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Maple 2018 
 

Nye kommandoer i Gym-pakken 
 

reelSolve 

MultiLinReg 

vektorPlot 

punktPlot 

 

Flyttet kommando i menuen 
 

”Header Footer” er flyttet fra View til Insert. Også hvis man bare skal ændre i en eksisterende. 

 

Ændret måde at anvende sektioner 
 

Når man indsætter en ”Section” (under ”Insert” menuen), så placeres markøren i 1. linje under trekanten: 

 

Meget upraktisk, da man så må gå op og skrive f.eks. ”Opgave 2” ved trekanten. 

Genvej til at indsætte en sektion er CTRL_PUNKTUM. 

NB: Man kan IKKE længere indsætte en ”Subsection”! 

Man må så manipulere med sektionerne på disse velkendte knapper:  

Hvis man har lavet en tom linje nederst i en sektion: 

  

kan man rykke den ud til venstre med :  

 

Og så indsætte en ny sektion nedenunder: 
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Virker mere besværligt end i Maple 2017! 

 

Kæmpe ændring i ”højre-kliks-helvedet! 
 

Man kan ikke længere højre-klikke, som mange elever er vant til. 

Hvis man nu f.eks. skriver: 

 

Så er der en hel afdeling længst til højre, som er case-sensitiv! 

 

Dette erstatter ”højre-klik” 

Skriver jeg så: 

 

Ændres højre-menuen til: 
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Det er meget irriterende at højre side hele tiden skifter, mens man arbejder. 

Skriver jeg så: 

 

Så skifter højre-menuen til: 
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Osv. 

Bemærk, at ny optræder ”Gym” som en mulighed i højre-menuen. 

Hvis man så vælger ”Gym”, kan man her kun vælge ”Solve”, som så igen giver flere muligheder. 
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Hvis man vælger ”intervalsolve”, så dukker der en boks op på siden: 

 

Hvis man vælger intervallet 0 til 10: 

 

Så får man: 

 

Læreren har ingen mulighed for at se, at den kun er løst i intervallet fra 0 til 10 !!!! 

En elev bør selv skrive følgende: 

 

Ellers vil en censor til skr. eksamen give få point for det spørgsmål! 

Jeg vil simpelthen slå det fra på , og selv skrive kommandoerne, og ikke lade mig forvirre af det skiftende 

udseende: 
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God træning. 

 

 


