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e^{i\pi}+1=0 eiπ + 1 = 0

\lim_{n\to\infty} limn→∞
(
1 + 1

n
)n

\left(1+\frac{1}{n}\right)^n

\forall\epsilon\exists\delta ∀ε∃δ

\psi \nabla \partial ∂2t ψ = (−~∇2 + m2)ψ
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בימר לטעך,
xetex

TureType גופני

- בדביאן
apt-get install latex-beamer texlive-xetex ttf-mscorefonts-installer
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.. עולם! שלום,

1 \documentclass{bidibeamer}
2 \usepackage{ fontspec , b i d i }
3 \usetheme{Warsaw}
4 \ setmain fon t { A r i a l }
5
6 \begin{document}
7 \begin{ frame}
8 ! שלוםעולם
9 \end{ frame}

10 \end{document}

.
מקמפלים? ..איך

.. ..

.

.xelatex latex-hello-world.tex
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\begin{biditheorem}
Some text

\end{biditheorem}

. ..משפט

.. ..

.

.

המצגת בבימר, כותבים אם
טוב נראית

\begin{bidiexample}
Some text

\end{bidiexample}

. ..דוגמא

.. ..

.

.1 מספר מצגת - לדוגמא ראו

- בהקדמה לכתוב יש עברית, יודע לא bidibeamer
\def\biditheoremname{משפט}
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כזו לא

כזו גם אפשר כלומר,
כזו לא באמת, אבל
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\pause - היא ביותר הבסיסית הפקודה

משולשים בסוגריים להשתמש ניתן לחילופין

\textbf<3>{text} - השלישי בצעד הדגש
\uncover<4-5>{code} - והחמישי הרביעי בצעדים הופע

\item<2-> text - השני מהצעד החל מופיע האייטם
\begin{itemize}[<+->] - לרשימות
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