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  براي نوشتن و تصحيح معادالت رياضي بهره بگيريد Math Input Panelاز برنامة 
اگر از كامپيوتر براي حل مسائل رياضي يا براي ساخت اسناد يا 

عبارات رياضي تايپ معادالت و  گيريد كه در آنها  هايي بهره مي ارائه
تر  تر و طبيعي اين عمليات را آسان Math Input Panel برنامة يد،كن مي
  . كند مي

  
Math Input Panel  چيست؟  

Math Input Panel  هاي رياضي  بازشناسي عبارتموتور از
نويس بهره  براي بازشناسي عبارات رياضي دست 7ويندوزشده در  تعبيه
نويس شما را به عبارات  هنگامي كه اين برنامه عبارات دست. گيرد مي

 Wordپرداز مانند  توانيد در يك برنامة واژه آنها را مي ،تايپي تبديل كرد
  . يا يك برنامة محاسبات رياضي وارد كنيد

Math Input Panel  قلم يك  ازكه   طراحي شده استطوري
اما آن را . گيردببهره  )Tablet PC( سي پي تل بتَبر روي يك  1تل بتَ

، يك 2ها مانند يك صفحة لمسي با استفاده از هر وسيلة واردكنندة داده
  . توانيد به كار بگيريد ديجيتايزر اكسترنال، يا حتي يك موش نيز مي

  
  Math Input Panelاستفاده از 

را  Accessoriesكليك كنيد، پوشة  Startروي دكمة . 1
  . كليك كنيد Math Input Panelباز كنيد، روي 

 ناحية نوشتنخط در  يك عبارت رياضي خوش. 2
به نمايش  نمايش بخش پيششده در  عبارت بازشناسي. بنويسيد
  . آيد در مي
. شده را تصحيح كنيد اگر الزم باشد بخش بازشناسي .3

  .)روش اجراي اين كار را بعداً خواهيم گفت(
                                                 
 
1tablet pen 
2touchscreen 

براي گنجاندن عبارت رياضي  Insert دكمة روي .4
تان كليك  پرداز يا برنامة محاسباتي شده در برنامة واژه بازشناسي

  . كنيد
عبارات رياضي را فقط به  Math Input Panel :يادآوري

  .كنند پشتيباني مي MathML3تواند ارائه كند كه از  هايي مي برنامه

  

  
  تصحيح

نويس شما به درستي بازشناسي نشود، با انتخاب  اگر عبارت دست
تصحيح آن را توانيد  دار مي يك جايگزين يا با بازنويسي بخش مسئله

  . در زير روش تصحيح يك عبارت آمده است. كنيد
راست –يا يك معادل كليك(دكمة قلم را فشار دهيد  .1

و يك دايره دور بخشي كه درست ) ديگر را انجام دهيد
  . بازشناسي نشده است بكشيد

  يا 
را انتخاب كنيد،  يك دايره  Select and Correct دكمة

  . عبارت بكشيددر  نادرستشدة  براي انتخاب بخش بازشناسي

                                                 
 
3Mathematical Markup Language 

ناحية نوشتن   . History   3منوي . 2نمايش    ناحية پيش. 1
  Insertدكمة .  5كننده     هاي تصحيح دكمه. 4
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 آيد ي كه به نمايش در مييك جايگزين از فهرست .2
  . انتخاب كنيد

ها نباشد،  ايد در فهرست جايگزين اگر آن چه نوشته
  . بازنويسي بخش انتخابي عبارت را امتحان كنيد

ي گنجاندن عبارت رياضي را برا Insertدكمة  .3
   شده در برنامة فعال انتخاب كنيد، يا به نوشتن در بازشناسي

Math Input Panel اگر . ادامه دهيدSelect and Correct  را
 Math Input Panelانتخاب كرده باشيد، براي ادامة نوشتن در 

  . را انتخاب كنيد Writeگزينة 
كل  ،پيش از آن كه عمليات تصحيح را انجام دهيد اگر  :نكته

به احتمال زياد عبارت رياضي شما  ، عبارت رياضي را بنويسيد
هر چه بيشتر عبارت رياضي بنويسيد، احتمال . (بازشناسي خواهد شد

  ).اين كه درست بازشناسي شود بيشتر خواهد شد

  

  
  Historyاستفاده از منوي 
به عنوان بنياد  توانيد مي هايي از عبارت Historyبا استفاده از منوي 

به ويژه، به هنگامي . ايد بهره بگيريد كه پيشتر نوشته يك عبارت جديد
. سودمند است كه به نوشتن عبارات مشابه در يك رديف نياز داريد

را انتخاب كنيد، و سپس عبارتي را كه  Historyبراي اين كار، 
نويس شما در  عبارت دست. خواهيد استفاده كنيد انتخاب كنيد مي

توانيد تغييرات خود را اعمال  شود، كه در آن مي ظاهر مي ناحية نوشتن
شود، و  پس از ايجاد تغييرات، دوباره اين عبارت بازشناسي مي. كنيد

برنامة محاسباتي يك ارائه، يا   برنامة يك توانيد به يك سند، آن را مي
  . منتقل كنيد

  

  ها نويس يادداشت تبديل عبارت رياضي دست
بر  Windows Journalبرداري مانند  داشتاگر از يك برنامة ياد

گيريد، عبارات رياضي واقع در  سي بهره مي پي تل بروي يك تَ
تبديل كنيد كه بتوانيد آنها را در  توانيد مي هاي خود را طوري يادداشت

  .برنامة محاسباتي به كار بگيريديك پردازي يا  يك برنامة واژه

  

  
  :Journalهاي  براي تبديل يادداشت 

1 .Windows Journal را به اجرا در آوريد.  
خواهيد  كه ميرا  اي  يادداشت موردنظرتان و برنامه .2

  . عبارات رياضي را در آن قرار دهيد باز كنيد
، از ابزار انتخاب براي انتخاب عبارتي كه Journalدر  .3

  . خواهيد تبديل كنيد بهره بگيريد مي
  . را به اجرا درآوريد Math Input Panelبرنامة   .4
            به Journalشده را از  عبارت رياضي انتخاب .5

Math Input Panel شي كنيد، و سپس تصحيحات مورد  موشك
  .نياز را در آن اعمال كنيد

اي انتخاب كنيد كه در آن  در برنامهرا Insertگزينة . 6
   .شده را بگنجانيد خواهيد عبارت رياضي بازشناسي مي

 

  

Sin  در حالت ايتاليك به معني  ضرب متغيرهايs  درi 
  .در حالت غيرايتاليك  به معني سينوس است Sin. است nدر 

  .سي پي هاي تبلت دكمه

  .توانيد عبارات رياضي مورد نظرتان را بنويسيد با موش هم مي


