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MathType -עורך נוסחאות מתמטיות  
 

 . il.co.livedns.underwar://httpמסמך זה הורד מהאתר 
 .ללא אישור מפורש מאת המחבר, אין להפיץ מסמך זה במדיה כלשהי
וכן לנכונות , שיגרם עקב השימוש במידע המופיע במסמך, ישיר או עקיף, מחבר המסמך איננו אחראי לכל נזק

המחבר עשה את מירב המאמצים כדי לספק את המידע , עם זאת. התוכן של הנושאים המופיעים במסמך
 .המדויק והמלא ביותר

 
 ניר אדרכל הזכויות שמורות ל

 
Nir Adar 
Email: underwar@hotmail.com  
Home Page: http://underwar.livedns.co.il 

 
 
 

 .אנא שלחו תיקונים והערות אל המחבר
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MathType -עורך נוסחאות מתמטיות  
 

 

 MathTypeעובדות בסיסיות אודות 
 

MathType יות מורחבת ומקצועית של מעבד הנוסחאות המתמטגרסה היא Equation Editor ,משולב ה

 .MS-Wordכחלק מובנה של 

או , ההתקנההמשתמש צריך להקיש לחיצה כפולה על הקובץ :  קלה במיוחדMathTypeהתקנת התוכנה 

 . לכונן ולבצע את ההנחיות המוצגותלטעון את התקליטור, לחלופין

 

 או MS-Windowsי " הנתמך עמתוך חלון של מעבד תמלילים:  ניתן להשתמש בשתי צורותMathType -ב

 .בתוך חלון עצמאי

 לכתוב נוסחאות  TeX/LaTeX מאפשרת למשתמשי התוכנה MathTypeתכונה עיקרית נוספת של 

  .TeX/LaTeX וליצור קובץ נוסחאות מתאים ליבוא לתוך קובץ MathTypeמתמטיות ב 

 

 לקובץ Wordמירה קובץ  תכונה זו מMathPage.היא , MathTypeתכונה נוספת מאוד שימושית של 

HTMLמוכן לשימוש לדפי Web של ה -Internet.  

 

 

 Equation Editorתאימות עם 
 

  : MS-Wordלתשומת ליבם של משתמשי 

 .MathType  ניתן לעבד בהמשך בעזרתEquation Editorקבצים שיוצרו בעזרת  .1

 . רדת והתקנת גופניםהו יוכל לקבל ולצפות בקבצי כאלו על ידי MathTypeמשתמש שאין ברשותו  .2

 . המאפשרת הגהה והדפסה בלבדlite גירסה MathType את התוכנה להתקיןניתן , לחלופין .3
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MathType Lite 
 

 . יום30- מאתר האינטרנט של החברה להתנסות בחינם לMathTypeניתן להוריד את 

ים אובייקטים של החברה מספקת תמיכה במשתמשים המעוניינים לשתף מסמכים הכולל, מלבד ההתנסות

MathTypeלאנשים שאין ברשותם תוכנה זו . 

גרסה זו מציעה . MathType Liteהנקראת ,  הופכת לגרסה מוגבלתMathType,  הימים30לאחר 

אולם היא מאפשרת לערוך קבצים שנוצרו בעזרת , Equation Editor דומה לזו של תפונקציונאליו

MathType. 

MathType Liteות משודרגת לגרסה המלאה על ידי הקשת סיסמא בתפריט העזרה שלה תמיד יכולה להי. 

 

 

 בעיות ידועות

 

 :להלן מספר בעיות נפוצות והפתרון להן.  יוצר לעתים מספר בעיותMS-Word עם MathTypeהשילוב של 

 

Word 97 לא עולה כלל לאחר התקנת MathType 

 .Word 97  אלMathTypeהבעיה נובעת בגלל תאימות של הסקריפטים של 

ניתן למצוא בה .  שלוStartup-ובתוכו אל ספריית ה, Wordיש לגשת אל ספריית , במידה ובעיה זו מתעוררת

 .או להעבירם לספרייה זמנית אחרת, ולמוחקם, )נזהה אותם לפי שמם (MathTypeקבצים שהוספו על ידי 

 

Wordשל ם נכשל בשמירה של מסמך שבו אובייקטי MathType 

 .אולם נוכל להציל את המסמך שלנו, ין פתרון מסודרלבעיה זו א

לרוב כאשר נשתמש בשם חדש המסמך . במקום בשם הישן שלו, ראשית ננסה לשמור את המסמך בשם חדש

 . ולהפעילו מחדשWordמומלץ לאחר השמירה לסגור את . יישמר בהצלחה

לאחר מכן ). Copy(ולהעתיק אותו , )Ctrl+Aעל ידי (יש לסמן את כל המסמך , במידה ושיטה זו אינה עובדת

  ישאל לרוב האם אנחנו בטוחים שאנחנו רוצים לשמור מידע רב Word .Wordיש לסגור את כל חלונות 

 Wordלאחר שכל חלונות ! אחרת המסמך שלנו יימחק, יש לשים לב וללחוץ תשובה חיובית. Clipboard-ב

ואז נשמור , די להדביק את המסמך שלנו לקובץ חדשכ) Paste" (הדבק" ונבחר Wordנפתח שוב את , נסגרו

 .שיטה זו תפתור תמיד את הבעיה. אותו
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 MathType-שימוש ב
 

 

 
 MathType Manualמתוך , MathTypeהחלון הראשי של 

 

 

 

ואזור בו נמצאים , אזור בו המשתמש כותב טקסט: החלון הראשי של התוכנה מורכב משני חלקים עיקריים

 .באמצעותם ניתן להוסיף את הסימנים המתמטיים המיוחדים, תפריטיםסרגלי הכלים וה

 .' וכדוWordכגון ,  רבותWindowsבדומה להקלדה בתוכניות , ההקלדה מתבצעת בצורה אינטואיטיבית
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 סרגלי הכלים

 

 .סרגלי הכלים מתחלקים למספר קטגוריות

 כגון האותיות היווניות -למסמך תפריטים המכילים סימנים שונים שניתן לצרף 

,סימנים מתמטיים כגון , השונות ,±  . ורבים אחרים≥

Symbol palettes - 

 .בהן נוכל לשים טקסט מאוחר יותר, "תבניות"תפריטים המכילים 

מטריצה ריקה , שנוכל למלא בו את הערך הרצוי, דוגמאות לכך הם למשל קו שבר

 .וכדומה

Template palettes - 

limלמשל התבנית , המכילים קטעים מוכנים החוזרים על עצמם בנוסחאות רבות
x→∞

 

או 
2 4
2

b b ac
a

− ±   קטעי נוסחאות שהיינו יכולים ליצור בעזרת אלו למעשה. −

אנו מסוגלים . אנו יכולים להשתמש בהם כקיצור דרךאולם ,  השוניםpalettes-ה

כל שעלינו לעשות הוא לכתוב טקסט . Tabs-הוסיף עצמים חדשים אל הגם ל

 . המבוקש והוא יצטרף אליוTab-לגרור אותו אל ה, MathType-כלשהו ב

Tabs -  

 

 

 

 מקשי קיצור

 

מלבד העובדה שהוא מכיל מגוון , Equation Editor על MathTypeאחד היתרונות הגדולים ביותר של 

וכן שניתן להתאים את מקשי , יא העובדה שלכל פעולה יש מקש קיצורה, סימנים ותבניות רחב הרבה יותר

 בצורה MathType-בצורה כזו אחרי תרגול מסוים ניתן להקליד נוסחאות ב. הקיצור לפי טעמנו האישי

 .מהירה ביותר

 

נעמוד מעל הפקודה ,  בה היא מופיעהpalette-נלך ל, כדי לראות מהו מקש הקיצור המוקצה לכל פעולה

 . מהו המקש המתאים לפעולהStatus-Bar-ונראה ב, ההרצוי

ולאחריו אות , Ctrl+Gנלחץ , כדי לכתוב אותיות יווניות, למשל. מקשי הקיצור נבחרו בצורה הגיונית ביותר

 יגרום Ctrl+G, Aהצירוף , למשל. האותיות נבחרו כך שמבחינת ההגייה יהיה קל לזוכרן. אנגלית כלשהי

 ).בטא (β יגרום לכתיבתה של האות Ctrl+G, Bואילו הצירוף , )אלפא (αלכתיבתה של האות 
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 שילוב עם מסמכים

 

 . במגוון רחב של תוכנותMathType-ניתן לשלב את הנוסחאות שנכתבות ב

 .MathType Equationחר  ונבObjectואז , Insertנלחץ , Wordנוסחה למסמך , למשל, על מנת להוסיף

והנוסחה , עם סיום העבודה נסגור את החלון.  בו נוכל להקלידMathTypeכאשר נעשה זאת יפתח חלון 

 .Word-שכתבנו תשתלב בתוך מסמך ה
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