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1. Μαθημαηικά ζε πποζβάζιμη μοπθή με ηη σπήζη MS-Word 2010
Γηα λα εηζάγεηε καζεκαηηθά ζε πξνζβάζηκε κνξθή ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε ηνλ Equation Editor.

1.1 Σύνηαξη/επεξεπγαζία εξίζωζηρ
1.1.1 Σύνηαξη εξίζωζηρ
Γηα λα ζπληάμεηε κηα εμίζσζε αθνινπζείζηε ηα παξαθάησ βήκαηα:
1. Σηελ θαξηέια Ειζαγωγή, ζηελ νκάδα Σύμβολα, θάληε θιηθ ζην βέινο δίπια ζηελ επηινγή
Εξίζωζη.
2. Κάληε θιηθ ζηελ εμίζσζε πνπ ζέιεηε ή θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Ειζαγωγή νέαρ εξίζωζηρ
θαη πιεθηξνινγήζηε ηελ εμίζσζε πνπ ζέιεηε ζην πιαίζην εμίζσζεο πνπ ζα αλνίμεη.
3. Κάλνληαο θιηθ πάλσ ζην πιαίζην ηεο εμίζσζεο, αλνίγεη ε θαξηέια Επγαλεία εξίζωζηρ. Σηελ
θαξηέια απηή κπνξείηε λα βξείηε ζύκβνια θαη δνκέο πνπ κπνξεί λα εηζάγεηε ζηελ εμίζσζή
ζαο ζηηο νκάδεο Σύμβολα θαη Δομέρ, αληίζηνηρα.
4. Όηαλ νινθιεξώζεηε ηε ζπγγξαθή ηεο εμίζσζήο ζαο θάληε θιηθ έμσ από ην πιαίζην ηεο
εμίζσζεο.
1.1.2 Ενζωμάηωζη ή μη ηηρ εξίζωζηρ
Γηα λα ελζσκαηώζεηε κηα εμίζσζε ζην θείκελν ή λα ηελ ηνπνζεηήζεηε ζε μερσξηζηή γξακκή
αθνινπζείζηε ηα παξαθάησ βήκαηα:
1. Δάλ ζέιεηε λα έρεηε ηελ εμίζσζή ζαο ελζσκαησκέλε κέζα ζηελ πξόηαζε θαη ζην πεξηβάιινλ
θείκελν, θάληε θιηθ ζην ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζέιεηε λα εηζάγεηε ηελ εμίζσζε θαη
αθνινπζείζηε ηα βήκαηα 1 έσο 4.
2. Δάλ ζέιεηε λα έρεηε ηελ εμίζσζή ζαο ζε κηα μερσξηζηή γξακκή θεληξαξηζκέλε κεηαμύ ησλ
πεξηζσξίσλ ηεο ζειίδαο αθνινπζείζηε ηα βήκαηα 1 έσο 4 θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην
βέινο ζηα δεμηά ηνπ πιαηζίνπ ηεο εμίζσζεο γηα λα αλνίμνπλ νη επηινγέο ηεο εμίζσζεο.
Δπηιέμηε Αλλαγή ζε οθόνη.
3. Δάλ ζέιεηε λα ελζσκαηώζεηε ζην θείκελν κηα εμίζσζε πνπ είλαη ζε μερσξηζηή γξακκή, θάληε
θιηθ ζην βέινο ζηα δεμηά ηνπ πιαηζίνπ ηεο εμίζσζεο γηα λα αλνίμνπλ νη επηινγέο ηεο
εμίζσζεο. Δπηιέμηε Αλλαγή ζε ενζωμάηωζη. Μπνξείηε λα επηιέμεηε θαη λα ζύξεηε ηελ
εμίζσζε ζε επηιεγκέλε ζέζε κέζα ζην θείκελν, νπόηε ζα κεηαηξαπεί απηόκαηα ζε
ελζσκαησκέλε κνξθή.
1.1.3 Επεξεπγαζία εξίζωζηρ
Γηα λα επεμεξγαζηείηε κηα εμίζσζε αθνινπζείζηε ηα παξαθάησ βήκαηα:
1. Κάληε θιηθ ζηελ εμίζσζε πνπ ζέιεηε λα επεμεξγαζηείηε.
2. Πξαγκαηνπνηείζηε ηηο αιιαγέο πνπ ζέιεηε.
3. Όηαλ νινθιεξώζεηε ηηο αιιαγέο θάληε θιηθ έμσ από ην πιαίζην ηεο εμίζσζεο.
1.1.4 Πποζθήκη εξίζωζηρ ζηη λίζηα ηων εξιζώζεων πος σπηζιμοποιούνηαι ζςσνά
Γηα λα πξνζζέζεηε κηα εμίζσζε ζηε ιίζηα ησλ ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελσλ εμηζώζεσλ αθνινπζείζηε
ηα παξαθάησ βήκαηα:
1. Δπηιέμηε ηελ εμίζσζε πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε ζηε ιίζηα εμηζώζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη
ζπρλά θάλνληαο θιηθ ζην αξηζηεξό κέξνο κε ηηο θνπθθίδεο, νπόηε ζα καπξίζεη ην πεξηερόκελν
ηνπ πιαηζίνπ.
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2. Σηα Επγαλεία εξίζωζηρ, ζηελ θαξηέια Σσεδίαζη, ζηελ νκάδα Επγαλεία, θάληε θιηθ ζηελ
Εξίζωζη. Σηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Αποθήκεςζη επιλογήρ ζηη ζςλλογή
εξιζώζεων.
3. Σην παξάζπξν δηαιόγνπ Δημιοςπγία νέος μπλοκ δόμηζηρ, πιεθηξνινγήζηε έλα όλνκα γηα
ηελ εμίζσζε ζην πεδίν Εξίζωζη.
4. Σην πεδίν Σςλλογή, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Εξιζώζειρ.
5. Δλεξγνπνηήζηε όπνηεο άιιεο επηινγέο ζέιεηε. Καη θάληε θιηθ ζην ΟΚ.
6. Η εμίζσζε ζα εκθαλίδεηαη καδί κε ηηο ελζσκαησκέλεο εμηζώζεηο.

1.2 Μαθημαηικά ζύμβολα-Μαθημαηικέρ δομέρ-Δομέρ ηος Word
1.2.1 Μαθημαηικά ζύμβολα
Γε κεηαζρεκαηίδνληαη όια ηα ζύκβνια ηνπ Equation Editor ζε LaTeX. Αθνινπζνύλ ηα ζύκβνια ηα
νπνία κπνξνύλ λα κεηαζρεκαηηζηνύλ ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ Equation Editor.
1.2.1.1 Standard

1.2.1.2 Δλληνικά

Τα θεθαιαία ειιεληθά γξάκκαηα πξέπεη λα κεηαηξέπνληαη ζε πιάγηα κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα
κεηαζρεκαηίδνληαη θαιά.

1.2.1.3 Σύμβολα με μορυή γραμμάτων

1.2.1.4 Τελεστές
⁄

∑

∫

∬
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∏

∐

1.2.1.5 Βέλη

1.2.1.6 Αναιρετικοί στεσιακοί τελεστές

1.2.1.7 Scripts
Γε δηαβάδνληαη όια ηα γξάκκαηα ηνπ script αιθάβεηνπ ζαλ script- γξάκκαηα από ην MathPlayer.

Γηα άγλσζηνπο ιόγνπο ην MathType δελ κπνξεί λα κεηαζρεκαηίζεη ζσζηά ην script P ζε MathML.
1.2.1.8 Frakturs
Γε δηαβάδνληαη όια ηα γξάκκαηα ηνπ αιθάβεηνπ Fraktur ζαλ Fraktur - γξάκκαηα από ην MathPlayer.

1.2.1.9 Double struck
Γε δηαβάδνληαη όια ηα γξάκκαηα ηνπ αιθάβεηνπ double struck ζαλ double struck - γξάκκαηα από ην
MathPlayer.

1.2.1.10 Γεωμετρία
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1.2.2 Μαθημαηικέρ δομέρ
Γελ είλαη δπλαηόλ λα κεηαζρεκαηηζηνύλ όιεο νη δνκέο πνπ παξέρεη ν Word equation editor.
Αθνινπζνύλ απηέο πνπ κπνξνύλ λα κεηαζρεκαηηζηνύλ. Οη εμηζώζεηο κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ είηε
inline ζην θείκελν ή σο displayed.
1.2.2.1 inline math

1.2.2.2 Displayed math
∑

∏

∏

√∑

√

Μπνξείο λα ζηνηρίζεηο ηηο εμηζώζεηο κε ηνλ εμήο ηξόπν:
1)
2)
3)
4)

ηηο δεκηνπξγείο σο μερσξηζηά απεηθνληδόκελα αληηθείκελα,
ηηο επηιέγεηο,
παηάο δεμί θιηθ,
θάλεηο θιηθ ζην Align at =.

Ωζηόζν, απηή ε κνξθή δε ζα δηαηεξεζεί ζηνπο άιινπο κνξθόηππνπο. Οη αιιαγέο γξακκήο ζα
ραζνύλ θαη είλαη πηζαλό λα πξνθύςνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα παξνπζίαζεο θαηά ηε κεηάθξαζε ζε
LaTeX. Γηαηεξείζηε ηηο εμηζώζεηο ρσξηζηέο θαη κελ επηιέγεηε λα ηηο θεληξάξεηε σο νκάδα.
∑

1.2.2.3 Γομές τοσ Word
⁄
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2. Μαθημαηικά ζε πποζβάζιμη μοπθή με ηη σπήζη MS-PowerPoint 2010
Γηα λα εηζάγεηε καζεκαηηθά ζε πξνζβάζηκε κνξθή ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε ηνλ Equation Editor.

2.1 Σύνηαξη/επεξεπγαζία εξίζωζηρ
2.1.1 Σύνηαξη εξίζωζηρ
Γηα λα ζπληάμεηε κηα εμίζσζε αθνινπζείζηε ηα παξαθάησ βήκαηα:
1. Σηελ θαξηέια Ειζαγωγή, ζηελ νκάδα Σύμβολα, θάληε θιηθ ζην βέινο θάησ από ηελ επηινγή
Εξίζωζη.
2. Κάληε θιηθ ζηελ εμίζσζε πνπ ζέιεηε ή θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Ειζαγωγή νέαρ εξίζωζηρ
θαη πιεθηξνινγήζηε ηελ εμίζσζε πνπ ζέιεηε ζηε ρξσκαηηζκέλε πεξηνρή πνπ ζα εκθαληζηεί
ζηε δηαθάλεηά ζαο.
3. Σηελ θαξηέια Επγαλεία εξίζωζηρ κπνξείηε λα βξείηε ζύκβνια θαη δνκέο πνπ κπνξεί λα
εηζάγεηε ζηελ εμίζσζή ζαο ζηηο νκάδεο Σύμβολα θαη Δομέρ, αληίζηνηρα.
4. Όηαλ νινθιεξώζεηε ηε ζπγγξαθή ηεο εμίζσζήο ζαο θάληε θιηθ έμσ από ηε ρξσκαηηζκέλε
πεξηνρή ηεο εμίζσζεο.
5. Γηα λα αιιάμεηε ηε ζηνίρηζε ηεο εμίζσζήο ζαο επηιέμηε ηελ ώζηε λα εκθαληζηεί ε
ρξσκαηηζκέλε πεξηνρή θαη θάληε δεμί θιηθ πάλσ ηεο. Σηελ επηινγή Επιλογέρ μαθημαηικών
επηιέμηε ηε ζηνίρηζε πνπ ζέιεηε.
2.1.2
1.
2.
3.

Επεξεπγαζία εξίζωζηρ
Κάληε θιηθ ζηελ εμίζσζε πνπ ζέιεηε λα επεμεξγαζηείηε.
Πξαγκαηνπνηείζηε ηηο αιιαγέο πνπ ζέιεηε.
Όηαλ νινθιεξώζεηε ηηο αιιαγέο θάληε θιηθ έμσ από ηε ρξσκαηηζκέλε πεξηνρή ηεο εμίζσζεο.
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