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Μπορείτε να δημιουργήσετε μια εξίσωση σαν ένα ξεχωριστό αρχείο LibreOffice Math ή να την
εισάγετε σε ένα αρχείο του LibreOffice Writer ή του LibreOffice Impress. Σε κάθε περίπτωση, για να
εισάγετε μαθηματικά σε προσβάσιμη μορφή θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τον Equation Editor του
LibreOffice.

1. Μαθηματικά σε προσβάσιμη μορφή με τη χρήση LibreOffice4.0 Math
Ανοίξτε το LibreOffice Math (Τύπος). Στο πάνω μέρος της οθόνης υπάρχει το παράθυρο
προεπισκόπησης, όπου θα εμφανίζεται η εξίσωση κατά τη διάρκεια της εισαγωγής της και μετά την
εισαγωγή της. Στο κάτω μέρος της οθόνης είναι ο equation editor του LibreOffice, όπου εισάγεται η
γλώσσα σήμανσης (markup). Επίσης, εμφανίζεται και το παράθυρο Στοιχεία στο οποίο υπάρχουν τα
σύμβολα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χωρισμένα σε κατηγορίες.

1.1 Εισαγωγή τύπου
1.1.1 Εισαγωγή τύπου από το παράθυρο Στοιχεία.
Είναι ο πιο απλός τρόπος να εισάγετε έναν τύπο. Στο παράθυρο Στοιχεία μπορείτε να δείτε στο
επάνω μέρος του παραθύρου τις κατηγορίες των συμβόλων και στο κάτω μέρος τα σύμβολα που
είναι διαθέσιμα σε κάθε κατηγορία.
Για να εμφανίσετε/αποκρύψετε το παράθυρο Στοιχεία ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:
1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Στοιχεία.
Όταν επιλέξετε ένα σύμβολο από το παράθυρο Στοιχεία θα δείτε να συμβαίνουν δύο πράγματα:
•

στην περιοχή του Equation editor εμφανίζεται η αντίστοιχη γλώσσα σήμανσης (markup) με τα
σύμβολα κράτησης <?> στα οποία μπορείτε να γράψετε κείμενο ή αριθμούς

•

στην περιοχή προεπισκόπησης εμφανίζονται γκρι κουτάκια τα οποία θα συμπληρωθούν, όταν
συμπληρώσετε τα σύμβολα κράτησης θέσης.

1.1.2 Εισαγωγή τύπου με δεξί κλικ στον equation editor.
Ένας άλλος τρόπος να εισάγετε έναν τύπο είναι να κάνετε δεξί κλικ στην περιοχή του equation editor
και να επιλέξετε το κατάλληλο σύμβολο από το μενού που θα εμφανιστεί. Τα στοιχεία σε αυτό το
μενού είναι αντίστοιχα με αυτά που παραθύρου Στοιχεία, αλλά περιέχουν και κάποιες επιπλέον
εντολές. Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 1.1.1 θα εμφανιστούν τα σύμβολα κράτησης θέσης
στην περιοχή του Equation editor και τα αντίστοιχα γκρι κουτάκια στην περιοχή προεπισκόπησης τα
οποία θα διαχειριστείτε όπως στην 1.1.1.
1.1.3 Εισαγωγή τύπου γράφοντας σε γλώσσα σήμανσης (markup) στον equation editor.
Μπορείτε να γράψετε κατευθείαν γλώσσα σήμανσης (markup) στον equation editor αρκεί να
γνωρίζετε τις εντολές. Σε αυτή την περίπτωση δε θα εμφανίζονται σύμβολα κράτησης θέσης.

1.2 Επεξεργασία τύπου
Για να επεξεργαστείτε έναν τύπο αρκεί να κάνετε διπλό κλικ πάνω του, οπότε θα ανοίξει ο equation
editor. Για να πάτε στο κατάλληλο σημείο στη γλώσσα σήμανσης κάντε ένα από τα παρακάτω:
•

κάντε κλικ στο σημείο που θέλετε στον equation editor

•

επιλέξτε την περιοχή της γλώσσας σήμανσης που θέλετε να αλλάξετε
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•

κάντε κλικ στο στοιχείο που θέλετε στην περιοχή προεπισκόπησης, οπότε ο κέρσορας θα
πάει αυτόματα στο αντίστοιχο σημείο στον equation editor

•

κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο που θέλετε στην περιοχή προεπισκόπησης, οπότε θα επιλεχθεί
το αντίστοιχο τμήμα της γλώσσας σήμανσης στον equation editor

Για να μπορείτε να δουλέψετε στο παράθυρο προεπισκόπισης πρέπει να είναι ενεργοποιημένος ο
δρομέας τύπου στην εργαλειοθήκη των εργαλείων.

1.3 Εξαγωγή ως MathML
Για να εξάγετε τους τύπους σε μορφή MathML αρκεί να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
1. Στο μενού Αρχείο επιλέξτε Αποθήκευση ως.
2. Στο παράθυρο Save as που θα ανοίξει επιλέξτε από το πεδίο Save as type την επιλογή
MathML 1.01 (.mml).
3. Κάντε κλικ στο Save.
4. Στο παράθυρο Επιβεβαίωση μορφής αρχείου που θα ανοίξει επιλέξτε Χρήση της μορφής
MathML 1.01 (.mml).

2. Μαθηματικά σε προσβάσιμη μορφή με τη χρήση LibreOffice4.0 Writer
Ανοίξτε το LibreOffice Writer (Έγγραφο κειμένου).

2.1 Εισαγωγή τύπου
Για να εισάγετε έναν τύπο πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον equation editor. Για να ανοίξετε τον
equation editor ακολουθείστε την παρακάτω διαδικασία:
Στο μενού Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικείμενο και στη συνέχεια στην επιλογή
Τύπος.
Στο κάτω μέρος του παραθύρου του Writer θα ανοίξει ο equation editor και θα εμφανιστεί το
παράθυρο Στοιχεία. Εάν δεν εμφανίζετε το παράθυρο Στοιχεία, τότε στο μενού Προβολή, κάντε κλικ
στην επιλογή Στοιχεία. Επίσης, εμφανίζεται ένα μικρό γκρι πλαίσιο στο έγγραφό σας στο σημείο που
θα εισαχθεί ο τύπος.
Εφόσον έχει ανοίξει ο equation editor μπορείτε να εισάγετε έναν τύπο με έναν από τους τρεις
τρόπους που αναφέρθηκαν παραπάνω, δηλαδή:
• εισαγωγή τύπου από το παράθυρο Στοιχεία
• εισαγωγή τύπου με δεξί κλικ στον equation editor
• εισαγωγή τύπου γράφοντας σε γλώσσα σήμανσης (markup) στον equation editor.
Όταν τελειώσετε με την εισαγωγή του τύπου μπορείτε να κλείσετε τον equation editor πατώντας το
πλήκτρο Esc ή κάνοντας κλικ στην περιοχή έξω από τον τύπο στο έγγραφό σας.
Προσοχή: Στο Libreoffice Writer οι τύποι εισάγονται σαν αντικείμενα OLE. Οι τύποι είναι
αγκυρωμένοι ως χαρακτήρες, επομένως είναι ενσωματωμένοι στο κείμενο. Μπορείτε να αλλάξετε την
αγκύρωσή τους και να τους μετατρέψετε σε επιπλέοντες (floating).
•

2.2 Επεξεργασία τύπου
Για να επεξεργαστείτε έναν τύπο αρκεί να κάνετε διπλό κλικ πάνω του, οπότε θα ανοίξει ο equation
editor. Για να πάτε στο κατάλληλο σημείο στη γλώσσα σήμανσης κάντε ένα από τα παρακάτω:
•

κάντε κλικ στο σημείο που θέλετε στον equation editor
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•

επιλέξτε την περιοχή της γλώσσας σήμανσης που θέλετε να αλλάξετε

•

κάντε κλικ στο στοιχείο που θέλετε στην περιοχή προεπισκόπησης, οπότε ο κέρσορας θα πάει
αυτόματα στο αντίστοιχο σημείο στον equation editor

•

κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο που θέλετε στην περιοχή προεπισκόπησης, οπότε θα επιλεχθεί
το αντίστοιχο τμήμα της γλώσσας σήμανσης στον equation editor

Για να μπορείτε να δουλέψετε στο παράθυρο προεπισκόπισης πρέπει να είναι ενεργοποιημένος ο
δρομέας τύπου στην εργαλειοθήκη των εργαλείων.

2.3 Αρίθμηση εξισώσεων
Για να αριθμήσετε τις εξισώσεις σας ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:
1. Ξεκινήστε μια καινούρια γραμμή.
2. Πληκτρολογείστε fn και μετά πατήστε F3. Προσοχή δεν εννοούμε το πλήκτρο Fn του
πληκτρολογίου.
3. Το fn αντικαθίσταται από έναν αριθμημένο τύπο. Κάντε διπλό κλικ στον τύπο για να τον
επεξεργαστείτε.
4. Εάν διαγράψετε ή εισάγετε έναν τύπο, ενημερώνετε αυτόματα η αρίθμηση των τύπων στο
έγγραφο.

3. Μαθηματικά σε προσβάσιμη μορφή με τη χρήση LibreOffice4.0
Impress
Ανοίξτε το LibreOffice Impress (Παρουσίαση).

3.1 Εισαγωγή τύπου
Για να εισάγετε έναν τύπο πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον equation editor. Για να ανοίξετε τον
equation editor ακολουθείστε την παρακάτω διαδικασία:
•

Στο μενού Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικείμενο και στη συνέχεια στην επιλογή
Τύπος.

Στο κάτω μέρος του παραθύρου του Impress θα ανοίξει ο equation editor και θα εμφανιστεί το
παράθυρο Στοιχεία. Εάν δεν εμφανίζετε το παράθυρο Στοιχεία, τότε στο μενού Προβολή, κάντε κλικ
στην επιλογή Στοιχεία. Επίσης, εμφανίζεται ένα μικρό γκρι πλαίσιο στη διαφάνειά σας στο σημείο
που θα εισαχθεί ο τύπος.
Εφόσον έχει ανοίξει ο equation editor μπορείτε να εισάγετε έναν τύπο με έναν από τους τρεις
τρόπους που αναφέρθηκαν παραπάνω, δηλαδή:
•

εισαγωγή τύπου από το παράθυρο Στοιχεία

•

εισαγωγή τύπου με δεξί κλικ στον equation editor

•

εισαγωγή τύπου γράφοντας σε γλώσσα σήμανσης (markup) στον equation editor.
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Όταν τελειώσετε με την εισαγωγή του τύπου μπορείτε να κλείσετε τον equation editor πατώντας το
πλήκτρο Esc ή κάνοντας κλικ στην περιοχή έξω από τον τύπο στη διαφάνειά σας.
Προσοχή: Στο Libreoffice Impress οι τύποι εισάγονται σαν αντικείμενα OLE και είναι επιπλέοντες
(floating).

3.2 Επεξεργασία τύπου
Για να επεξεργαστείτε έναν τύπο αρκεί να κάνετε διπλό κλικ πάνω του, οπότε θα ανοίξει ο equation
editor. Για να πάτε στο κατάλληλο σημείο στη γλώσσα σήμανσης κάντε ένα από τα παρακάτω:
•

κάντε κλικ στο σημείο που θέλετε στον equation editor

•

επιλέξτε την περιοχή της γλώσσας σήμανσης που θέλετε να αλλάξετε

•

κάντε κλικ στο στοιχείο που θέλετε στην περιοχή προεπισκόπησης, οπότε ο κέρσορας θα πάει
αυτόματα στο αντίστοιχο σημείο στον equation editor

•

κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο που θέλετε στην περιοχή προεπισκόπησης, οπότε θα επιλεχθεί
το αντίστοιχο τμήμα της γλώσσας σήμανσης στον equation editor

Για να μπορείτε να δουλέψετε στο παράθυρο προεπισκόπισης πρέπει να είναι ενεργοποιημένος ο
δρομέας τύπου στην εργαλειοθήκη των εργαλείων.
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