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Αναπαράσταση Μαθηματικών 
Κειμένων στο διαδίκτυο 
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 Όλο το κείμενο παρέχεται στη σελίδα με ειδική 
μορφή (format) και η ανάγνωσή του γίνεται από 
ανεξάρτητο λογισμικό. 

 Η ιστοσελίδα είναι γραμμένη με το συνήθη τρόπο 
ενώ οι σχέσεις έχουν ενσωματωθεί σε αυτήν ως 
εικόνες. 

 Οι μαθηματικές σχέσεις είναι γραμμένες σε HTML, 
χρησιμοποιώντας τα σύμβολα των 
γραμματοσειρών. 

 Η παρουσίαση των σχέσεων γίνεται με τη βοήθεια  
Java Applets, Java Scripts. 



Μειονεκτήματα της υπάρχουσας 
κατάστασης   
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 Η δυνατότητα αντιγραφής και επεξεργασίας 
ολόκληρης ή μέρος της μαθηματικής έκφρασης 
είναι περιορισμένη. 

 Αδυναμία εύρεσης μαθηματικών εκφράσεων με 
βάση το ίδιο το περιεχόμενο των εκφράσεων. 

 Δεν υπάρχει τρόπος κωδικοποίησης του 
μαθηματικού περιεχομένου.  

 

 



Γλώσσες Σήμανσης  
(Annotation ή Markup Languages) 
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 Για την αποθήκευση δομημένης πληροφορίας 
χρησιμοποιούνται γλώσσες σήμανσης. 

 Η δομημένη πληροφορία αποτελείται από περιεχόμενο 
και ετικέτες που δείχνουν τι είδους είναι το 
περιεχόμενο. 

 Οι ετικέτες συνδέονται με το αντίστοιχο περιεχόμενο 
ως εξής: <tag> text </tag>.  

 Η HTML είναι μία γλώσσα σήμανσης  (T.B.Lee 1989), 
όπου το περιεχόμενο αποτελεί το περιεχόμενο μιας 
ιστοσελίδας και οι ετικέτες καθορίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο θα εμφανιστούν τα δεδομένα. 

 Η XML είναι και αυτή μια γλώσσα σήμανσης. Οι 
ετικέτες της XML περιγράφουν  το νόημα των 
δεδομένων, και όχι τον τυχόν τρόπο εμφάνισής τους. 



Παράδειγμα HTML 
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   <html> 

    <head> 

        <title> παράδειγμα 1 </title > 

   </head> 

   <body> 

     <h1>Η HTML ειναι μια εύκολη γλώσσα </h1> 

     <p> παράγραφος 1. </p> 

     <p> παράγραφος 2. < /p > 

    </body> 

</html> 



XML 
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 Η XML είναι σήμερα η lingua franca για την 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ προγραμμάτων, 
υπολογιστικών συστημάτων, κ.λπ.  στα πλαίσια 
του Σημασιολογικού Ιστού. 

 Η XML είναι απλό κείμενο, το οποίο μπορεί με 
ευκολία να διαβαστεί από ανθρώπους. 

 Η XML ασχολείται μόνο με τη σημασία των 
δεδομένων, και όχι με την τυχόν επεξεργασία τους. 

 Είναι εύκολο να επεξεργαστούμε αρχεία XML, είτε 
με χρήση βιβλιοθηκών έχουν δημιουργηθεί για τον 
σκοπό αυτό, είτε με χρήση της ίδιας της XML (XSL). 



Παράδειγμα XML 
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<CATALOG> 

     <CD> 

        <TITLE>Empire Burlesque</TITLE> 

        <ARTIST>Bob Dylan</ARTIST> 

        <COUNTRY>USA</COUNTRY> 

        <COMPANY>Columbia</COMPANY> 

        <PRICE>10.90</PRICE> 

        <YEAR>1985</YEAR> 

     </CD> 

</CATALOG> 
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XML (Web 3) HTML (Web 1,2) 
Δομημένο κείμενο 

 
Μορφοποιημένο κείμενο 

 

Δομή καθορισμένη από το 
χρήστη 

 

Προκαθορισμένη μορφή 

 

Αποδοτικότερη διασύνδεση 
υπερκειμένου 
 

Περιορισμένη διασύνδεση 
υπερκειμένου 

 

Ευέλικτο και προσαρμόσιμο 
κείμενο 

 

Δεν είναι ευέλικτο και δεν 
προσαρμόζεται 

Σχεδιάστηκε για να 
περιγράφει δεδομένα  

Σχεδιάστηκε για να 
παρουσιάζει δεδομένα  



SW-Stack (Web 3.0) 
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HTML 4.01  HTML 5  
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Το web άλλαξε δραματικά από το 1999 όταν και έγινε διαθέσιμη στο 
κοινό η προηγούμενη αναθεώρηση του προτύπου της HTML, η HTML 
4.01. Από τότε δημιουργήθηκαν νέες συνήθειες και τάσεις των 
χρηστών του web, όπως η ραγδαία αύξηση του αριθμού των 
οπτικοακουστικών μέσων (βίντεο και audio) που χρησιμοποιούνται 
στις ιστοσελίδες, η δημοσίευση κειμένων από εξωτερικά blogs και 
φόρουμ (content sharing), αλλά και η ανάγκη να γράφουν 
περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του site τους ώστε να 
αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισης του στις μηχανές αναζήτησης. 
Όλες αυτές οι νέες τάσεις που δημιούργησε, κυρίως η όλο και 
αυξανόμενη ταχύτητα πρόσβασης στο Internet, δημιούργησε επίσης 
την ανάγκη ενός ευκολότερου τρόπου εισαγωγής τεχνολογιών στις 
ιστοσελίδες, χωρίς να χρειάζεται η ανάπτυξη μεγάλων κομματιών 
κώδικα JavaScript για την υλοποίηση τους. Οι νέες τάσεις χρήσης του 
web και η ανάγκες που οι ίδιες επέβαλαν, έγιναν αιτία να αναπτυχθεί 
ένα νέο πρότυπο της HTML, αυτό της HTML5. 



HTML 5  

Μαθηματικά με την γλώσσα MathML 11 

Η HTML5 είναι το νέο standard πρότυπο για την HTML, 
την XHTML και την HTML DOM. Η ανάπτυξη της HTML5 
έγινε με την συνεργασία της World Wide Web Consortium 
(W3C) και της Web Hypertext Application Technology 
Working Group (WHATWG). Η WHATWG εργαζόταν επάνω 
στις web φόρμες και τις web εφαρμογές, ενώ η W3C, η 
οποία δημιούργησε και διαχειρίζεται τα πρότυπα της 
HTML και της XHTML, ασχολήθηκε με την ανάπτυξη του 
νέου προτύπου XHTML 2.0. Το 2006 αποφάσισαν να 
συνεργαστούν για να δημιουργήσουν το νέο πρότυπο, την 
HTML5. 

http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.whatwg.org/
http://www.whatwg.org/
http://www.whatwg.org/
http://www.whatwg.org/
http://www.whatwg.org/
http://www.whatwg.org/
http://www.whatwg.org/
http://www.whatwg.org/
http://www.whatwg.org/
http://www.whatwg.org/


Η HTML5 αναπτύχθηκε με βάση τους 
παρακάτω κανόνες: 
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 νέα χαρακτηριστικά έπρεπε να προστεθούν στην δομή των 
HTML, CSS και JavaScript 

 μείωση των περιπτώσεων που χρειάζεται η εγκατάσταση 
plugins στον browser για κάποιου συγκεκριμένου τύπου 
στοιχείων (όπως βίντεο και audio)  

 καλύτερη διαχείριση σφαλμάτων 

 προσθήκη περισσότερων ετικετών οι οποίες θα 
αντικαταστήσουν κομμάτια κώδικα JavaScript που 
χρησιμοποιούσαν συχνά οι web designers 

 το νέο πρότυπο θα έπρεπε να είναι αυτόνομο χωρίς να 
χρειάζεται να καλεί κομμάτια κώδικα από άλλα πρότυπα 

 τα βήματα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του νέου 
προτύπου θα έπρεπε να είναι ορατά στο κοινό. 



Νέα χαρακτηριστικά της HTML5: 
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 δυνατότητα σχεδιασμού γραφικών με χρήση 
JavaScript (νέα ετικέτα canvas) 

 αναπαραγωγή βίντεο και audio χωρίς να χρειάζεται 
η εγκατάσταση plugins (νέες ετικέτες video και 
audio) 

 προσθήκη νέων ετικετών που κάνουν την 
δημιουργία και την διαχείριση των ιστοσελίδων, 
ακόμη πιο εύκολη (νέες ετικέτες article, footer, 
header κτλ.) 

 νέα στοιχεία στις HTML φόρμες (calendar, date, time, 
search κτλ.) 



MathML (1/4) 
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 Η MathML είναι συντομογραφία για το Mathematical 

Markup Language, δηλαδή Γλώσσα Μαθηματικής 
Επισήμανσης. Είναι μια εφαρμογή XML για την 

περιγραφή μαθηματικών εννοιών και καλύπτει 
τόσο τη δομή (συμπεριλαμβανομένων των 
πολύπλοκων διδιάστατων συμβολικών 
απεικονίσεων), όσο και τα περιεχόμενά τους, ενώ 
δίνει τη δυνατότητα κοινοποίησης της δομής και 
του περιεχομένου στο Διαδίκτυο. (Οι εξισώσεις 
γίνονται κατανοητές και επεξεργάσιμες από τις 
μηχανές)  



MathML (2/4) 
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 Η MathML μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

κωδικοποίηση τόσο την παρουσίαση των 
μαθηματικών συμβολισμών σε υψηλής ευκρίνειας 
οθόνες όσο και το μαθηματικό περιεχόμενο, για 
εφαρμογές όπου η σημασιολογία παίζει πιο 
σημαντικό ρόλο όπως σε επιστημονικό λογισμικό 
και στη σύνθεση φωνής. Συχνά χρησιμοποιείται για 
την αναπαράσταση εξισώσεων, μαθηματικών 
τύπων, βιομηχανικών τυποποιήσεων κ..α και 
χρησιμοποιείται παράλληλα με την XHTML, SVG και 
άλλες εφαρμογές.  

 



MathML (3/4) 
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    Αποτελείται από ένα συνδυασμό από συνόλων 

Presentation Tags και Content Tags. Ως μια XML 
εφαρμογή συμμορφώνεται με τις XML 
τυποποιήσεις. Οι Presentation Tags 
χρησιμοποιούνται στην δημιουργία κλασσικών 
μαθηματικών συμβολισμών και παράλληλα 
παρέχουν μηχανισμούς για την βελτιστοποίηση της 
οπτικής απόδοσης των μαθηματικών σε Web 
περιβάλλον. Οι Content Tags έχουν σκοπό να 
υποστηρίξουν την κωδικοποίηση του υποκείμενου 
μαθηματικού περιεχομένου μιας έκφρασης.  



MathML (4/4) 
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 Οι Presentation Tags και οι Content Tags μπορούν να 
αναμιχθούν μέσα σε μια μαθηματική έκφραση. Με 
σωστή χρήση των Presentation Tag μόνο, η μαθηματική 
δομή μιας έκφρασης μπορεί να αναπαρασταθεί αρκετά 
καλά ώστε να επιτρέψει τον χειρισμό της από 
αλγεβρικά υπολογιστικά συστήματα, αν και τα 
συστήματα αυτά θα πρέπει να βγάλουν συμπεράσματα 
για το νόημα ξεχωριστών συμβόλων σε ορισμένες 
περιπτώσεις. Όταν υπάρχει περίπτωση αμφιβολίας, τα 
Content Tag μπορούν να συνεργαστούν για να 
προσδιορίσουν με ακρίβεια την προτιθέμενη 
μαθηματική έννοια. 

 



Η εξέλιξη της MathML 
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 Η έκδοση 1.0 ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 1998  

 Η έκδοση 1.01 ανακοινώθηκε το Ιούλιο του 1999  

 Η έκδοση 2.0 ανακοινώθηκε  στις 01/12/1999, 

αναπτύχθηκε και εμπλουτίστηκε έως τις 
21/10/2003. 
(http://www.w3.org/standards/history/MathML2) 

 Η έκδοση 3.0 ανακοινώθηκε  στις 27/04/2007. Η 

επίσημη ημερομηνία  εφαρμογής της είναι στις 
21/10/2010. 
(http://www.w3.org/standards/history/MathML3) 

 

http://www.w3.org/standards/history/MathML2
http://www.w3.org/standards/history/MathML3


Παράδειγμα MathML 
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<math> 

    <mrow> 

      <mi>x</mi> 

     <mo>+</mo> 

     <mn>5</mn> 

     <mo>=</mo> 

     <mn>200</mn> 

   </mrow> 

</math> 

5 200x 



Οι στόχοι της MathML 
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 Κωδικοποίηση μαθηματικού υλικού για την εκπαιδευτική και 
επιστημονική επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα. 

 Κωδικοποίηση της μαθηματικής αναπαράστασης και του 
μαθηματικού νοήματος. 

 Υλοποίηση της μετατροπής από και προς άλλα μαθηματικά 
μορφότυπα, και τα δύο παρουσιάσιμα και σημασιολογικά. 

 Να επιτρέπει τη μεταφορά πληροφορίας με σκοπό συγκεκριμένους 
μεταγλωττιστές και εφαρμογές. 

 Παροχή αποτελεσματικής εμφάνισης στον ιστό για μεγάλες 
εκφράσεις. 

 Παροχή επεκτασιμότητας. 

 Να είναι κατάλληλη για πρότυπα και άλλες τεχνικές μαθηματικής 
επεξεργασίας. 

 Να είναι ανθρώπινη (αν και είναι πολύ περιγραφική), και απλή για 
το λογισμικό να παραχθεί και να επεξεργαστεί. 



Γιατί MathML; 
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MathML 

Διασύνδεση Μαθηματικών εκφράσεων  

διαμέσου εφαρμογών / προγραμμάτων 

http://commerce.www.ibm.com/cgi-bin/ncommerce/CategoryDisplay?cntrfnbr=1&cgrfnbr=2048961&cgmenbr=1&cntry=840&lang=en_US


Γιατί MathML; 
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   Εάν μπορείς να το διαβάσεις και 
να το επεξεργαστείς τότε μπορεί 
να το κάνεις οτιδήποτε. 
 



Πως γράφω κώδικα MathML; 
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 Χρησιμοποιώντας έναν απλό κειμενογράφο 
χρησιμοποιώντας τις ετικέτες της MathML  

 Εξάγω τον κώδικα MathML από το πρόγραμμα που 

χρησιμοποιώ για σύνταξη Μαθηματικών 
Εκφράσεων. 

 Χρησιμοποιήσω ελεύθερο λογισμικό (Formulator 

AMAYA ,  FireFox, OpenOffice , …..). 



Εξαγωγή από MathType: 

Μαθηματικά με την γλώσσα MathML 24 



Σύνταξη κώδικα MathML 1/4 
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Σύνταξη κώδικα MathML 2/4 
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Σύνταξη κώδικα MathML 3/4 
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Σύνταξη κώδικα MathML 4/4 
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Μειονεκτήματα της MathML 
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Ο Internet Explorer δεν υποστηρίζει MathML. 

Χρειάζεται ένα add-on το Math-Player 

(διατίθεται δωρεάν). 

Δεν υποστηρίζει γραφικές παραστάσεις – 

σχήματα. 

http://www.w3.org/Math/XSL/pmathml2.xml  

http://www.w3.org/Math/XSL/pmathml2.xml


AbiMathView plugin  

http://helm.cs.unibo.it/mml-widget/ 
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http://helm.cs.unibo.it/mml-widget/
http://helm.cs.unibo.it/mml-widget/
http://helm.cs.unibo.it/mml-widget/


Amaya 

http://www.w3.org/Amaya/ 

Μαθηματικά με την γλώσσα MathML 31 

http://www.w3.org/Amaya/


EzMath 
http://www.w3.org/People/Raggett/EzMath/ 
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http://www.w3.org/People/Raggett/EzMath/


Formulator MathML Weaver 
http://www.mmlsoft.com/hdata/fml_home.php 
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http://www.mmlsoft.com/hdata/fml_home.php


Gemse 
http://www.andonyar.com/rec/2008-12/gemse/ 
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http://www.andonyar.com/rec/2008-12/gemse/
http://www.andonyar.com/rec/2008-12/gemse/
http://www.andonyar.com/rec/2008-12/gemse/


Integre MathML Equation Editor 
http://www.integretechpub.com/techexplorer/ 
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http://www.integretechpub.com/techexplorer/


MathCast 
http://mathcast.sourceforge.net/home.html 
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http://mathcast.sourceforge.net/home.html


MathEdit 
http://wme.lzu.edu.cn/mathedit/index.html  
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http://wme.lzu.edu.cn/mathedit/index.html


MathMagic equation editor 

http://www.mathmagic.com/  
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http://www.mathmagic.com/
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-7"?>   

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0//EN"   

   "http://www.w3.org/Math/DTD/mathml2/xhtml-math11-f.dtd">   

 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">   

<head>   <title>MathML Πρότυπο </title>  </head>  

<body>   

<math xmlns='http://www.w3.org/1998/Math/MathML'>   

    <mrow> 

      <mi>x</mi> 

     <mo>+</mo> 

     <mn>5</mn> 

     <mo>=</mo> 

     <mn>200</mn> 

   </mrow> 

</math> 

</body> </html> 



Χρήσιμες Διευθύνσεις 

Μαθηματικά με την γλώσσα MathML 40 

 http://www.w3.org/Amaya/  

 http://www.ams.org/publications/authors/tex/tex  

 http://www.w3.org/Math/Software/mathml_software

_cat_editors.html   

 http://www.w3.org/Math/  

 http://www.wolfram.com/products/webmathematica/ 

 

http://www.w3.org/Amaya/
http://www.ams.org/publications/authors/tex/tex
http://www.w3.org/Math/Software/mathml_software_cat_editors.html
http://www.w3.org/Math/Software/mathml_software_cat_editors.html
http://www.w3.org/Math/
http://www.wolfram.com/products/webmathematica/


Επιλογή του τρόπου παρουσίασης 
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 Η ανάγνωση του κειμένου θα γίνεται με τα συνήθη προγράμματα ή θα 
απαιτείται επιπλέον λογισμικό;  

 Θα υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης μαθηματικών όρων-σχέσεων στο 
κείμενο ή όχι;  

 Θα είναι ένα στατικό κείμενο ή ο αναγνώστης θα επεμβαίνει με ερωτήσεις, 
απαντήσεις ή διορθώσεις;  

 Η ποιότητα της εκτύπωσης του κειμένου είναι καθοριστική ή θα είναι 
μόνο για ανάγνωση στην οθόνη;  

 Η ανάγνωση του κειμένου θα εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα;  

 Μελλοντικές μεταβολές στο κείμενο θα είναι εύκολες ή πολύπλοκες;  

 Οι μαθηματικές σχέσεις θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες 
μαθηματικές εφαρμογές με απλή αντιγραφή;  

 Πόσο εύχρηστο είναι το λογισμικό συγγραφής του κειμένου; 

 Ποιό κόστος έχουν τα προγράμματα που θα χρησιμοποιηθούν στη 
συγγραφή και στην παρουσίαση και πόσο εύχρηστα είναι αυτά; 

 Υπάρχουν προβλήματα συμβατότητας με την ελληνική γλώσσα; 



Συμπεράσματα 
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 Εάν μας ενδιαφέρει να προσανατολιστούμε στην 
σημασία του περιεχομένου των μαθηματικών 
κειμένων που δημοσιεύουμε στις ιστοσελίδες τότε 
η  MathML αποτελεί την καλύτερη επιλογή.  

 Με την ανάπτυξη του σημασιολογικού ιστού (Web 
3.0 – Semantic Web) οι μηχανές αναζήτησης θα 

δίνουν την δυνατότητα στους χρήστες αναζητούν 
ιστοσελίδες του διαδικτύου με μαθηματικές 
εκφράσεις με κριτήριο το περιεχόμενο τους.  

 



http://www.study4exams.gr  
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http://digitalschool.minedu.gov.gr/  
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http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/eboo

k/show.php/DSGYM-B105/2/1,5/unit=365  
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