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Σύντομη εισαγωγή στη MathML

Απόστολος Συρόπουλος

28ης Οκτωβρίου 366

671 00 Ξάνθη

Η/Τ: asyropoulos at yahoo dot com

Η MathML αποτελεί πλέον το de facto πρότυπο για την παρουσίαση μαθημα-
τικών τύπων στο διαδίκτυο. Μάλιστα με την καθιέρωση της HTML5, η οποία
ενσωματώνει την MathML και παράλληλα θα αντικαταστήσει τις HTML4 και
XHTML, γίνεται φανερό πως η όποια γνώση της MathML είναι σχεδόν απα-
ραίτητη για όποιον ενδιαφέρεται να παρουσιάσει μαθηματικό περιεχόμενο στο
διαδίκτυο.

A short introduction to MathML, by Apostolos Syropoulos — MathML is now the
de facto standard for the presentation of mathematical formulas on the Internet.
Indeed, with the introduction of HTML5, which integrates MathML while re-
placing the HTML4 and XHTML, it becomes obvious that some knowledge of
MathML is almost essential for anyone interested in presenting mathematical
content online.

1 Εισαγωγή

Είναι γεγονός πως το μαθηματικό κείμενο αποτελούσε από τυπογραφικής άπο-
ψης μια ιδιαίτερη πρόκληση. Θυμάμαι ακόμη παλιά βιβλία φυσικής όπου οι μα-
θηματικοί τύποι ήταν χειρόγραφοι, ενώ το υπόλοιπο κείμενο δακτυλογραφημένο.
Σε πολλές περιπτώσεις τα αμιγώς μαθηματικά βιβλία ήταν εξ ολοκλήρου χειρό-
γραφα, πράγμα εντελώς απαράδεκτο! Με τη διάδοση της χρήσης του TEX όλα αυτά
αποτελούν πια μια πικρή ιστορία, αλλά τα πράγματα δεν ακολούθησαν την ίδια
πορεία στο web. Αρχικά, χρησιμοποιήθηκαν εικόνες για κάθε μαθηματικό κείμενο
(εξισώσεις, τύποι κ.λπ.) και αργότερα, με την καθιέρωση του Unicode, έγινε δυνατή
η χρήση κάποιων μαθηματικών συμβόλων αλλά πάντα ο κύριος όγκος μαθηματι-
κών δεδομένων αναπαριστάνονταν με εικόνες, οι οποίες παράγονταν με ειδικά ερ-
γαλεία από πηγές TEX/LATEX. Προφανώς αυτό είχε το μεγάλο μειονέκτημα ότι κανείς
δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει μια μηχανή αναζήτησης για την εύρεση κάποιου
συγκεκριμένου μαθηματικού κειμένου.

Η λύση στο πρόβλημα της αναπαράστασης μαθηματικού κειμένου στο web δό-
θηκε με την MathML, μια εφαρμογή της XML. Η πρώτη έκδοση της MathML δημο-
σιεύτηκε τον Απρίλιο του 1998, η δεύτερη έκδοση τον Οκτώβριο του 2003 και η τρίτη
τον Αύγουστο του 2010. Όμως ακόμη και σήμερα μια σειρά από ευρέως διαδεδομέ-
νους φυλλομετρητές, με πρώτο και καλύτερο τον Internet Explorer της Microso
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30 Α. Συρόπουλος

αλλά και το Chrome της Google, δεν υποστηρίζουν την MathML! Μόνο ο Firefox
και ο Safari της Apple υποστηρίζουν πλήρως την εφαρμογή. (Είναι απορίας άξιο
πως κολοσσοί όπως η Google και η Microso δεν μπορούν να φτιάξουν ένα πρό-
γραμμα που να λειτουργεί όπως πρέπει!) Βέβαια με την υποχρεωτική υιοθέτηση της
HTML5 υποθέτω πως όλοι οι φυλλομετρητές θα αναγκαστούν να παρέχουν υπο-
στήριξη της MathML, αλλά βέβαια από την άλλη δεν θα στοιχημάτιζα για αυτό.

Η χειρωνακτική παραγωγή κώδικα MathML δεν είναι απλή υπόθεση αλλά είναι
μάλλον απλή υπόθεση για ένα πρόγραμμα. Παρόλα αυτά σε αρκετές περιπτώσεις
είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τα γενικά χαρακτηριστικά της MathML, ώστε να μπο-
ρούμε να διορθώσουμε κάτι ή να αλλάξουμε ή να βελτιώσουμε κάτι που δημιουργή-
θηκε μηχανικά.

Σε ό,τι ακολουθεί παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της MathML, ενώ
παράλληλα εξηγείται πώς μπορούμε να γράψουμε μαθηματικό κείμενο σε MathML.
Η μόνη προϋπόθεση για την κατανόηση όσων ακολουθούν είναι μια ελάχιστη
γνώση της δομής ενός αρχείου HTML και η γνώση της έννοιας της ετικέτας (tag).
Σημειώστε πως σε ό,τι ακολουθεί χρησιμοποιείται μόνον κώδικας συμβατός με την
HTML5, και αυτό γιατί αποτελεί πλέον το νέο πρότυπο επικοινωνίας μέσω του web.

2 Γενική δομή κώδικα MathML

Στην γενικότερη περίπτωση θα πρέπει να σημειώσουμε τον κώδικα MathML
όπως φαίνεται παρακάτω:

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

</math>

Αν θέλουμε να ενσωματώσουμε κώδικα MathML σε ένα αρχείο XHTML θα πρέπει
να χρησιμοποιήσουμε κώδικα σαν και αυτόν που ακολουθεί:

<body xmlns:m="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
...

<m:math><m:mrow></m:mrow></m:math>
...

</body>

Μπορούμε να καθορίσουμε αν το μαθηματικό κείμενο θα εμφανιστεί σε ξεχωριστή
δική του παράγραφο ή αν θα εμφανιστεί ως μέρος της τρέχουσας αράδας δίνοντας
την ανάλογη τιμή στο χαρακτηριστικό (aribute) display: block για εμφάνιση σε ξε-
χωριστή παράγραφο και inline για εμφάνιση στην τρέχουσα αράδα. Ο παρακάτω
κώδικας δείχνει πώς δίνουμε τιμή σε αυτό το χαρακηριστικό:

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block">
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Σύντομη εισαγωγή στη MathML 31

3 Βασικά στοιχεία της MathML

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει να
γνωρίζει κάποιος που επιθυμεί να γράψει μαθηματικά με την MathML.

3.1 Ονόματα, αριθμοί και τελεστές

Σε ένα μαθηματικό τύπο ή σχέση το κάθε στοιχείο έχει μια σημασία. Για πα-
ράδειγμα, στον τύπο 𝐸 = 𝑚𝑐 το 𝐸, το 𝑚 και το 𝑐 είναι ονόματα ενώ το 2 αριθμός.
Η MathML δεν δίνει έμφαση μόνο στην εμφάνιση αλλά και στη σημασία οπότε τα
γράμματα που αντιστοιχούν είτε σε μεταβλητές (π.χ. το 𝐸) είτε σε σταθερές (π.χ.
το 𝑐) θεωρούνται διαφορετικές οντότητες από ένα αριθμό. Έτσι όλες οι μεταβλητές
ορίζονται με το στοιχείο <mi> (math identifier, μαθηματικό όνομα). Επίσης, όλοι οι
αριθμοί αναπαριστάνονται με το στοιχείο <mn>. Για παράδειγμα, η παράσταση 2𝑛
αναπαριστάνεται με τον παρακάτω κώδικα:

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline">
<mn>2</mn>
<mi>n</mi>

</math>

Το πρότυπο Unicode υποστηρίζει μια σειρά από μαθηματικά αλφάβητα τα οποία πε-
ριγράφονται στην ενότητητα Mathematical Alphanumeric Symbols του προτύπου.¹
Αυτά τα σύμβολα, κανείς μπορεί να τα εισάγει γράφοντας απευθείας το σύμβολο ή
τον αριθμό του συμβόλου αν είναι γνωστός. Για παράδειγμα, η παράσταση

<mi>&#x1D571;</mi>

δίνει το σύμβολο 𝕱. Προσέξτε γράφουμε &#x, τον δεκαεξαδικό αριθμό και μετά ;.
Ο πρώτος τρόπος να σημειώσουμε το σύμβολο αυτό είναι ο εξής: <mi>𝕱</mi>. Αν
τώρα δεν ξέρουμε το αριθμό (και δεν θέλουμε να τον μάθουμε!) ή δεν μπορούμε να
πληκτρολογήσουμε το σύμβολο, τότε η χρήση του χαρακτηριστικού mathvariant
είναι μια άλλη μέθοδος για να λάβουμε το εν λόγω αλφαβητικό σύμβολο. Οι τιμές
που μπορεί να λάβει αυτό το χαρακτηριστικό είναι οι εξής:

"normal" "bold" "italic"
"bold-italic" "double-struck" "bold-fraktur"
"script" "bold-script" "fraktur"
"sans-serif" "bold-sans-serif" "sans-serif-italic"
"sans-serif-bold-italic" "monospace" "initial"
"tailed" "looped" "stretched"

Ο χαρακτήρας 𝕱 είναι το γοτθικό (fraktur) 𝐹, οπότε μπορούμε να το λάβουμε με τον
παρακάτω κώδικα:

<mi mathvariant="fraktur">F</mi>

¹Βλ. http://www.unicode.org/charts/PDF/U1D400.pdf.
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32 Α. Συρόπουλος

Αν και οι περισσότερες τιμές είναι αυτονόητες, η τιμή "double-struck" αναφέρε-
ται στα σύμβολα όπως τοℕ. Επίσης οι τέσσερις τελευταίες τιμές αφορούν μαθημα-
τικό κείμενο στα αραβικά. Τέλος, το χαρακτηριστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
στην περίπτωση αριθμών, καθώς η ενότητα Mathematical Alphanumeric Symbols
του Unicode περιλαμβάνει και ψηφία.

Στον τύπο 𝐸 = 𝑚𝑐 χρησιμοποιούμε ένα σύμβολο, το ίσον, το οποίο θεωρείται τε-
λεστής. Για τους τελεστές, χρησιμοποιούμε το στοιχείο <mo>. Έτσι για να γράψουμε
την ισότητα 3 + 4 = 7, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον παρακάτω κώδικα:

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline">
<mn>3</mn>
<mo>+</mo>
<mn>4</mn>
<mo>=</mo>
<mn>7</mn>

</math>

H MathML δίνει τη δυνατότητα χρήσης πολλών μαθηματικών τελεστών και στον
Πίνακα 1 φαίνονται μερικοί τέτοιοι τελεστές καθώς και τα ονόματα οντοτήτων
(entities) με τα οποία μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε. Tο στοιχείο <mo> παρα-
μετρικοποιείται με αρκετά χαρακτηριστικά. Το χαρακτηριστικό form προσδιορίζει
το είδος τους τελεστή: η τιμή "infix" αφορά τελεστές όπως το +, η τιμή "preffix"
αφορά τελεστές όπως το πρόσημο − και η τιμή "postfix" αφορά τελεστές όπως
το ! του παραγοντικού. Αν η τιμή του χαρακτηριστικού fence είναι "true", τότε ο
τελεστής λειτουργεί όπως λειτουργεί η παρένθεση ή ή αγκύλη. Ακόμη, το χαρα-
κτηριστικό separator αν πάρει την τιμή "true", τότε το σύμβολο λιετουργεί ως
διαχωριστής, δηλαδή όπως το σύμβολο |. Η τιμή του χαρακτηριστικού stretchy, η
οποία μπορεί να είναι "true" ή "false", προσδιορίζει αν ο τελεστής θα πρέπει να
μεγαλώσει ώστε να ταιριάζει με τους γειτονικούς όρους (π.χ. μια παρένθεση ή ένα
άγκιστρο μπορούν να δηλωθούν ως stretchy). Τις ίδιες τιμές μπορεί να λάβει και
το χαρακτηριστκό largeop το οποίο προσδιορίζει αν ο τελεστής θα είναι μεγάλος
τελεστής, όπως, για παράδειγμα, ο τελεστής ∨ σε κάποιες παραστάσεις. Βέβαια
υπάρχουν αρκετά ακόμη χαρακτηριστικά αλλά δεν παρουσιάζονται εδώ.

Πίνακας 1: «Ονόματα» μαθηματικών τελεστών.

Χαρακτήρας Όνομα HTML Δεκαεξαδικός Περιγραφή
− &minus; &#x2212; Μείον
× &times; &#x00D7; Επί
÷ &divide; &#x00F7; Διά
≠ &ne; &#x2260; Διάφορο (όχι ίσο)
≈ &asymp; &#x2248; Περίπου ίσο
< &lt; &#x003C; Μικρότερο
≤ &le; &#x2264; Μικρότερο ή ίσο
> &gt; &#x003E; Μεγαλύτερο
≥ &ge; &#x2265; Μεγαλύτερο ή ίσο

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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Σύντομη εισαγωγή στη MathML 33

Πίνακας 1 (συνέχεια)
Χαρακτήρας Όνομα HTML Δεκαεξαδικός Περιγραφή

± &plusmn; &#x00B1; Συν ή πλην
∈ &isin; &#8712; Ανήκει
∉ &notin; &#8713; Δεν ανήκει
∀ &forall; &#8704; Για κάθε
∃ &exist; &#8707; Υπάρχει
∅ &empty; &#8709; Κενό σύνολο
∇ &nabla; &#8711; Ανάδελτα
∏ &prod; &#8719; Γινόμενο
∑ &sum; &#8721; Άθροισμα
∗ &lowast; &#8727; Αστερίσκος

&radic; &#8730; Τετραγωνική ρίζα
∝ &prop; &#8733; Ανάλογο προς
∞ &infin; &#8734; Άπειρο
∠ &ang; &#8736; Γωνία
∧ &and; &#8743; Σύζευξη
∨ &or; &#8744; Διάζευξη
∩ &cap; &#8745; Τομή
∪ &cup; &#8746; Ένωση
′ &prime; &#x2032; Παράγωγος
″ &Prime; &#x2033; Δεύτερη παράγωγος
‴ &tprime; &#x2034; Τρίτη παράγωγος
⁗ &qprime; &#x2057; Τέταρτη παράγωγος
𝜕 &part; &#x2202; Μερικό διαφορικό
∫ &int; &#8747; Ολοκλήρωμα
∬ &Int; &#x222C; Διπλό ολοκλήρωμα
∭ &tint; &#x222D; Τριπλό ολοκλήρωμα
⨌ &qint; &#x2A0C; Τετραπλό ολοκλήρωμα
∮ &conint; &#x222E; Επικαμπύλιο

ολοκλήρωμα
∲ &cwconint; &#x2232; Δεξιόστροφο επικαμπύ-

λιο ολοκλήρωμα
∳ &awconint; &#x2233; Αριστερόστροφο επι-

καμπύλιο ολοκλήρωμα
∯ &Conint; &#x222F; Επιφανειακό

ολοκλήρωμα
∰ &Cconint; &#x2230; Τριδιάστατο

ολοκλήρωμα
δ/φ &ApplyFunction; &#x2061; Εφαρμογή συνάρτησης
δ/φ &InvisibleTimes; &#x2062; Αόρατο επί
δ/φ &InvisibleComma; &#x2063; Αόρατο κόμμα
δ/φ δ/υ &#x2064; Αόρατο συν
⋅ &sdot; &#x22C5; Εσωτερικό γινόμενο

διανυσμάτων
(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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Πίνακας 1 (συνέχεια)
Χαρακτήρας Όνομα HTML Δεκαεξαδικός Περιγραφή

⨯ &Cross; &#x2A2F; Εξωτερικό γινόμενο δια-
νυσμάτων

‖ &Vert; &#x2016; Κάθετες ορισμού
νόρμας

⟨ &lang; &#x27E8; Αριστερή γωνιακή
«παρένθεση»

⟩ &rang; &#x27E9; Δεξιά γωνιακή
«παρένθεση»

∘ &compfn; &#x2218; Σύνθεση συναρτήσεων
→ &rarr; &#x2192; Δεξί βέλος
↦ &mapsto; &#x21A6; Αντιστοίχιση

συνάρτησης
𝚤 &imath; &#x0131; Άτονο i
𝚥 &jmath; &#x0237; Άτονο j
… &hellip; &#x2026; Οριζόντια

αποσιωπητικά
⋮ &vellip; &#x22EE; Κάθετα αποσιωπητικά
⋯ &ctdot; &#x22EF; Ανασηκωμένα οριζόντια

αποσιωπητικά
⋰ &utdot; &#x22F0; Δεξιά διαγώνια

αποσιωπητικά
⋱ &dtdot; &#x22F1; Αριστερά διαγώνια

αποσιωπητικά

Στον Πίνακα 1 ορισμένοι τελεστές σημειώνονται με την ένδειξη ‘δ/φ’, γιατί
γι’ αυτούς δεν υπάρχει οπτική αναπαράσταση. Αυτό δεν είναι λάθος καθώς αφορά
χαρακτήρες που έχουν μια προκαθορισμένη σημασία, και όχι γλυφές οι οποίες εί-
ναι απλώς ζωγραφιές. Ειδικότερα ο χαρακτήρας εφαρμογή συνάρτησης θα πρέπει
να χρησιμοποιείται όταν γράφουμε μια παράσταση της μορφής 𝑥(𝑦) όπου δεν είναι
ξεκάθαρο αν το 𝑥 είναι συνάρτηση. Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει
να σημειωθεί η παράσταση ως εξής:

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block">
<mi>x</mi>
<mo>&ApplyFunction;</mo>
<mrow>
<mo>(</mo>
<mi>y</mi>
<mo>)</mo>

</mrow>
</math>

Το αόρατο συν χρησιμοποιείται σε παραστάσεις όπως η 2 

. Εδώ απλά βάζουμε το

σύμβολο αυτό μετά το 2 και πριν το 

. Η σημασία των άλλων δύο αόρατων χαρα-

κτήρων είναι προφανής. Τώρα πια το μόνο που μένει για να μπορέσουμε να σημειώ-
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Σύντομη εισαγωγή στη MathML 35

σουμε τον τύπο 𝐸 = 𝑚𝑐 σε MathML είναι να δούμε πώς μπορούμε να σημειώσουμε
εκθέτες αλλά και δείκτες.

3.2 Δείκτες και εκθέτες

Για να σημειώσουμε έναν εκθέτη χρησιμοποιούμε το στοιχείο <sup> το οποίο
πρέπει να περιέχει πρώτα την βάση και μετά τον εκθέτη. Για παράδειγμα, η παρά-
σταση 𝑐 θα σημειωθεί ως εξής:

<msup>
<mi>c</mi>
<mn>2</mn>

</msup>

Άσκηση 3.1 Γράψτε τον κώδικα MathML για τον τύπο: 𝐸 = 𝑚𝑐. Προσοχή: Μην
ξεχάσετε τη χρήση του αόρατου επί.

Αν θέλουμε να σημειώσουμε έναν δείκτη, τότε απλά χρησιμοποιούμε το στοιχείο
<sub> το οποίο κατά αντιστοιχία με το <sup> πρέπει να περιέχει δύο στοιχεία. Έτσι
για να λάβουμε την παράσταση 𝑥𝑖, θα χρησιμοποιήσουμε τον παρακάτω κώδικα
MathML:

<msub>
<mi>x</mi>
<mi>i</mi>

</msup>

Άσκηση 3.2 Γράψτε τον κώδικα MathML για τον τύπο: 𝑥𝑖 .

Αν κάνατε την προηγούμενη άσκηση και είδατε το αποτέλεσμα σε έναν φυλλο-
μετρητή που κατανοεί τηνMathML, τότε μάλλον θα διαπιστώσατε πως ο δείκτης και
ο εκθέτης δεν είναι ευθυγραμμισμένοι. Σε κάποια άλλη εποχή αυτό θα ήταν αποδε-
κτό, αλλά σήμερα θεωρείται εντελώς απαράδεκτο! Επειδή, είτε βάλετε στο στοιχείο
<sub> το στοιχείο <sup> ή το ανάποδο, το απότελεσμα θα είναι εξίσου απαράδεκτο,
η λύση είναι να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο <msubsup> το οποίο πρέπει να περιέ-
χει τρία στοιχεία: τη βάση, τον δείκτη (κάτω) και τον εκθέτη (άνω). Η λύση της
προηγούμενης άσκησης είναι ο παρακάτω κώδικας:

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block">
<msubsup>

<mi>x</mi>
<mn>2</mn>
<mi>i</mi>

</msubsup>
</math>

Αν έχουμε έναν τύπο όπως 𝑒𝑖𝜃, τότε δεν είναι καθόλου προφανές πώς θα γρά-
ψουμε τον κώδικαMathML για να τον αναπαραστήσουμε. Αυτό που είναι προφανές
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36 Α. Συρόπουλος

είναι πως χρειαζόμαστε έναν μηχανισμό για να ομαδοποιούμε στοιχεία. Αυτό γίνε-
ται με το στοιχείο <mrow>. Έτσι η παράσταση 𝑒𝑖𝜃 θα μετατραπεί στον παρακάτω
κώδικα MathML:

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline">
<msup>

<mn>e</mn>
<mrow>
<mn>i</mn>
<mn>&theta;</mn>

</mrow>
</msup>

</math>

Προσέξτε πως το γράμμα 𝜃 σημειώνεται με τον κώδικα &theta;. Αν αυτό σας ξενίζει,
τότε μπορείτε να βάλτε το γράμμα 𝜃 κανονικά στο αντίστοιχο στοιχείο αρκεί να
έχετε σημειώσει στον πρόλογο (στοιχείο <head>) του κώδικα HTML την παρακάτω
δήλωση:

<meta charset="UTF-8">

Άσκηση 3.3 Γράψτε τον κώδικα MathML για τον τύπο: (4𝛼 − 5𝛽).

3.3 Ρίζες

Υπάρχουν δύο στοιχεία για ριζικά: ένα για τετραγωνικές ρίζες και ένα για
οποιοδήποτε άλλο ριζικό. Το στοιχείο <msqrt> χρησιμοποιείται για τετραγωνικές
ρίζες. Για παράδειγμα, η παράσταση √𝛼 παράγεται από τον παρακάτω κώδικα:

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block">
<msqrt>

<mi>α</mi>
</msqrt>\hfil

</math>

Αν η ριζική ποσότητα είναι κάτι σύνθετο δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε το
στοιχείο <mrow>. Αυτό όμως δεν ισχύει για το στοιχείο <mroot> το οποίο περιέχει
την ριζική ποσότητα και την ρίζα. Έτσι ο παρακάτω κώδικας

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block">
<mroot>

<mrow>
<msup>

<mi>α</mi>
<mn>2</mn>

</msup>
<mo>+</mo>
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<msup>
<mi>β</mi>
<mn>2</mn>

</msup>
</mrow>
<mn>3</mn>

</mroot>
</math>

δημιουργεί την παράσταση 

𝛼
 + 𝛽.

Άσκηση 3.4 Γράψτε τον κώδικα MathML για την παράσταση:
𝑛−
𝑎 + 𝑏.

3.4 Κλάσματα

Τα κλάσματα αποτελούν ένα βασικό στοιχείο του μαθηματικού κειμένου και
φυσικά η MathML υποστηρίζει την αναπαράσταση κλασμάτων με το στοιχείο
<mfrac>. Για παράδειγμα, ο παρακάτω κώδικας

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block">
<mfrac>

<mrow>
<mi>x</mi><mo>+</mo><mn>1</mn>

</mrow>
<mrow>

<mi>y</mi><mo> &minus;</mo><mn>2</mn>
</mrow>

</mfrac>
</math>

αναπαριστά το παρακάτω κλάσμα:

𝑥 + 1
𝑦 − 2

.

Υπάρχουν τέσσερα χαρακτηριστικά επιπλέον κάποιον κοινών σε όλα τα στοι-
χεία, τα οποία και θα αναλυθούν παρακάτω, για τον καθορισμό της εμφάνισης ενός
κλάσματος.

linethickness Καθορίζει το πάχος της κλασματικής γραμμής. Δυνατές τιμές είναι
το thin, το medium, το thick ή ένα μήκος. Γενικά, η MathML αναγνωρίζει τα
ίδια μήκη που αναγνωρίζει το TEX. Παράλληλα, υπάρχουν και αρκετά προ-
καθορισμένα μήκη (Πίνακας 2), όπως ακριβώς συμβαίνει και με το TEX.

numalign Καθορίζει τη θέση του αριθμητή στο πάνω μέρος του κλάσματος. Οι δυ-
νατές τιμές είναι left, center και right.
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Όνομα μήκους Προτεινόμενη τιμή
veryverythinmathspace 1/18 em
verythinmathspace 2/18 em
thinmathspace 3/18 em
mediummathspace 4/18 em
thickmathspace 5/18 em
verythickmathspace 6/18 em
veryverythickmathspace 4/18 em
negativeveryverythinmathspace −1/18 em
negativeverythinmathspace −2/18 em
negativethinmathspace −3/18 em
negativemediummathspace −4/18 em
negativethickmathspace −5/18 em
negativeverythickmathspace −6/18 em
negativeveryverythickmathspace −7/18 em

Πίνακας 2: Προκαθορισμένα μαθηματικά μήκη.

denomalign Καθορίζει τη θέση του παρανομαστή στο πάνω μέρος του κλάσματος.
Οι δυνατές τιμές είναι left, center καιright.

bevelled Αν λάβει την τιμή true (να μην ξεχνάτε να βάζετε τις τιμές σε αγγλικά
εισαγωγικά!), τότε ένα κλάσμα δεν θα εμφανιστεί ως 


αλλά ως ½.

Κλείνοντας την παρουσίαση των κλασμάτων, ας δούμε ένα αρκετά πολύπλοκο
παράδειγμα. Ο κώδικας που ακολουθεί

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block">
<mrow>
<msubsup>

<mo> &#x222B;<!--Ολοκλήρωμα--> </mo>
<mrow><mo>&minus;</mo><mfrac><mi>π</mi><mn>2</mn></mfrac></mrow>
<mrow><mo>+</mo><mfrac><mi>π</mi><mn>2</mn></mfrac></mrow>

</msubsup>
<mrow>

<msup>
<mi>sin</mi>
<mn>2</mn>

</msup>
<mo>(</mo><mi>x</mi><mo>)</mo>
<mo> &#x2062; <!--Αόρατο επί--> </mo>
<mrow>
<mi>d</mi>
<mi>x</mi>
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Σύντομη εισαγωγή στη MathML 39

</mrow>
</mrow>

</mrow>
</math>

δίνει την παρακάτω μαθηματική παράσταση:


+ 𝜋

− 𝜋
sin(𝑥)𝑑𝑥.

Προσέξτε πώς ομαδοποιούνται διάφορα μέρη της παράστασης ώστε να γίνει σωστά
η οπτική διάταξη (ή στοιχειοθεσία, αν προτιμάτε αυτόν τον όρο) της παράστασης.

Άσκηση 3.5 Ξαναγράψτε τον παραπάνω κώδικαMathML θέτωντας στα κλάσματα

bevelled="true"

και συγκρίνετε το αποτέλεσμα.

4 Διανύσματα, παράγωγοι…

Στις μαθηματικές εξισώσεις και τύπους χρησιμοποιούμε παραγώγους ως προς
τον χρόνο, διανύσματα και γενικότερα θέλουμε να μπορούμε να βάζουμε τονικά
σύμβολα πάνω σε γράμματα ή ονόματα γενικότερα. Σε αυτή την ενότητα περιγρά-
φεται πώς μπορούμε να βάλουμε τόνους όλων των ειδών σε μαθηματικά σύμβολα.

4.1 Κάτω άγκιστρα

Το στοιχείο <munder> υπάρχει για να μπορούμε να βάζουμε σύμβολα κάτω από
κάποιο γράμμα ή μία παράσταση. Αν απλά θέλουμε να υπάρχει από κάτω, τότε
χρησιμοποιούμε το στοιχείο ως εξής:

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block">
<munder>
<mi>x</mi>
<mo>.</mo>

</munder>
</math>

Προσέξτε πως πρώτα μπαίνει το σύμβολο και μετά το τονικό σύμβολο. Ο παραπάνω
κώδικας δίνει το αριστερό από τα δύο παρακάτω τονισμένα γραμμματα, δηλαδή
αυτό στο οποίο ο τόνος είναι πολύ μακριά.

x
.
x.

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutorial...

1 of 1 19/11/2013 08:25 μ.μ.
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Αν ο τόνος πρέπει να εφανιστεί όπως στο δεξιό τονισμένο γράμμα, τότε πρέπει να
χρησιμοποιήσουμε το στοιχείο ως εξής;

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block">
<munder accentunder="true">
<mi>x</mi>
<mo>.</mo>

</munder>
</math>

Το στοιχείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βάλουμε άγκιστρα κάτω από
μαθηματικές παραστάσεις. Για παράδειγμα, η παράσταση

x+⋯+ x   

n times

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutorial...

1 of 1 20/11/2013 08:37 μ.μ.

παράγεται από τον παρακάτω κώδικα:

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block">
<munder accentunder="true">
<mrow>

<mi> x </mi>
<mo> + </mo>
<mi> &#x22EF; <!--MIDLINE HORIZONTAL ELLIPSIS--> </mi>
<mo> + </mo>
<mi> x </mi>

</mrow>
<munder>

<mo> &#x23DF; <!--BOTTOM CURLY BRACKET--> </mo>
<mtext>n times</mtext>

</munder>
</munder>

</math>

Στον παραπάνω κώδικα χρησιμοποιήθηκε το στοιχείο <mtext> με το οποίο μπο-
ρούμε να εισάγουμε κείμενο σε κάποια μαθηματική παράσταση. Προσέξτε επίσης
πως το σύμβολο ⋯ έχει εισαχθεί ως μαθηματικό όνομα καθώς καταλαμβάνει μία
θέση στο άθροισμα.

4.2 Πάνω άγκιστρα

Αν θέλαμε να γράψουμε την προηγούμενη παράσταση αλλά να έχουμε το άγκι-
στρο από πάνω, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το στοιχείο <mover> όπως φαινεται
παρακάτω:

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block">
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<mover accent="true">
<mrow>

<mi> x </mi>
<mo> + </mo>
<mi> &#x22EF; <!--MIDLINE HORIZONTAL ELLIPSIS--> </mi>
<mo> + </mo>
<mi> x </mi>

</mrow>
<mover>

<mo> &#x23DE;<!--TOP CURLY BRACKET--> </mo>
<mtext>n times</mtext>

</mover>
</mover>

</math>

Τα σύμβολα του παρακάτω πίνακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το στοιχείο
<mover>:

Σύμβολο Οντότητα Δεκαεξαδικό
→ &rarr; &#x2192;
↔ &harr; &#x2194;
− δεν υπάρχει &#x002D;

Άσκηση 4.1 Γράψτε τον κώδικα που παράγει τον τύπο: 𝛼.

4.3 Και από πάνω και από κάτω!

Στην Ενότητα 3.4 είδαμε ένα παράδειγμα κώδικα που δημιουργεί ένα ολοκλή-
ρωμα. Αν πληκτρολογήσετε τον κώδικα, τότε θα δείτε πως τα όρια του ολοκληρώ-
ματος εμφανίζονται στα πλάγια του συμβόλου του ολοκληρώματος, ακριβώς όπως
φαίνεται στο δεξιό ολοκλήρωμα της παρακάτω εικόνας:



0

−∞

     
0

−∞

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutorial...

1 of 1 20/11/2013 09:53 μ.μ.

Για να λάβουμε ένα ολοκλήρωμα όπως το πρώτο της παραπάνω εικόνας, θα πρέπει
να χρησιμοποιήσουμε το στοιχείο <munderover>. Αυτό το στοιχείο βάζει στην ίδια
νοητή γραμμή από ένα σύμβολο, δύο σύμβολα: το ένα πάνω και το άλλο κάτω. Στο
στοιχείο σημειώνουμε το βασικό σύμβολο και στη συνέχεια τα δύο σύμβολα. Έτσι
ο κώδικας που ακολουθεί δείχνει πώς δημιουργήθηκε το πρώτο ολοκλήρωμα:

<munderover>
<mo> &#x222B;<!--ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ--> </mo>
<mn> 0 </mn>



i

i

“eutypon30-31” — 2013/11/30 — 9:08 — page 42 — #46
i

i

i

i

i

i

42 Α. Συρόπουλος

<mi> &minus;&#x221E;<!--ΑΠΕΙΡΟ--> </mi>
</munderover>

Για λόγους πληρότητας, ορίστε και ο κώδικας που παράγει το δεύτερο ολοκλήρωμα:
<msubsup>
<mo> &#x222B;<!--ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ--> </mo>
<mn> 0 </mn>
<mi> &minus;&#x221E;<!--ΑΠΕΙΡΟ--> </mi>

</msubsup>

4.4 Κρύβοντας πράγματα…

Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να γράψουμε μια παράσταση όπως αυτή που ακο-
λουθεί: 𝑥 + 𝑦 + 𝑧

𝑥 + 𝑧
Για να σημειώσουμε τον παρανομαστή αυτού του κλάσματος, θα πρέπει να χρησι-
μοποιήσουμε κώδικα όπως αυτόν που ακολουθεί:

<mrow>
<mi> x </mi>
<mphantom>
<mo form="infix"> + </mo>
<mi> y </mi>

</mphantom>
<mo> + </mo>
<mi> z </mi>

</mrow>

Εδώ χρησιμοποιούμε το στοιχείο <mphantom> το οποίο απλά προσθέτει τόσο κενό
χώρο όσον θα καταλάμβαναν τα στοιχεία που περικλείει. Αυτός εξάλλου είναι και ο
λόγος που προσδιορίζεται πως το + είναι δυαδικός τελεστής και όχι πρόσημο. Έναν
διαφορετικό τρόπο να λάβουμε το ίδιο αποτέλεσμα δίνει ο παρακάτω κώδικας:

<mrow>
<mi> x </mi>
<mphantom>
<mo> + </mo>

</mphantom>
<mphantom>
<mi> y </mi>

</mphantom>
<mo> + </mo>
<mi> z </mi>

</mrow>

Άσκηση 4.2 Γράψτε κώδικα που παράγει ολόκληρο το κλάσμα.
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Τιμή της notation Αποτέλεσμα
"longdiv" x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutoria...

1 of 1 23/11/2013 07:52 μ.μ.

"actuarial"

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutoria...

1 of 1 23/11/2013 07:52 μ.μ.

"radical"

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutoria...

1 of 1 23/11/2013 07:52 μ.μ.

"box"

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutoria...

1 of 1 23/11/2013 07:52 μ.μ.

"roundedbox"

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutoria...

1 of 1 23/11/2013 07:52 μ.μ.

"circle"

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutoria...

1 of 1 23/11/2013 07:52 μ.μ.

"left right" x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutoria...

1 of 1 23/11/2013 08:13 μ.μ.

"top bottom"

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutoria...

1 of 1 23/11/2013 08:13 μ.μ.

"updiagonalstrike"

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutoria...

1 of 1 23/11/2013 08:13 μ.μ.

"downdiagonalstrike"

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutoria...

1 of 1 23/11/2013 08:13 μ.μ.

"verticalstrike"

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutoria...

1 of 1 23/11/2013 08:13 μ.μ.

"horizontalstrike"

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutoria...

1 of 1 23/11/2013 08:13 μ.μ.

"madruwb"

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

x× y

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutoria...

1 of 1 23/11/2013 08:13 μ.μ.

Πίνακας 3: Τιμές του χαρακτηριστικού notation του στοιχείου <menclose> και παραγόμενο αποτέλε-

σμα.

4.5 Περικλείοντας εκφράσεις σε σχήματα

Το στοιχείο <menclose> επιτρέπει να περικλείονται μαθηματικό κείμενο σε διά-
φορα σχήματα. Τα σχήματα δίνονται ως τιμές του χαρακτηριστικού notation ενώ
η μαθηματική παράσταση είναι όρισμα του στοιχείου. Στον Πίνακα 3 δίνονται οι
διάφορες τιμές που μπορεί να λάβει το χακτηριστικό. Επειδή είναι δυνατό να συν-
δυάσουμε τιμές ώστε να λάβουμε το αντίστοιχο αποτέλεσμα, σε δύο περιπτώσεις
υπάρχει συνδυασμός τιμών. Το κάθε σχήμα παράγεται από κώδικα όπως ο παρα-
κάτω:

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block">
<menclose notation="downdiagonalstrike">
<mi> x </mi><mo> &times; </mo><mi> y </mi>

</menclose>
</math>

Άσκηση 4.3 Γράψτε κώδικα που παράγει την παράσταση 𝑥 + 𝑦 = 5 σε κύκλο που
είναι σε πλαίσιο. (Υπόδειξη: θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε συνδυασμό τιμών του
χαρακτηριστικού notation.)
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5 Πίνακες

Οι πίνακες είναι βασικές μαθηματικές οντότητες και έτσι η MathML παρέχει
εργαλeία για την δημιουργία πινάκων αλλά και συναφών αντικειμένων (π.χ. ορι-
ζουσών). Η έκφραση που ακολουθεί αποτελεί ένα τυπικό παράδειγμα πίνακα.

A =
a b

c d

⎡

⎣

⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢

⎤

⎦

⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutoria...

1 of 1 24/11/2013 07:00 μ.μ.

Για να δημιουργήσουμε τον πίνακα, χρησιμοποιούμε το στοιχείο <mtable>. Η κάθε
γραμμή του πίνακα είναι μέρος του αντικειμένου <mtr> και το κάθε ξεχωριστό στοι-
χείο είναι μέρος του αντικειμένου <mtd>. (Αναγνώστες εξοικιωμένοι με την HTML
θα έχουν αναγνωρίσει ήδη ομοιότητες με το στοιχείο <table> της HTML.) Ας δούμε
πώς δημιουργούμε τον πίνακα της παραπάνω παράστασης:

<mtable>
<mtr> <!-- <---------------< Πρώτη γραμμή-->

<mtd><mi>a</mi></mtd> <!--Πρώτο στοιχείο-->
<mtd><mi>b</mi></mtd> <!--Δεύτερο στοιχείο-->

</mtr>
<mtr> <!-- <---------------< Δεύτερη γραμμή-->

<mtd><mi>c</mi></mtd>
<mtd><mi>d</mi></mtd>

</mtr>
</mtable>

Ο πιο προφανής τρόπος για βάλουμε τις αγκύλες είναι ο εξής:

<mrow>
<mo>[</mo>
..........
<mo>]</mo>

</mrow>

Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το στοιχείο <mfenced> όπως φαίνεται
παρακάτω:

<mfenced open="[" close="]"> -->
.........

</mfenced>

Η τιμή του χαρακτηριστικού open είναι το σύμβολο που μπαίνει στα αριστερά του
πίνακα και η τιμή του χαρακτηριστικού close είναι το σύμβολο που μπαίνει στα
δεξιά του πίνακα. Ας δούμε ακόμη ένα παράδειγμα. Την μαθηματική παράσταση
που ακολουθεί
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δ(x) =
+∞, x = 0

0, x ≠ 0

⎧
⎨
⎩

⎪⎪⎪⎪
⎪⎪⎪⎪

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutoria...

1 of 1 24/11/2013 08:42 μ.μ.

τη δημιουργεί ο παρακάτω κωδικας:

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block">
<mi>δ</mi>
<mo>&ApplyFunction;</mo>
<mo>(</mo>
<mi>x</mi>
<mo>)</mo>
<mo>=</mo>
<mfenced open="{" close="">
<mtable>

<mtr>
<mtd><mo>+&infin;,</mo></mtd>
<mtd><mi>x</mi><mo>=</mo><mn>0</mn></mtd>

</mtr>
<mtr>
<mtd><mn>0,</mn></mtd>
<mtd><mi>x</mi><mo>&ne;</mo><mn>0</mn></mtd>

</mtr>
</mtable>

</mfenced>
</math>

Ας δούμε ακόμη ένα παράδειγμα πίνακα όπου χρησιμοποιούμε διάφορα αποσιωπη-
τικά:

α11 ⋯ α1n

⋮ ⋱ ⋮

αm1 ⋯ αmn

⎡

⎣

⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢

⎤

⎦

⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥

Παραδείγματα MathML file:///export/home/apostolo/work/reports/Tutoria...

1 of 1 25/11/2013 07:21 μ.μ.

Ο κώδικας που παράγει αυτόν τον πίνακα ακολουθεί:

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block">
<mfenced open="[" close="]">
<mtable>

<mtr> <!--Πρώτη γραμμή-->
<mtd>
<msub>

<mi>α</mi>
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<mrow>
<mn>1</mn><mo>&InvisibleComma;</mo><mn>1</mn>

</mrow>
</msub>

</mtd>
<mtd>
<mi>&ctdot;</mi>

</mtd>
<mtd>
<msub>

<mi>α</mi>
<mrow>
<mn>1</mn><mo>&InvisibleComma;</mo><mi>n</mi>

</mrow>
</msub>

</mtd>
</mtr>
<mtr> <!-- Δεύτερη γραμμή -->
<mtd>
<mi>&vellip;</mi>

</mtd>
<mtd>
<mi>&dtdot;</mi>

</mtd>
<mtd>
<mi>&vellip;</mi>

</mtd>
</mtr>
<mtr> <!-- Τρίτη γραμμή -->
<mtd>
<msub>

<mi>α</mi>
<mrow>
<mi>m</mi><mo>&InvisibleComma;</mo><mn>1</mn>

</mrow>
</msub>

</mtd>
<mtd>
<mi>&ctdot;</mi>

</mtd>
<mtd>
<msub>

<mi>α</mi>
<mrow>
<mi>m</mi><mo>&InvisibleComma;</mo><mi>n</mi>



i

i

“eutypon30-31” — 2013/11/30 — 9:08 — page 47 — #51
i

i

i

i

i

i

Σύντομη εισαγωγή στη MathML 47

</mrow>
</msub>

</mtd>
</mtr>

</mtable>
</mfenced>

</math>

Υπάρχουν διάφορα χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να καθορίσουν την εμ-
φάνιση ενός πίνακα. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι:

width Το πλάτος του πίνακα. Η τιμή μπορεί να εκφραστεί με κάποιο αριθμό και
μία μονάδα μήκους (απόλυτο μήκος) ή σε ποσοστό του οριζόντιου πλάτος
(σχετικό μήκος).

side Η θέση του αριθμού που συνοδεύει μια φόρμουλα. Οι δυνατές τιμές που μπορεί
να λάβει είναι: "left", "right", "leftoverlap" και "rightoverlap".

frame Το είδος μπορντούρας που θα προστεθεί στον πίνακα. Μπορεί να είναι
"none" (εξ ορισμού τιμή), "solid" ή "dashed".

framespacing Προσδιορίζει τον επιπλέον κενό χώρο που προστίθεται μεταξύ ενός
πίνακα και της μπορντούρας αν έχουμε καθορίσει πως θέλουμε να υπάρχει.
Η τιμή είναι δύο μήκη και το πρώτο καθορίζει τον κενό χώρο στα αριστερά
και τα δεξιά ενώ το δεύτερο καθορίζει το κενό από πάνω και από κάτω.

rowalign Μπορεί να λάβει τις τιμές "top", "bottom", "center", "baseline" ή
"axis" και καθορίζει την κάθετη στοίχιση κελιών σε σχέση με άλλα κελιά
στην ίδια γραμμή.

rowlines Προσδιορίζει το είδος της μπορτούρας που μπαίνει μεταξύ γραμμών.
Μπορεί να πάρει τις τιμές "none", "solid" (γραμμές) και "dashed" (διακε-
κομένες γραμμές).

rowspacing Ο κενός χώρος μεταξύ κάθε γραμμής. Η τιμή του χαρακτηριστικού εί-
ναι ένα μήκος.

columnalign Μπορεί να λάβει τις τιμές "left", "right", ή "center" και καθορίζει
την οριζόντια στοίχιση κελιών σε σχέση με άλλα κελιά στην ίδια στήλη. .

columnlines Προσδιορίζει το είδος της μπορτούρας που μπαίνει μεταξύ στηλών.
Μπορεί να πάρει τις τιμές "none", "solid" (γραμμές) και "dashed" (διακεκο-
μένες γραμμές).

columnspacing Ο κενός χώρος μεταξύ κάθε στήλς. Η τιμή του χαρακτηριστικού
είναι ένα μήκος.

columnwidth Το πλάτος κάθε στήλης. Η τιμή του χαρακτηριστικού είναι ένα μήκος.



i

i

“eutypon30-31” — 2013/11/30 — 9:08 — page 48 — #52
i

i

i

i

i

i

48 Α. Συρόπουλος

equalrows Προσδιορίζει αν κάθε γραμμή θα πρέπει να έχει το ίδιο ύψος. Η τιμή
μπορεί να είναι "true" (ναι) ή "false" (όχι).

equalcolumns Προσδιορίζει αν κάθε στήλη θα πρέπει να έχει το ίδιο πλάτος. Η τιμή
μπορεί να είναι "true" (ναι) ή "false" (όχι).

Αριθμοί εξισώσεων Το στοιχείο <mtable> χρησιμοποιείται και για τη δημιουρ-
γία αριθμούμενων εξισώσεων. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε το υπο-στοιχείο
<mlabeledtr> του οποίου το χαρακτηριστικό id αντιπροσωπεύει τον αριθμό της
εξίσωσης. Ο αριθμός εξίσωσης που θέλουμε να φαίνεται, μπαίνει σε ένα υποστοι-
χείο <mtd>. Προσέξτε πως εδώ δεν υπάρχει αυτόματη εμφάνιση αριθμού εξίσωσης
όπως συμβαίνει με το LATEX. Όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάτε πως το LATEX είναι ουσια-
στικά μια γλώσσα προγραμματισμού ενώ η MathML μια υπογλώσσα επισήμανσης.
Το παρακάτω απλό αλλά πλήρες παράδειγμα δείχνει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει
να γράφουμε εξισώσεις και τους αριθμούς τους:

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block">
<mtable>
<mlabeledtr id='e-is-h-v'> <!--αναπαράσταση αριθμού εξίσωσης-->

<mtd>
<mtext> (2.1) </mtext> <!--αριθμός εξίσωσης που φαίνεται-->

</mtd>
<mtd> <!--εδώ μπαίνει η εξίσωση -->
<mrow>
<mi>E</mi>
<mo>=</mo>
<mrow>

<mi>h</mi>
<mo>&#x2062;<!--ΑΟΡΑΤΟ ΕΠΙ--></mo>
<mi>ν</mi>

</mrow>
</mrow>

</mtd>
</mlabeledtr>

</mtable>
</math>

Αν δοκιμάσατε το παράδειγμα αυτό και δεν εμφανίστηκε αριθμός εξίσωσης, μην
ανησυχείται δεν υπάρχει πρόβλημα! Απλά προσθέστε τον παρακάτω κώδικα κάπου
στο στοιχείο <head>:

<head>
..........
<style>
mlabeledtr > mtd:first-child {

display: table-cell;
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}
</style>

..........
</head>

6 Χρώματα και άλλα

Εκτός από τα χαρακτηριστικά που περιγράφηκαν στις προηγούμενες ενότητες,
όλα τα στοιχεία τηςMathML μπορούν να πάρουν και τα χαρακτηριστικά mathcolor
και mathbackground. Το πρώτο χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να έχουμε χρωματι-
στά γράμματα ή σύμβολα και το δεύτερο όταν θέλουμε να εμφανίζεται μια παρά-
σταση σε έγχρωμο φόντο. Το χρώμα μπορεί να γραφεί ως #RRGGBB, όταν θέλουμε βα
προσδιορίσουμε νόνοι μας το χρώμα, ή να είναι το όνομα κάποιου προκαθορισμέ-
νου χρώματος HTML. Τα χρώματα αυτά είναι: "aqua", "black", "blue", "fuchsia",
"gray", "green", "lime", "maroon", "navy", "olive", "purple", "red", "silver",
"teal", "white", και "yellow".

Στην πρώτη περίπτωση σημειώνουμε με κεφαλαία δεκαεξαδικά ψηφία το χρώμα.
Για παράδειγμα, το μαύρο σημειώνεται με #000000, το κίτρινο με #FFFF00 κ.λπ.²

Ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο μπορεί να έχουν όλα τα στοιχεία είναι
το mathsize, με το οποίο καθορίζουμε το μέγεθος των συμβόλων που απαρτί-
ζουν μία μαθηματική παράσταση. Yπάρχουν τρεις προκαθορισμένες τιμές: "small",
"normal" και "big", με την ανάλογη σημασία, ή να θέσουμε κάποιο συγκεκριμένo
μήκος.

7 Επίλογος

Τώρα πια γνωρίζεται αρκετή MathML ώστε να μπορείτε να βάζετε μαθηματικό
κείμενο σε σελίδες HTML. Φυσικά αν υπάρχουν πράγματα που δεν καλύφθηκαν
εδώ, και υπαρχουν αρκετά πράγματα που δεν καλύφθηκαν, θα πρέπει να μελετήσετε
το κείμενο που περιγράφει πλήρως την MathML:

http://www.w3.org/TR/MathML3/

²Βλ. http://www.w3schools.com/html/html_colors.asp για μία παρουσίαση των χρωμάτων στην
HTML.


