٨
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WinEdt (ه) TeXShop (د) TeXstudio (ج) TeXMaker (ب) TeXWorks (آ)

دوجهته متن های از بعد به ١٠ نسخه از WinEdt التک. اسناد تایپ برای استفاده مورد معمول ر ویرایش چند :۴ ل ش
دارید. را زی پرشین اسناد نوشتن ان ام و م کند پشتیبان

algorithm, amsart, amsbook, amsmath, article, backref, boek, book, breqn, color, enumerate, graphicx, hy-
perref, listings, memoir, multicol, natbib, report, scrbook

مشابه سیستم های با زی پرشین مقایسه ی .۵

التک اسناد نوشتن برای آنها از م توانند پارس زبانان که هستند نیز ری دی سیستم های و بسته ها زی پرشین، جز به
پرداخته مختصر صورت به آنها الت مش و سیستم ها این از برخ به مختصر صورت به مقدمه در کنند. استفاده خود
زی پرشین اصل مزیت است. شده مقایسه گوناگون جنبه های از سیستم ها این از برخ با زی پرشین ٢ جدول در شد.
و بودن به روز ر، دی سیستم دو به نسبت آن اصل مزیت و د یونی از استفاده و بودن به روز ، تک پارس و فارس تک بر
مرتب صورت به و است تک توزیع از جزیی زی پرشین که ویژگ این است. پارس حروف چین در کم بسیار االت اش
تقریباً م کنید مشاهده که همان گونه ببرد. بهره تک دنیای جدید انات ام از بتواند کاربر که م شود باعث م شود به روز

است. سایرین خوبی همان به یا و دارد برتری مشابه سیستم های بر زی پرشین نظر، هر از

گنجانده بی دی بسته ی در دوجهته حروف چین به مربوط ماکروهای از بسیاری زی پرشین. با مرتبط ابزار سایر .١ . ۵
بی دی، و زی پرشین بسته  های با همراه م شود. فراخوان زی پرشین توسط خودکار صورت به بسته این و است شده
به شده اند. آماده پارس اسناد مخصوص که هستند هم ری دی (استیل های) سب ها و (کالس ها) نوشتاری طبقه های
آماده سازی برای ترتیب به xepersian-magazine و bidipresentation ،bidimoderncv نوشتاری طبقه های مثال عنوان
برای bidiftnxtra و xepersian-multiplechoice ،bidipoem سب های مجله، ساخت و اسالید (رزومه)، حال شرح
چندستونه زیرنویس های برای kashida و extrafootnotefeatures گزینه های و چندگزینه ای پرسش های و شعر حروف چین
محبوب ان ام biditufte-handout و biditufte-book نوشتاری طبقه های از استفاده با شده اند. آماده متن کشیدگ و

است. شده فراهم مقاله و کتاب حالت در حاشیه نویس
م شود. عرضه زی پرشین همراه به که بود نوشته زی پرشین به فارس تک اسناد تبدیل برای مبدل واحدی مصطف
خود فارس تک اسناد م توانند کاربران و است گنجانده ر تک می دوجهته ی نسخه ی در را برنامه این علوی زاده، سیدرض

صنعت ، بهشت شهید تبریز، همچون اه هایی دانش به مربوط پایان نامه کالس چندین تاکنون نمایند. تبدیل زی پرشین به را
هستند. زی پرشین بر متک که شده اند آماده نیز سبزواری یم ح و مشهد فردوس تهران، ایران، صنعت و علم شریف،

٩
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پارس متن نوشتن قابلیت با التک بر مبتن حروف چین سیستم های از ر دی برخ و زی پرشین مقایسه ی :٢ جدول
پارس التک). وی از شده (برگرفته

MKIV عربی تک پارس فارس تک زی پرشین سیستم / مقایسه مورد پارامتر
حروف چین

بله خیر خیر خیر بله روی فونت های از استفاده قابلیت
سیستم

بله بله خیر خیر بله استاندارد (encoding ) کدگذاری
عامل های: سیستم در استفاده قابلیت

بله بله بله بله بله ویندوز
بله بله ترفند با بله، ترفند با بله، بله لینوکس:
بله بله ‐ ‐ بله : م
باال باال پایین بسیار خوب باال خروج pdf کیفیت
بله بله خیر خیر بله خروج در جستجو قابلیت
بله بله خیر تبدیل شرط (به بله

(pdf به مستقیم
بله pdf اسناد و تصاویر درج قابلیت

خیر بله خیر خیر بله مربوطه محل به pdf از برگشت قابلیت
سند سورس در

بله بله خیر بله بله includegraphics با تصاویر درج قابلیت
بله بله بله خیر بله ر ویرایش در undo ان ام داشتن
بله بله خیر خیر بله نظیر رهایی ویرایش از استفاده قابلیت

متن نوشتن برای TexMaker
بله بله خیر خیر بله بین متن چسباندن و بریدن قابلیت

ر دی نرم افزارهای
‐ ال) اش (با بله بله ال) (پراش بله ال) اش (با بله رنگ خروج
‐ خیر ‐ ‐ بله اسالید تولید قابلیت

دستور) (با بله دستور) (با بله دستور) (بدون بله دستور) (بدون بله دستور) (با بله متن بین در انگلیس متن نوشتن قابلیت
فارس

ConTeXt LATEX2ε LATEX2ε LATEX2.09 LATEX2ε استفاده مورد تک ماکروی
بله خیر خیر ‐ بله پشتیبان برای فعال گروه
بله خیر خیر ‐ بله و پرس دانلود، جهت مناسب سایت های

راهنمایی و جو
بله بله خیر خیر بله تک توزیع های در بودن موجود
بله بله این خریدن از پس بله،

شورای توسط نرم افزار
رسان اطالع عال

بله بله بودن ان رای

بله بله بله بله بله بودن باز متن
خیر بله محدود) (بسیار بله خیر بله با ر دی بسته های از استفاده ان ام

usepackage
پایین پایین باال متوسط باال اطمینان قابلیت
زیاد زیاد کم بسیار زیاد کم بسیار باگها تعداد

بار ی وقت چند هر به روزرسان آخرین
١٣٨٩ سال در

رسان به روز آخرین
١٣٧۴ سال در

به روزرسان آخرین
١٣٨۵ سال در

ماه سه هر حدوداً
در بار آخرین بار، ی

١٣٩۴ آذر

روزرسان به

زیاد بسیار متوسط زیاد زیاد کم بسیار محدودیت

١٠
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زی پرشین و التک انات ام سایر .۶

قرار نویسنده اختیار در را فراوان انات ام که دارند وجود LATEX2ε در کارآمدی و زیاد بسیار بسته های
مروزه ا

قابلیت های برنامه نویس زبان ی همانند TEX ذارد. ب نمایش به است خویش مدنظر که را آنچه بتواند بهتر که م دهند
دستورات تولید توانایی نم گیرد. قرار استفاده مورد نیز ایران ریاض جامعه ی در حت آنها از بسیاری که دارد فراوان
، فیزی برای که ، ریاض برای فقط نه جمله اند. این از پویانمایی ها برخ تولید و ر دی برنامه نویس زبان هر توسط التک
التک انات ام همه کرد. خواهید پیدا التک در حروف چین برای مناسبی ابزار ر دی حوزه های بسیاری و موسیق ، شیم
موتور با که بسته هایی از بسیاری با زی پرشین استفاده اند؛ قابل آنها از اعظم بخش اما نیست، استفاده قابل زی پرشین در

است. سازگار پردازشند قابل زیالتک
و کتاب نگارش تصویر، درج فرمول ، جدول، حروف چین قبیل از زی پرشین معمول استفاده های با التک، کاربران
انواع رسم زیبا، فرکتال های رسم گرفته اند. قرار توجه مورد کمتر که هستند هم بسیاری موارد اما هستند، آشنا پایان نامه
کریم، قرآن فلوچارت، و دیاگرام سه بعدی، رویه های اتوماتا، ، ترونی ال مدارات عصبی، ه های شب درختان، و گراف ها

دید. خواهیم را برخ از نمونه هایی ادامه در که جمله اند این از انیمیشن و پوستر

طبقه است، بی دی و زی پرشین پشتیبان مورد که جالب بسیار نوشتاری طبقه های از ی زیبا. کتاب های .١ . ۶
قالب با خروج از نمونه ای ۵(آ) ل ش است. کتاب آماده سازی برای مناسبی طبقه که است biditufte-book نوشتاری

خروج از بخش ۵(ب) ل ش است. شده ایجاد کالس این بر مبتن دامن افشان وحید توسط که م دهد نشان را نوشتافت
است. شده آماده زی پرشین انات ام با و ایشان توسط که م دهد نشان را زی فرهنگ کالس

Asymptote و PSTricks،TikZ همچون بسته هایی با سه بعدی و دوبعدی نمودارهای انواع رسم متنوع. نمودارهای .٢ . ۶
ی مثال، عنوان یه نم شود. استفاده آن ها قابلیت های همه از یا انات ام این از عموماً که است التک خوب انات ام از

خروج درج ه حالی در است. التک سند در آنها خروج عکس درج و ابزار این با نمودار رسم نامناسب، استفاده روش
ی از حاصل جداول و نمودارها رسم و تولید م توان این جز به م کند. حفظ را آنها اصل کیفیت آنها EPS یا PDF

عموماً التک، اسناد در کامپیوتری برنامه های نتایج خودکار درج و تولید مورد در داد. انجام خودکار صورت به را برنامه
نیست. آن مجال را نوشتار این که م شود ارائه جالبی مثال های م کند برگزار نگارنده که کارگاه هایی در

نقش آموزش موارد در که است التک جالب قابلیت های از ی انیمیشن یا نمایی پویا ایجاد پویانمایی. .٣ . ۶
نسخه در که م دهد نشان را y = x٢ منحن زیر سطح نمایش و محاسبه از پویانمایی ی ۶ ل ش دارد. به سزایی
خواهید انیمیشن شاهد play دکمه زدن با ،( Adobe Reader, version≥ 7 (مثال مناسب ر نمایش در و مقاله ترونی ال

بود.

پوستر ی به مقاله تبدیل م گیرد، قرار نیاز مورد دفعات به کنفرانس  ها در که جالبی انات ام از ی پوستر. .۴ . ۶
مقاله متن کردن کپی با را مقاله پوستر م توان زی پرشین بسته با و a0poster نوشتاری طبقه از استفاده با م باشد. بزرگ

ریاض انجمن ساالنه ریاض کنفرانس امین ۴۶ در کرد. تهیه را پوستر راحت به و رساند انجام به مناسب قالب ی در
رضویان محمدجواد سید ، ریاض کنفرانس ۴۶مین ایام با همزمان بود. شده داده قرار منظور این برای قالبی نمونه ایران
به را زیبا پوسترهای داشتن ان ام که دید تدارک (xebaposter) زیباپوستر نام با فارس پوسترهای برای مناسبی قالب

.[۵] است شده اضافه CTAN به ١٣٩۴ سال اواسط از بسته این ٧(ج)). ل (ش م دهد کاربران

گرچه است. BibTeX همچون مختلف ابزارهای با مراجع خودکار درج التک قوت نقاط از ی مراجع. .۵ . ۶
دست صورت به را خود مراجع و نم کنند استفاده آن از بسیاری هنوز اما است التک در شده ای شناخته نرم افزار بیب تک

١١
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زی فرهنگ کالس از صفحه ی (ب)

..

مهندس در آن کاربرد و نامعین و معین انتگرال ١ . ٢

.

٣

کامپیوتر علوم در که گفت م توان و شد مطرح ریاضیات در ابتدا احتمال۴، ارزیابی اخیرمفهوم کارهای با مفهوم این مقایسه با ۴

این که است طبیع کازن، یا صاحب جهرم
به م توانند ارزیابی ها آیا که بپرسیم را سوال

یابند؟ توسیع بورل اندازه های

برده کار به صریح طور به پالتکین۶ و جونز۵ توسط فقط و م شود استفاده ضمن صورت به

۵ Jones
۶ Plotkin

است. شده

..

داده نشان f ′ عالمت با که است تابع ،f تابع مشتق تابع مشتق

صورت به f دامنۀ در واقع x عدد هر در آن مقدار و م شود

f ′(x) = lim
∆x→٠

f(x+∆x)− f(x)

∆x
(١ . ٣)

ببینید. را ١ . ٣ ل ش باشد. داشته وجود فوق حد که شرط به م شود؛ .تعریف

١ . ١ . ٣ تعریف

..

١

.

−١

.
٠

.

f(x) = cosx

.
f(x) = sinx

و y = sinx مثلثات تابع دو نمودار ١ . ٣ ل ش
y = cosx

مهندس در آن کاربرد و نامعین و معین انتگرال ١ . ٢

معین انتگرال خواص سپس و داده٧ توضیح را نامعین و معین انتگرال های مفهوم بخش، این تعریفدر که باشد داشته دقت باید خواننده ٧

لحاظ از اندک مختلف، کتاب های در انتگرال
دارد. تفاوت ر دی ی با ظاهری

آن، از بعد م شود. داده توضیح معین انتگرال کاربردهای از بعض همچنین م شود. بیان

شرح انتگرال ها نوع این برای انتگرال گیری روش های و م رسد نامعین انتگرال های به نوبت
م شود.٨ داده

و مقدم، مهسا دامن افشان، وحید خیری، حسین ٨
و معمول دیفرانسیل معادالت نظریه . وفائ وجیهه
تبریز، تبریز، اه دانش انتشارات . دینامی سیستم های

١٣٩٠ اول، ویرایش معین انتگرال ١ . ٢ . ١

با زیربازه n به را بازه این باشد. [a, b] بازۀ روی پیوسته تابع ی y = f(x) کنید فرض

که شرط به م کنیم تقسیم b و a بین xn−١ ،. . . ،x٢ ،x١ مانند نقطه n− ١ انتخاب

a < x١ < x٢ < · · · < xn−١ < b.

ببینید. را ۴ . ١ ل ش م دهیم. نشان xn با را b و x٠ با را a ، نواخت ی ایجاد ..برای x.

y

.
b

.a .

y = f(x)

.

y = g(x)

منحن دو بین محصورشده ناحیه ۴ . ١ ل ش
y = g(x) و y = f(x)

..

معین انتگرال های برای میانگین مقدار قضیه :١ . ٢ . ١ قضیه
.

که طوری به دارد وجود [a, b] بازۀ در cای ی آنگاه باشد، پیوسته [a, b] روی f اگر

f(c) =
١

b− a

∫ b

a

f(x)dx.

هندسه فرمول های از استفاده با صورت، این در که باشد خاص ل ش دارای است ن مم ناحیه

کنیم. حساب آن را مساحت م توانیم

نوشتافت کالس با شده حروف چین کتاب ی از صفحه ی (آ)

زی فرهنگ و نوشتافت قالب های با زی پرشین خروج نمونه دو :۵ ل ش

مدیریت کار Mendeley یا JabRef همچون التک از خارج مراجع مدیریت نرم افزارهای کنار در نرم افزار این م کنند. وارد
که است شده آماده مراجع مختلف سب های فارس اسناد برای م کنند. آسان خیل را التک اسناد در مراجع درج و
داشته را التین و فارس یا فارس مراجع م توانید سب ها این از استفاده با دارند. قرار [١٣] Persian-bib بسته در
و است نشده سازگار زی پرشین با هنوز که دارد وجود نیز BibLaTeX جدید بسته بیب تک جز به ٧(د)). ل (ش باشید

است. شده آغاز پارس التک گروه در جهت این در تالش هایی

فایل درج نیازمند مجازی کالس برای مطلب آماده سازی همچون مواردی در است ن مم . صوت فایل درج .۶ . ۶
ترونی ال نسخه در زیر کادر play دکمه روی بر کلی با است. انجام قابل media9 بسته با کار این باشیم. سند در صوت

اینترنت). اتصال (نیازمند شد خواهد پخش اذان مقاله،
اردبیل زاده مؤذن صدای با اذان

در .(٧ ل (ش دید اینترنت در م توان را التک در مختلف حوزه های از متعددی مثال های نمونه موارد. سایر .٧ . ۶
شده اند. ذکر مختصر صورت به ر دی جالب مورد چند ادامه

از استفاده با کاربر که است نوشته  فارس متن خودکار درج برای را ptext بسته دامن افشان وحید شاهنامه. .٧ . ١ . ۶
.[١١] کند حروف چین را شاهنامه از بخش هایی راحت به م تواند آن

١٢


var ocgs=host.getOCGs(host.pageNum);for(var i=0;i<ocgs.length;i++){if(ocgs[i].name=='MediaPlayButton0'){ocgs[i].state=false;}}




١٧–١ (١٣٩۶) ٢ شماره ،٢ جلد جامعه/ و ریاض ، ریاض نویس ابزار ی از فراتر زی پرشین،

دکمه های از ی روی کافیست است، مشاهده قابل ترونی ال نسخه در انیمیشن حالت پویانمایی، نمونه ی :۶ ل ش
شود. داده نمایش و محاسبه مختلف نقاط در منحن زیر سطح تا شود کلی ل ش مثلث

کرد تهیه را quran بسته ی ptext بسته از وگیری ال با رضویان محمدجواد سید  ،١٣٩۴ بهار اواخر در قرآن. .٧ . ٢ . ۶
نمود. حروف چین را کریم قرآن از آیات یا آیه خاص، سوره ای م توان، دستور ی با و راحت به آن از استفاده با که [۴]
استفاده \quranayah*[Al-Anfal][53] دستور از کافیست کریم قرآن انفال سوره از ۵٣ آیه درج برای مثال عنوان به

داشت: خواهیم را زیر خروج و کنیم

﴾٥٣﴿ َعليٌم َسميٌع اللَه َوان ۙ بِانُفِسِهم ما ُيَغيروا َحتّىٰ َقوٍم َعلىٰ انَعَمها نِعَمًة ُمَغيًرا َيُك لَم اللَه بِان ٰذلَِك

که کرد تهیه زیبایی رزومه های م توان bidi بسته از bidimoderncv نوشتاری طبقه از استفاده با رزومه. .٧ . ٣ . ۶
هستند. بی اطالع کالس چنین وجود از بسیاری هنوز م دهد، نشان پارس التک سایت کاربران پرسش های

و چهارگزینه ای ، تست دوستونه، ستونه، ی ، امتحان سؤاالت نمونه مختلف انواع ایجاد . امتحان سؤال .۴ . ٧ . ۶
بر یا و exam همچون خاص نوشتاری طبقه های با که است مواردی جمله از نیز سؤال بانک ی از سؤاالت انتخاب
است. ان پذیر ام زی پرشین با که است مواردی ر دی از کرده اند آمده التک پارس سایت کاربران که مواردی نمونه اساس

شمارش محیط های از وریتم ال درج برای التک کاربران از برخ که م شود مشاهده هنوز کد. و وریتم ال .۵ . ٧ . ۶
موارد این مخصوص listings و algorithmic بسته های ه حالی در م کنند، استفاده نامناسب روش های از کد درج برای و
فهرست م توانید هم و داشت خواهید زیبا خروج هم بسته ها این از استفاده با هستند. سازگار زی پرشین با و بوده

باشید. داشته را برنامه ها فهرست و وریتم ها ال
که هست اسالید ایجاد برای bidipresentation نام با نوشتاری طبقه ای دارای بی دی بسته ی اسالید. ساخت .۶ . ٧ . ۶
به است. شده آماده افراد برخ توسط مناسبی نمونه های آن، اساس بر نباشد. بیمر جذابیت به کاربران برای است ن مم
نمایش ٨(آ) ل ش در آن از نمونه صفحه ی که شده آماده موسوی احمد توسط SBUKPresentation قالب مثال عنوان
از پشتیبان الت مش و داده انجام بسته ها برخ کد در مجددی بازنویس خلیق وفا ١٣٩۴ ماه آبان از است. شده داده
نشان را است شده آماده صف اقدم هادی توسط که خروج نمونه ی ٨(ب) ل ش است. شده رفع زیادی حدود تا بیمر

م دهد.
١٣



١٧–١ (١٣٩۶) ٢ شماره ،٢ جلد جامعه/ و ریاض ، امین طوس م.

با سه بعدی خروج ی (ب)
Asymptote

١ ورودی
٢ ورودی
٣ ورودی
۴ ورودی

خروج

مخف ورودیالیه الیه
الیه
خروج

TikZ با عصبی ه شب ساختار ی (آ)

در BibTeX برای asa-fa فارس استیل با خروج نمونه
زی�پرشین

امین�طوس محمود

مقاله نمونه ی [١٣٨٧] واحدی مرج و دکترا پروژه نمونه ی [١٣٨۵] امیدعل مرج
مرج و فارس کنفرانس مقاله نمونه ی [١٣٨٧ ران، دی و [امین�طوس مرج است. فارس مجله
مرج است. فارس ویراستاران و مترجمان ذکر با فارس کتاب نمونه ی [١٣٨٠] استالین
متفرقه نمونه ی هم [١٣٨٧] خلیق و لیس ان ارشد کارشناس پروژه نمونه ی [٢٠٠٧] خلیق

�باشند. م
فیلد دارای که آنجا از که است التین کتاب نمونه ی [٢٠٠۶] وودس و گنزالس مرج
دیده فارس icago-faبه و plainnat-fa ،asa-fa استیلهای در آن نویسندگان نام است، authorfa
نویسندگان نام فارس معادل که است لیس ان مقاله Baker and Kanade [2002] مرج �شود. م

است. شده داده ارجاع آن به Latincite از استفاده با البته و است بوده نشده ذکر آن

مراج

، نان مش � صدیق ترجمه�ی عامل. سیستم�های داخل ویژگیهای و طراح اصول ،(١٣٨٠) ویلیام ، استالین
سوم. ویرایش ، بهای شی نشر اصفهان: محمود، وب، (ویراستار)برنج حسین، پدرام، و محسن

پایان�نامه “، حساب تقریباً دنباله�های توسط شده تعریف �جمله�ای ت ”خم�های ،(١٣٨۵) مهدی ، امیدعل
امیرکبیر. اه دانش ، ریاض ده دانش دکترا،

چهاردهمین در ناحیه�ای،“ وضوح ”افزایش ،(١٣٨٧) محمود ، فتح و ناصر، ، مزین محمود، ، امین�طوس
.١٠١–١٠٨ صفحات ایران، تهران، امیرکبیر، اه دانش ایران، کامپیوتر انجمن ساالنه مل کنفرانس

“،LATEX2e در حروف�چین برای فارس بسته :(X EPersian) ”زی�پرشین ،(١٣٨٧) وفا ، خلیق
.HTTP://BITBUCKET.ORG/VAFA/XEPERSIAN

.٢٢–٣٠ ،١ نمونه، فارس مجله “، مسط دورن کمینه پوشای ”درختان ،(١٣٨٧) مصطف واحدی،

Baker, S. and Kanade, T. (2002), “Limits on Super-Resolution and How to Break em,” IEEE
Trans. Paern Anal. Ma. Intell., 24, 1167–1183.

Gonzalez, R. C. and Woods, R. E. (2006), Digital Image Processing, Upper Saddle River, NJ,
USA: Prentice-Hall, Inc., 3rd ed. .

Khalighi, V. (2007), “Category eory,” Master’s thesis, Sydny Univ.

.asa شده فارس سب با مراجع خروج نمونه (د)
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عنوانپوستر عنوانپوستر
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مقدمه
نتیجه تا بنگارمآ فارسی خط یک که می کنم سعی بسته تست برای

کنمب. مشاهد پوستر این در را آن

testآ
پانویسی بتست

پردازش دو: فاز

ز ندارد را خرد کو کسی

Definition of neighborhood for the central
point in T1 images (right figure) and T2
images (left figure).

کردۀ از گردد دلش پیش
هشیوار ریش خویش
همان ورا خواند دیوانه
ورا داند بیگانه خویش
سرای دو هر به ازویی
خرد گسسته ارجمند
چشم خرد ببند دارد پای
تو بنگری چون جانست
نگهبان شناس را خرد آفرینش نخست نسپری جهان شادان بی چشم
کزین زبان و وگوش است چشم تو پاس سه پاس سه آن و جانست
من گر و ستود یارد که را جان و را خرد بی گمان بد و نیک رسد سه
پس ازین سود چه گفتن نیست کس چو حکیما شنود یارد که ستایم
و آشکار همی ببینی جهان کردگار کردۀ تویی بود چه کافرینش بگو
ز بگوی کس هر به و بپوی گیتی به جوی راه دانندگان گفتار به نهان
دیدار چو نغنوی زمان یک آموختن از بشنوی سخن چون دانشی هر

بن. به نیاید دانش که بدانی سخن شاخ به یابی
الزم: محاسبات

f1 =
HXY −HXY 1

max{HX,HY }
f2 =

√
1− exp{−2(HXY 2−HXY )}

gray-levels. of number is N and matrix GLC of element an is j) C(i،

Cx(i) =

N∑
j=1

C(i, j), Cy(i) =

N∑
i=1

C(i, j)

HXY = −
N∑

i=1

N∑
j=1

C(i, j) log{C(i, j)}

HXY 1 = −
N∑

i=1

N∑
j=1

C(i, j) log{Cx(i) × Cy(j)}

HXY 2 = −
N∑

i=1

N∑
j=1

Cx(i) × Cy(j) log{Cx(i) × Cy(j)}

دوتایی ویژگی های: استخراج
به دود و باد از نه و گرد و آب از نه کبود چرخ سرخست یاقوت ز
روان باغ نوروز به چون بیاراسته چراغ چندین به و فروغ چندین
سوی برآید خاور ز روز گرفتست روشنایی کزو دلفروز گوهر اندرو
چه همی آفتابی تو آنکه ایا راست تر روش یک ازین نباشد باختر

همی. نتابی من بر که بودت
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put vectors.

جداسازی
نخستین بپرورده اند میانجی چندین به برآورده اند گیتی دو از ترا
دانا ز شنیدم مدار بازی به را خویشتن تویی شمار پسین فطرت
ببین را خود سرانجام کن نگه آفرین جهان راز دانیم چه زین دگرگونه
که رواست را تنت آری اندر رنج به گزین به ازین بیابی کاری چو
سر رها بد هر ز یابی که خواهی چو سزاست دانش به بردن رنج خود
و ازویست درمان که تیزگرد گنبد بدین کن نگه بال دام به نیاری اندر
بگزایدش تیمار و رنج آن نه بفرسایدش زمانه گشت نه درد زویست

همی. پذیرد تباهی ما چون نه همی گیرد آرام جنبش از نه

نتایج
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هشیوار ریش خویش کردۀ از گردد دلش پیش ز ندارد را خرد کو کسی
سرای دو هر به ازویی ورا داند بیگانه خویش همان ورا خواند دیوانه
تو بنگری چون جانست چشم خرد ببند دارد پای خرد گسسته ارجمند
نگهبان شناس را خرد آفرینش نخست نسپری جهان شادان بی چشم
کزین زبان و وگوش است چشم تو پاس سه پاس سه آن و جانست
من گر و ستود یارد که را جان و را خرد بی گمان بد و نیک رسد سه
پس ازین سود چه گفتن نیست کس چو حکیما شنود یارد که ستایم
و آشکار همی ببینی جهان کردگار کردۀ تویی بود چه کافرینش بگو
ز بگوی کس هر به و بپوی گیتی به جوی راه دانندگان گفتار به نهان
دیدار چو نغنوی زمان یک آموختن از بشنوی سخن چون دانشی هر

بن. به نیاید دانش که بدانی سخن شاخ به یابی

ز یزدان که نخست از گوهران مایۀ سر درست دانی که باید آغاز از
چهار این گوهران سرمایۀ پدید آرد توانایی تا بدان آفرید چیز ناچیز
از باد و آب میان تابناک برشده آتشی یکی بی روزگار و بی رنج برآورده
خشکی پس گرمیش ز دمید جنبش به آتش که نخستین خاک تیره بر
چو فزود تری باز همان سردی ز نمود سردی آرام ز پس وزان پدید آمد
اندر یک گهرها آمدند سرای سپنجی بهر ز آمدند جای به گوهر چار این
شگفتی تیزرو گنبد این آمد پدید برافراخته گردن هرگونه ز ساخته دگر
سزاوار یک هر گرفتند کدخدای شد هفت دو و ده ابر نوبه نو نمایندۀ

جای.
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The final results of the AD diagnosis system.

تصاویر داده پایگاه
سالم تصویر ١١٠ •
ناسالم تصویر ۶۶ •

مابقی و شده اند برده کار به آموزش برای تصاویر درصد ۶٠ •
الگوریتم. درستی تست برای

http://www.med.harvard.edu/ وبسایت •
AANLIB/home.html

پیش پردازش یک: فاز
که روی کرد جهان شاه تخت سوی ازوی برگشت چو من روشن دل
بپرسیدم آورم خویش گفتار به دفتر ز آورم پیش دست را نامه این
نباشد درنگم خود مگر روزگار گردش از بترسیدم بیشمار کسی هر از
نیست وفادار گنجم که دیگر و کسی دیگر به سپردن بباید بسی
سخن بگذاشتم چند یک گونه برین نیست خریدار کس را رنج همین
بر جویندگان به بود جنگ از پر زمانه سراسر داشتم همی نهفته را
فرخ سنج سخن نزد به جهان اندر چه به سخن نیکو ز بود تنگ جهان
رهنمای. ما نزد بدی کی نبی خدای از سخن این نامدی اگر مهان

زمینه پشت .١
روشن زنگ .٢

نامرتبط بخش های .٣

و بود جوان گردنفراز بود مهتری یکی دراز کردم دست چون نامه بدین
خداوند و رای خداوند روان روشن و بیدار و خردمند پهلوان گوهر از
همی باید چه من کز گفت مرا نرم آوای و خوب گفتن سخن شرم
بکوشم دسترس مرا باشد که چیزی به همی برگراید سخن جانت که

کس. به نیارم نیازت
به دست صحیح x ∈ Rm نیمه مثبت ورودی λ ≥ 0 هر برای

(λx و λy) آنگاه (λ > 0) λY ،λX برای اگر البته می آید
بر خورشید چو پدید نیامد مرزبانی چنو آفرید جهان تا آفرین جهان
خورشید که گویم چه عاج تابنده کردار به شد زمین تاج بنمود چرخ
پیروزبخت شاه آن ابوالقاسم فزود روشنایی جهان در کزو بود که تابان
از آمد پدید باختر تا بیاراست زخاور تخت خورشید تاج بر از نهاد
بسیار اندیشه اندر مغز به گشت بیدار خفته اختر مرا زر کان او فر

گشت.
شهریار اندیشۀ بر کهن روزگار شود نو کنون سخن زمان آمد بدانستم
شب تیره آن اندر نور چو من دل آفرین از پر لب شبی بخفتم زمین
که خواب به روانم روشن دید چنان لب بسته و دل گشاده نخفته
شمع آن از الژورد شب گیتی روی همه آب ز برآمد شمعی رخشنده
پیروزه تخت یکی شدی دیبا برسان دشت و در زرد یاقوت چو گشتی
کاله جای به سر بر تاج یکی ماه چو شهریاری برو نشسته شدی پیدا
یکی پیل ژنده هفتصد چپش دست به میل دو سپاهش کشیده بر رده
خیره مرا رهنمای را شاه بدین و بداد پای به پیشش دستور پاک

سپاه. چندان و پیالن ژنده وزان شاه فر از سر گشتی

همینطوری
استفاده فضا کردن پر برای است. شده استفاده فضا کردن پر برای
کردن پر برای است. شده استفاده فضا کردن پر برای است. شده
است. شده استفاده فضا کردن پر برای است. شده استفاده فضا

سالم است. شده استفاده فضا کردن پر برای

منابع
.١٣٩٢ بهار ،٨–٨٧١۶٨ صفحات کامپیوتر، ساالنه کنفرانس ، فارسی“ فضای در پوستر ”بررسی ، حسینی رضا علوی، سیدجواد سیستانی، محمود [١]

قدردانی
استآ. شده طراحی ایشان توسط که است پوستری فارسی سازی کار این Brian؛ Amberg دکتر از تشکر با

http://www.brian-amberg.de/uni/poster/آ

خالی
خالی فضای خالی فضای خالی فضای خالی فضای خالی فضای
خالی فضای خالی فضای خالی فضای خالی فضای خالی فضای
خالی فضای خالی فضای خالی فضای خالی فضای خالی فضای

خالی فضای خالی فضای خالی فضای خالی فضای خالی فضای

xebaposter کالس با نمونه پوستر ی (ج)

است. شده داده توضیح متن در که التک خروج نمونه چند :٧ ل ش

١۴



١٧–١ (١٣٩۶) ٢ شماره ،٢ جلد جامعه/ و ریاض ، ریاض نویس ابزار ی از فراتر زی پرشین،

اینجاست در که زیرقسمتی اینجاست در که قسمتی
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که خرد از بیار داری چه تا کنون اندرخورد گفتن جایگه بدین خرد وصف خردمند ای کنون
خرد داد راه از به را خرد ستایش بداد ایزد چه هر از بهتر خرد برخورد زو نیوشنده گوش
غمیست وزویت شادمانی ازو سرای دو هر به گیرد دست خرد دلگشای خرد و رهنمای

زمان یک شادمان همی نباشد روان روشن مرد و تیره خرد کمیست وزویت فزونی وزویت
برخورد. از گفتار ز دانا که خرد مرد خردمند آن گفت چه

مثال
است. مثال یک این

تعریف
است. تعریف یک این

قضیه
است. قضیه یک این

نمونه اسالید یک نویسنده نام

.beamer نوشتاری طبقه با اسالید ی از صفحه ی (ب)

QR تجزیه از استفاده با ویدیو زمینه های فریم پورصدیقشناسایی ۵٩سمیه ۵٩ ۵٩

Am×n = Qm×nRm×n

Qm×n = [q١, q٢, q٣, ..., qn] = [
v١

||v١||
,

v٢

||v٢||
,

v٣

||v٣||
, ...,

vn
||vn||

]

مثال

ماتریس ی را H = I − ٢
vT v

vvT ماتریس صورت این در باشد، صفر غیر بردار vی ∈ Rn کنید فرض

گویند. هوسهولدر بردار را v و هوسهولدر

تعریف

ابرصفحه ی به نسبت آن قرینه ی بردار به را x ∈ Rnبردار هر و است متعامد و متقارن H هوسهولدر ماتریس

نگارد. م span{v}⊥ = {z ∈ Rn|z⊥v = ٠}

قضیه

ماتریسهوسهولدر

.SBUKPresentation با نمونه اسالید ی از صفحه ی (آ)

اسالید نمونه دو :٨ ل ش

زی پرشین آینده ی و فعل وضعیت .٧

پرداخته آن با مرتبط موارد و زی پرشین آینده ی و فعل وضعیت محدودیت ها، بر مختصر مروری به بخش این در
شد. خواهد

کارهای م تواند وی و بوده مناسب بسیار معمول، کاربر ی برای زی پرشین گفت م توان محدودیت ها. .٧ . ١
است: زیر قرار به دارد بیشتر کار جای که مواردی از برخ دهد. انجام آن از استفاده با راحت به را خود

با همراه و شده تهیه خلیق وفا توسط که بی دی و زی پرشین بسته های اصل راهنمای : پارس راهنمای نبود
راحت به کاربران برخ است ن مم آنها، روان متن علیرغم و است انگلیس زبان به است تک توزیع های

فقط التک، اصل دستورات جز به زی پرشین کاربر که آنجا از این حال با کنند. استفاده راهنماها این از نتوانند
درخصوص که چرا نیست؛ کننده محدود نکته این یرد، فراب را زی پرشین مختص دستورِ محدودی تعداد باید
و [١٢] التک» بر کوتاه چندان نه «مقدمه ای ترونی ال کتاب مانند متعددی پارس منابع التک دستورات

نمایند. مراجعه آنها به م توانند کاربران که موجودند [١٠] «LATEX جامع «راهنمای
اسناد نوشتن برای که معمول رهای ویرایش کرده اند، استفاده فارس تک از که افرادی برخ ایده آل: ر ویرایش
فارس تک ر ویرایش محدویت های علیرغم م کنند. مقایسه فارس تک ر ویرایش با را م رود ار ب زی پرشین
اسناد است. آن مزایای از نوشتن حین در فارس و انگلیس مناسب چینش شد، اشاره پیش بخش های در که
راست زبانهای و د یونی از ر ویرایش باید پارس اسناد برای ن لی نوشت متن ر ویرایش هر در م توان را التین
قابل که است سب ر ویرایش م شود، نصب تک توزیع های با همراه که TeXWorks کند. پشتیبان چپ به
(با WinEdt ر ویرایش شد اشاره این از پیش که همان گونه است. التین و پارس اسناد نوشتن برای استفاده
اسناد حروف چین ان ام است، شده منتشر ١٣٩۵ فروردین در که خود ١٠ نسخه از ( جدید: لوگوی
خود التین و فارس اسناد حروف چین برای ر ویرایش این از م توانند آن به عالقمندان و دارد هم را فارس
چپ به راست زبانهای برای ن لی م کند پشتیبان د یونی از که است ری ویرایش ر تک می نمایند. استفاده
متن های حروف چین برای را ر تک می از نسخه ای علوی زاده سیدرض است. نشده اندیشه آن در تمهیدی هیچ
١۵



١٧–١ (١٣٩۶) ٢ شماره ،٢ جلد جامعه/ و ریاض ، امین طوس م.

داده قرار کاربران استفاده معرض در ٢٢ دوجهته) ر (تک می bidiTeXmaker نام با و نموده اصالح پارس
نیست. الزام زی پرشین اسناد پردازش برای آن از استفاده حال این با است٢٣.

وی جواب و است رسیده پایدار حالت به زی پرشین حاضر حال در که گرچه آینده . به نگاه و فعل وضعیت .٧ . ٢
با حرکت جز چاره ای آن با مرتبط بسته های و زی پرشین بسته زمان گذر در بی گمان اما هست کاربران نیازهای از بسیاری
مناسبی مال حمایت که صورت در بود کرده اعالن ،١٣٩٣ آذرماه در خلیق وفا داشت. نخواهند را تک دنیای تغییرات

مال حمایت عدم دلیل به متاسفانه کرد٢۴. نخواهد پشتیبان جدید بسته های از زی پرشین نپذیرد، صورت زی پرشین از
کرد٢۵: نخواهد کار تک سیستم روی پس این از که کرد اعالم ١٣٩۴ ماه بهمن در خلیق وفا زی پرشین، از

که بسته هایی تمام و کرد نخواهم کار تک روی ر دی الزم انگیزه و زمان نداشتن دلیل به «متأسفانه
من ناچیز تالش که …امیدوارم شد. نخواهند توسعه/نگهداری من توسط ر دی شده اند نوشته من توسط

باشد.» بوده پارس زبان نگهداشتن زنده جهت در کوچ گام
در ل مش بروز صورت در و شد نخواهد افزوده آن به جدیدی ویژگ اما نیست زی پرشین حذف معن به گفته این
حمایت ان ام که نهادهایی و مؤسسات امیدواریم بود. نخواهد ل مش رفع عهده دار کس تک توزیع های جدید نسخه های
دچار خود از قبل التک فارس نسخه های سرنوشت به زی پرشین که کنند پیدا ورود امر این در دارند را زی پرشین از مال

نشود٢۶.
نتیجه گیری .٨

پرداخته آن قابلیت های برخ و آن با مرتبط ابزار زی پرشین، بسته ی اصل ویژگ های و تاریخچه بیان به نوشتار این در
از بسیاری و خلیق وفا زی پرشین، بسته اصل نویسنده تک، حروف چین سیستم اصل آورنده پدید که شد مالحظه شد.
التک کاربرد تنها که شود برده گمان شاید بودند. ریاض دانش آموخته شد برده نام آنها از نوشتار این در که افرادی ر دی
انات ام و نیست ریاض جامعه به منحصر زی پرشین و التک شد ذکر که همان گونه اما است ریاض نویس زی پرشین و

دارد. نیز را حوزه ها سایر در استفاده قابلیت آن زیاد بسیار
داخل اه های دانش و مؤسسات حمایت  که شد اشاره آن از مال پشتیبان به نیاز و زی پرشین توسعه ی تنگناهای به
بر التک در قوی پارس حروف چین سیستم ی به ایران علم جامعه ی نیاز م نماید. ضروری را سیستم این از کشور
در گزینه بهترین زی پرشین هم اکنون متن، این در شده ذکر مطالب طبق بر و نگارنده گمان به و نیست پوشیده کس هیچ
یا خواننده منظر از تولیدات که م شود باعث التک، باالی بسیار کیفیت با خروج های است. موجود سیستم های بین
التک با شده تولید اسناد ی دست باشد. آفیس مجموعه ی با شده آماده اسناد از قبول تر قابل بسیار علم اثر ی داور
مقایسه در – مشخص استیل دارای پایان نامه  های یا مقاالت مانند – شود استفاده خاص استیل یا کالس ی از ه هنگامی
این در م کند. ته دی خود کاربر به را نویس ساختارمند التک که چرا است؛ ناپذیر انکار امری ورد با شده آماده موارد با

ی هر خصوص در بیشتر توضیح شد؛ پرداخته آن با مرتبط موارد و زی پرشین توانمندی های از برخ بیان به فقط مقاله
نمود. مراجعه مربوطه راهنماهای به باید و است خارج خرد نوشتار این حوصله ی از آنها

راهنمای فایل عنوان با راهنما، منوی از که راهنما این در فرمایند. مطالعه است شده تهیه علوی زاده توسط که آنرا کاربری پارس راهنمای حتماً م شود توصیه دوجهته ر تک می کاربران به ٢٣

عالوه ی به هوشمند کننده ی کامل ، خروج و ورودی بین حرکت ، پارس متن بین در التین متن درج ونگ چ آن، پارس انات ام از استفاده ونگ چ است، دسترس در دوجهته، انات ام
است. شده داده توضیح زی پرشین به فارس تک فایلهای تبدیل ونگ چ

.http://qa.parsilatex.com/1926 فرمایید: مالحظه را پارس التک پاسخ و پرسش سایت از ١٩٢۶ شماره پاسخ و پرسش بیشتر اطالع برای ٢۴

.http://qa.parsilatex.com/16471 فرمایید: مالحظه را فوق سایت از ١۶۴٧١ شماره پاسخ و پرسش بیشتر اطالع برای ٢۵

persian-tex@tug.org ایمیل با دارد. مشارکت نیز CTAN در موجود ر دی بسته ی ٢٠ حدود از نگهداری در زی پرشین، از پشتیبان جز به و م باشد persian-tex گروه عضو خلیق وفا ٢۶

بود. تماس در ایشان با م توان

22BiDiTeXMaker: https://bitbucket.org/srazi/biditexmaker3
١۶

http://qa.parsilatex.com/1926
http://qa.parsilatex.com/16471
https://bitbucket.org/srazi/biditexmaker3


١٧–١ (١٣٩۶) ٢ شماره ،٢ جلد جامعه/ و ریاض ، ریاض نویس ابزار ی از فراتر زی پرشین،

قدردان .٩

هادی علوی زاده، سیدرض ترابی، فرشاد افشان، دامن وحید ، امیدعل مهدی واحدی، مصطف ، خلیق وفا آقایان از
م کنم. ر تش کشیدند را نوشتار این اولیه نسخه بازبین زحمت که اسفهبد بهداد و رضویان محمدجواد سید صف اقدم،
کشیدند زحمت زی پرشین گسترش و توسعه مسیر در سال ها این ط در که بزرگواران همه ی از بدینوسیله همچنین
ر تش پورموس مسعود امیر و موسوی احمد سید ذاکری، حسن دیانت، ابوالفضل آقایان و باال در شده اشاره افراد منجمله
مقاله این نوشتن هنگام در و کشیده اند مختلف زحمات که باشند بوده هم ری دی عزیزان است ن مم م کنم. قدردان و

م کنم. سپاس گزاری نیز آن ها همه ی از بدینوسیله نبوده اند؛ نگارنده خاطر در
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امین طوس محمود
کامپیوتر علوم و ریاض ده دانش سبزواری، یم ح اه دانش سبزوار،

http://profs.hsu.ac.ir/mamintoosi
m.amintoosi@hsu.ac.ir

رشته های در را خود ارشد کارشناس و کارشناس دوره های وی است. سبزواری یم ح اه دانش استادیار ، امین طوس محمود
دوره و رسانده اتمام به فردوس اه دانش در نرم افزار) (گرایش کامپیوتر مهندس و کامپیوتر) در کاربرد (گرایش ریاض
عالئق است. گذرانده ایران صنعت و علم اه دانش در ( مصنوع هوش (گرایش کامپیوتر مهندس رشته در را خود دکترای
طرح چند انجام و مجالت و کنفرانس ها در متعدد مقاالت چاپ م باشد. ترکیبیات بهینه سازی و ماشین بینایی وی پژوهش

م باشد. وی پژوهش کارهای جمله از تحقیقات

١٧

http://ctan.org/pkg/xepersian
http://ctan.org/pkg/quran
http://ctan.org/pkg/xebaposter
https://en.wikipedia.org/wiki/TeX
http://ctan.org/pkg/ptext
https://www.ctan.org/pkg/lshort-persian
http://ctan.org/pkg/persian-bib
http://profs.hsu.ac.ir/mamintoosi
m.amintoosi@hsu.ac.ir
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