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1. Μαθηματικά σε προσβάσιμη μορφή με τη χρήση MS-Word 2013
Για να εισάγετε μαθηματικά σε προσβάσιμη μορφή θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τον Equation Editor.

1.1 Σύνταξη/επεξεργασία εξίσωσης
1.1.1 Σύνταξη εξίσωσης
Για να συντάξετε μια εξίσωση ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:
1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Σύμβολα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή
Εξίσωση.
2. Κάντε κλικ στην εξίσωση που θέλετε ή κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή νέας εξίσωσης
και πληκτρολογήστε την εξίσωση που θέλετε στο πλαίσιο εξίσωσης που θα ανοίξει.
3. Κάνοντας κλικ πάνω στο πλαίσιο της εξίσωσης, ανοίγει η καρτέλα Εργαλεία εξίσωσης. Στην
καρτέλα αυτή μπορείτε να βρείτε σύμβολα και δομές που μπορεί να εισάγετε στην εξίσωσή
σας στις ομάδες Σύμβολα και Δομές, αντίστοιχα.
4. Όταν ολοκληρώσετε τη συγγραφή της εξίσωσής σας κάντε κλικ έξω από το πλαίσιο της
εξίσωσης.
1.1.2 Ενσωμάτωση ή μη της εξίσωσης
Για να ενσωματώσετε μια εξίσωση στο κείμενο ή να την τοποθετήσετε σε ξεχωριστή γραμμή
ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:
1. Εάν θέλετε να έχετε την εξίσωσή σας ενσωματωμένη μέσα στην πρόταση και στο περιβάλλον
κείμενο, κάντε κλικ στο σημείο του κειμένου που θέλετε να εισάγετε την εξίσωση και
ακολουθείστε τα βήματα 1 έως 4.
2. Εάν θέλετε να έχετε την εξίσωσή σας σε μια ξεχωριστή γραμμή κεντραρισμένη μεταξύ των
περιθωρίων της σελίδας ακολουθείστε τα βήματα 1 έως 4 και στη συνέχεια κάντε κλικ στο
βέλος στα δεξιά του πλαισίου της εξίσωσης για να ανοίξουν οι επιλογές της εξίσωσης.
Επιλέξτε Αλλαγή σε οθόνη.
3. Εάν θέλετε να ενσωματώσετε στο κείμενο μια εξίσωση που είναι σε ξεχωριστή γραμμή, κάντε
κλικ στο βέλος στα δεξιά του πλαισίου της εξίσωσης για να ανοίξουν οι επιλογές της
εξίσωσης. Επιλέξτε Αλλαγή σε ενσωμάτωση. Μπορείτε να επιλέξετε και να σύρετε την
εξίσωση σε επιλεγμένη θέση μέσα στο κείμενο, οπότε θα μετατραπεί αυτόματα σε
ενσωματωμένη μορφή.
1.1.3 Επεξεργασία εξίσωσης
Για να επεξεργαστείτε μια εξίσωση ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:
1. Κάντε κλικ στην εξίσωση που θέλετε να επεξεργαστείτε.
2. Πραγματοποιείστε τις αλλαγές που θέλετε.
3. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές κάντε κλικ έξω από το πλαίσιο της εξίσωσης.
1.1.4 Προσθήκη εξίσωσης στη λίστα των εξισώσεων που χρησιμοποιούνται συχνά
Για να προσθέσετε μια εξίσωση στη λίστα των συχνά χρησιμοποιούμενων εξισώσεων ακολουθείστε
τα παρακάτω βήματα:
1. Επιλέξτε την εξίσωση που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα εξισώσεων που χρησιμοποιούνται
συχνά κάνοντας κλικ στο αριστερό μέρος με τις κουκκίδες, οπότε θα μαυρίσει το περιεχόμενο
του πλαισίου.
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2. Στα Εργαλεία εξίσωσης, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην
Εξίσωση. Στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση επιλογής στη συλλογή
εξισώσεων.
3. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία νέου μπλοκ δόμησης, πληκτρολογήστε ένα όνομα για
την εξίσωση στο πεδίο Εξίσωση.
4. Στο πεδίο Συλλογή, κάντε κλικ στην επιλογή Εξισώσεις.
5. Ενεργοποιήστε όποιες άλλες επιλογές θέλετε. Και κάντε κλικ στο ΟΚ.
6. Η εξίσωση θα εμφανίζεται μαζί με τις ενσωματωμένες εξισώσεις.

1.2 Μαθηματικά σύμβολα-Μαθηματικές δομές-Δομές του Word
1.2.1 Μαθηματικά σύμβολα
Δε μετασχηματίζονται όλα τα σύμβολα του Equation Editor σε LaTeX. Ακολουθούν τα σύμβολα τα
οποία μπορούν να μετασχηματιστούν χρησιμοποιώντας τον Equation Editor.
1.2.1.1 Standard
𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒, 𝑓, 𝑔, ℎ, 𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑙, 𝑚,
𝑛, 𝑜, 𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠, 𝑡, 𝑢, 𝑣, 𝑤, 𝑥, 𝑦, 𝑧
𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸, 𝐹, 𝐺, 𝐻, 𝐼, 𝐽, 𝐾, 𝐿, 𝑀,
𝑁, 𝑂, 𝑃, 𝑄, 𝑅, 𝑆, 𝑇, 𝑈, 𝑉, 𝑊, 𝑋, 𝑌, 𝑍
1.2.1.2 Ελληνικά
𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿, 𝜀, 𝜖, 𝜁, 𝜂, 𝜃, 𝜗, 𝜄, 𝜅, 𝜆, 𝜇, 𝜈, 𝜉,
𝜊, 𝜋, 𝜛, 𝜌, 𝜚, 𝜎, 𝜍, 𝜏, 𝜐, 𝜑, 𝜙, 𝜒, 𝜓, 𝜔
Τα κεφαλαία ελληνικά γράμματα πρέπει να μετατρέπονται σε πλάγια μορφή, προκειμένου να
μετασχηματίζονται καλά.
𝛢, 𝛣, 𝛤, 𝛥, 𝛦, 𝛧, 𝛨, 𝛩, 𝛪, 𝛫, 𝛬, 𝛭,
𝛮, 𝛯, 𝛰, 𝛱, 𝛲, 𝛴, 𝛵, 𝛶, 𝛷, 𝛸, 𝛹, 𝛺
1.2.1.3 Σύμβολα με μορφή γραμμάτων
∀, ∁, ℂ, 𝜕, ð, Ϝ, Ⅎ, ℋ, ℌ, ℎ, ℏ, 𝚤, ℑ, 𝑗, 𝜘, ℒ, ℓ, ℕ, ℘,
ℚ, ℛ, ℜ, ℝ, ℤ, ℧, ℬ, ℰ, ∃, ∄, ℱ, ℳ, ℵ, ℶ, ℷ, ℸ
1.2.1.4 Τελεστές
±,÷,×, ∓, ∝, 𝑎⁄𝑏 ,∗,∘,⋅,∩,∪,⊎,⊓,⊔,∧,∨
=, ≠, <, >, ≤, ≥, ≮, ≰, ≯, ≱, ≡, ∼, ≃, ≈, ≅, ≇, ∝, ≪, ≫,
∈, ∋, ∉, ⊂, ⊃, ⊆, ⊇, ≺, ≻, ≼, ≽, ⊏, ⊐, ⊑, ⊒, ∥, ⊥, ⊢, ⊣, ≍
∑∫ ∬ ∮ ∏∐
∑ 𝑥 , ∫ 𝑥 , ∬ 𝑥, ∮ 𝑥,
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∏ 𝑥, ∐ 𝑥,
𝑎
∔,∖,⋒,⋓,⊟,⊠,⊡,⊞,⋇,⋉,⋊,⋋,⋌,⋏,⋎,⊺,⊕,⊖,⊗, ,⊙,⊛,⊚, †, ‡,⋆,⋄,≀,△,
𝑏
∴, ∵, ⋘, ⋙, ≦, ≧, ≲, ≳, ⋖, ⋗, ≶, ⋚, ≷, ⋛,
≑, ≒, ≓, ∽, ≊, ≼, ≽, ⋞, ⋟, ≾, ≿, ⋜, ⋝
⊆, ⊇, ⊲, ⊳, ⊴, ⊵, ⊨, ⋐, ⋑, ⊏, ⊐, ⊩, ⊪, ≖, ≗, ≜, ≏, ≎, ∝, ⋔, ≐
1.2.1.5 Βέλη
←, →, ↑, ↓, ↔, ↕, ⇐, ⇒, ⇑, ⇓, ⇔, ⇕, ↗, ↖, ↘, ↙,
↚, ↛, ↮, ⇍, ⇏, ⇎, ↦, ↼, ↽, ⇀, ⇁, ↿, ↾, ⇃, ⇂,
⇋, ⇌, ⇇, ⇉, ⇈, ⇊, ⇆, ⇄, ↫, ↬, ↢, ↣, ↰, ↱,
⇚, ⇛, ↞, ↠, ↶, ↷, ↺, ↻, ⊸, ↭, ⇝
1.2.1.6 Αναιρετικοί σχεσιακοί τελεστές
≠, ≮, ≯, ≰, ≱, ≁, ≇, ≨, ≩, ⊀, ⊁, ⋠, ⋡, ∉,
⊄, ⊈, ⊉, ⊊, ⊋, ⋦, ⋧, ⋨, ⋩, ⋪, ⋫, ⋬, ⋭, ∤, ∦, ⊬, ⊭, ⊮, ⊯, ∄
1.2.1.7 Scripts
Δε διαβάζονται όλα τα γράμματα του script αλφάβητου σαν script- γράμματα από το MathPlayer.
𝒜, ℬ, 𝒞, 𝒟, ℰ, ℱ, 𝒢, ℋ, ℐ, 𝒦, ℒ, ℳ,
𝒩, 𝒪, 𝒬, ℛ, 𝒮, 𝒯, 𝒰, 𝒱, 𝒲, 𝒳, 𝒴, 𝒵
Για άγνωστους λόγους το MathType δεν μπορεί να μετασχηματίσει σωστά το script P σε MathML.
1.2.1.8 Frakturs
Δε διαβάζονται όλα τα γράμματα του αλφάβητου Fraktur σαν Fraktur - γράμματα από το MathPlayer.
𝔄, 𝔅, ℭ, 𝔇, 𝔈, 𝔉, 𝔊, ℌ, ℑ, 𝔍, 𝔎, 𝔏, 𝔐,
𝔑, 𝔒, 𝔓, 𝔔, ℜ, 𝔖, 𝔗, 𝔘, 𝔙, 𝔚, 𝔛, 𝔜, ℨ
𝔞, 𝔟, 𝔠, 𝔡, 𝔢, 𝔣, 𝔤, 𝔥, 𝔦, 𝔧, 𝔨, 𝔩, 𝔪,
𝔫, 𝔬, 𝔭, 𝔮, 𝔯, 𝔰, 𝔱, 𝔲, 𝔳, 𝔴, 𝔵, 𝔶, 𝔷
1.2.1.9 Double struck
Δε διαβάζονται όλα τα γράμματα του αλφάβητου double struck σαν double struck - γράμματα από το
MathPlayer.
𝔸, 𝔹, ℂ, 𝔻, 𝔼, 𝔽, 𝔾, ℍ, 𝕀, 𝕁, 𝕂, 𝕃, 𝕄,
ℕ, 𝕆, ℙ, ℚ, ℝ, 𝕊, 𝕋, 𝕌, 𝕍, 𝕎, 𝕏, 𝕐, ℤ
1.2.1.10 Γεωμετρία
∟, ∠, ∡, ∢, ⊥, ∤, ∥, ∦, ∶, ∴, ∵
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1.2.2 Μαθηματικές δομές
Δεν είναι δυνατόν να μετασχηματιστούν όλες οι δομές που παρέχει ο Word equation editor.
Ακολουθούν αυτές που μπορούν να μετασχηματιστούν. Οι εξισώσεις μπορούν να τοποθετηθούν είτε
inline στο κείμενο ή ως displayed.
1.2.2.1 Ιnline math
𝑛

𝐴2𝑖,𝑗,𝑘
1.2.2.2 Displayed math
13
2
2
2
2
∑ 𝑥𝑖2 = 𝑥12 + 𝑥22 + 𝑥32 + 𝑥42 + 𝑥52 + 𝑥62 + 𝑥72 + 𝑥82 + 𝑥92 + 𝑥10
+ 𝑥11
+ 𝑥12
+ 𝑥13
𝑖=1
2
2
2
2
𝑥12 = 𝑥22 = 𝑥32 = 𝑥32 = 𝑥42 = 𝑥52 = 𝑥62 = 𝑥72 = 𝑥82 = 𝑥92 = 𝑥10
= 𝑥11
= 𝑥12
= 𝑥13
13
2 2 2 2
∏ 𝑥𝑖2 = 𝑥12 𝑥22 𝑥32 𝑥42 𝑥52 𝑥62 𝑥72 𝑥82 𝑥92 𝑥10
𝑥11 𝑥12 𝑥13
𝑖=1
13
2
2
2
2
∏ 𝑥𝑖2 = 𝑥12 ⋅ 𝑥22 ⋅ 𝑥32 ⋅ 𝑥42 ⋅ 𝑥52 ⋅ 𝑥62 ⋅ 𝑥72 ⋅ 𝑥82 ⋅ 𝑥92 ⋅ 𝑥10
⋅ 𝑥11
⋅ 𝑥12
⋅ 𝑥13
𝑖=1
13
2
2
2
2
√∑ 𝑥𝑖2 = √𝑥12 + 𝑥22 + 𝑥32 + 𝑥42 + 𝑥52 + 𝑥62 + 𝑥72 + 𝑥82 + 𝑥92 + 𝑥10
+ 𝑥11
+ 𝑥12
+ 𝑥13
𝑖=1

Μπορείς να στοιχίσεις τις εξισώσεις με τον εξής τρόπο:
1)
2)
3)
4)

τις δημιουργείς ως ξεχωριστά απεικονιζόμενα αντικείμενα,
τις επιλέγεις,
πατάς δεξί κλικ,
κάνεις κλικ στο Στοίχιση στο =.
𝑎 =𝑏+𝑐
=𝑑

Ωστόσο, αυτή η μορφή δε θα διατηρηθεί στους άλλους μορφότυπους. Οι αλλαγές γραμμής θα
χαθούν και είναι πιθανό να προκύψουν σημαντικά προβλήματα παρουσίασης κατά τη μετάφραση σε
LaTeX. Διατηρείστε τις εξισώσεις χωριστές και μην επιλέγετε να τις κεντράρετε ως ομάδα.
13

∑ 2𝑖 = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 210 + 211 + 212 + 213
𝑖=1

= 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256 + 1024 + 2048 + 4096 + 8192
= 16382 και στα εργαλεία του equation υπάρχει ένα κουμπί για την εισαγωγή κανονικού κειμένου.
1.2.2.3 Δομές του Word
𝑎
𝑎
, 𝑎 ⁄𝑏 , 𝑏
𝑏
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𝑥 2 , 𝑥2 , 𝑥12 , 21𝑥
𝑏

3

2
√𝑎, √𝑎, √𝑎, √𝑎

𝑏

𝑏

𝑏

𝑏

∫ 𝑥 , ∫ 𝑥 , ∫ 𝑥 , ∬ 𝑥 , ∬ 𝑥 , ∬ 𝑥,
𝑎

𝑎

𝑎

𝑎

𝑏

𝑏

∮ 𝑥 , ∮ 𝑥 , ∮ 𝑥,
𝑎
𝑏

𝑎
𝑏

∑𝑥,∑𝑥,∑ 𝑥,∑𝑥,∑ 𝑥
𝑎

𝑎
𝑏

𝑎

𝑎
𝑏

𝑏

𝑏

∏ 𝑥 , ∏ 𝑥 , ∏ 𝑥 , ∏ 𝑥 , ∏ 𝑥, ∐ 𝑥 , ∐ 𝑥 , ∐ 𝑥 , ∐ 𝑥 , ∐ 𝑥
𝑎

𝑎

𝑎

𝑎

𝑎

𝑎

𝑎

𝑎

(𝑥), [𝑥], {𝑥}, |𝑥|, [𝑥[, ]𝑥], ]𝑥[,
(𝑥, [𝑥, {𝑥, |𝑥, … , 𝑥|, 𝑥}, 𝑥], 𝑥)
𝑎
{
𝑏
𝑎
{𝑏
𝑐
𝑎
𝑏
𝑎
( )
𝑏
sin 𝑥 , cos 𝑥 , tan 𝑥 , csc 𝑥 , sec 𝑥 , cot 𝑥
sin−1 𝑥 , cos −1 𝑥 , tan−1 𝑥 , csc −1 𝑥 , sec −1 𝑥 , cot −1 𝑥
sinh 𝑥 , cosh 𝑥 , tanh 𝑥 , csch 𝑥 , sech 𝑥 , coth 𝑥,
sinh−1 𝑥 , cosh−1 𝑥 , tanh−1 𝑥 , csch−1 𝑥 , sech−1 𝑥 , coth−1 𝑥
log 𝑎 𝑏 , log 𝑏 , lim 𝑏 , min 𝑏 , max 𝑏 , ln 𝑏
𝑎

𝑎

𝑎

𝑥 𝑥

𝑥 𝑥

𝑥

𝑥

∶=,==,+=,−=, ≜,←,→,←,→,⇐,⇒,⇐,⇒,↔,↔,⇔,⇔
𝑥 𝑥

𝑥 𝑥

𝑥

𝑥

1 0
0 1
1 0
0 1
0 0
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2. Μαθηματικά σε προσβάσιμη μορφή με τη χρήση MS-PowerPoint 2013
Για να εισάγετε μαθηματικά σε προσβάσιμη μορφή θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τον Equation Editor.

2.1 Σύνταξη/επεξεργασία εξίσωσης
2.1.1 Σύνταξη εξίσωσης
Για να συντάξετε μια εξίσωση ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:
1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Σύμβολα, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από την επιλογή
Εξίσωση.
2. Κάντε κλικ στην εξίσωση που θέλετε ή κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή νέας εξίσωσης
και πληκτρολογήστε την εξίσωση που θέλετε στη χρωματισμένη περιοχή που θα εμφανιστεί
στη διαφάνειά σας.
3. Στην καρτέλα Εργαλεία εξίσωσης μπορείτε να βρείτε σύμβολα και δομές που μπορεί να
εισάγετε στην εξίσωσή σας στις ομάδες Σύμβολα και Δομές, αντίστοιχα.
4. Όταν ολοκληρώσετε τη συγγραφή της εξίσωσής σας κάντε κλικ έξω από τη χρωματισμένη
περιοχή της εξίσωσης.
5. Για να αλλάξετε τη στοίχιση της εξίσωσής σας επιλέξτε την ώστε να εμφανιστεί η
χρωματισμένη περιοχή και κάντε δεξί κλικ πάνω της. Στην επιλογή Επιλογές μαθηματικών
επιλέξτε τη στοίχιση που θέλετε.
2.1.2
1.
2.
3.

Επεξεργασία εξίσωσης
Κάντε κλικ στην εξίσωση που θέλετε να επεξεργαστείτε.
Πραγματοποιείστε τις αλλαγές που θέλετε.
Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές κάντε κλικ έξω από τη χρωματισμένη περιοχή της εξίσωσης.
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