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Εργασία για τη γλώσσα σήμανσης MATHML (Βαθμός 3/10) 

 

Ζητείται από κάθε φοιτητή να κατασκευάσει το αντίστοιχο αρχείο XHTML με ετικέτες MathML για όλες τις 

ασκήσεις που του ανατίθενται. 

Σε κάθε φοιτητή έχουν ανατεθεί τρεις ασκήσεις π.χ. : aa-4, ab-17, b-14 τα γράμματα στην άσκηση αντιστοιχούν 

στο αρχείο και ο αριθμός στην σελίδα του αρχείου (δηλαδή το ab-17: 17 σελίδα από το αρχείο ab). Τα αρχεία 

aa.pdf, ab.pdf και b.pdf βρίσκονται στην ιστοσελίδα του μαθήματος (https://gmakris.wordpress.com, 

https://gmakris.files.wordpress.com/2018/05/aa.pdf, https://gmakris.files.wordpress.com/2018/05/ab.pdf, 

https://gmakris.files.wordpress.com/2018/05/b.pdf)  

Παραδοτέα : 

Δημιουργήστε έναν φάκελο με όνομα Μακρής_Γεώργιος_10912_MathML_Final. Μέσα στο φάκελο θα 

δημιουργήσετε τρία αρχεία χρησιμοποιώντας το πρότυπο της MATHML που έχετε παραλάβει σε προηγούμενο 

e-mail. Εάν για παράδειγμα έχετε αριθμό μητρώου 19999 και σας έχουν ανατεθεί οι ασκήσεις aa-4, ab-17, b-

14 τότε πρέπει να δημιουργήσετε τρία αρχεία με τα ονόματα 19999-aa-4.xhtml ,19999-ab-17.xhtml, 19999-b-

15.xhtml. Σε  κάθε αρχείο θα μεταφέρεται  την αντίστοιχη σελίδα της άσκησης. 

Για να γράψετε τις εκφράσεις σε MathML μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το formulator και όποιο άλλο 

πρόγραμμα επιθυμείτε. 

Θα πρέπει να στείλετε ένα αρχείο με το όνομα Μακρής_Γεώργιος_10912_MathML_Final στο e-mail 

geormak@gmail.com. Ως θέμα στο e-mail ξαναβάλτε το όνομα του αρχείου.   

Ημερομηνία λήξης υποβολής: 14/06/2018. 

 

α/α ΑΜ Εργασία  

1 15954 aa-75, ab-21, b-38 

2 14923 aa-76, ab-22, b-39 

3 15722 aa-77, ab-23, b-40 

4 15368 aa-78, ab-24, b-41 

5 15833 aa-79, ab-25, b-42 

6 14930 aa-80, ab-26, b-43 

7 15380 aa-81, ab-27, b-44 

8 15822 aa-82, ab-28, b-45 

9 15772 aa-83, ab-29, b-46 

10 15953 aa-84, ab-30, b-47 
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α/α ΑΜ Εργασία  

11 15901 aa-85, ab-31, b-48 

12 15978 aa-86, ab-32, b-49 

13 13783 aa-87, ab-33, b-50 

14 5385 aa-88, ab-34, b-51 

15 15410 aa-89, ab-35, b-52 

16 15113 aa-90, ab-36, b-53 

17 14840 aa-91, ab-37, b-54 

18 15327 aa-92, ab-38, b-55 

19 15432 aa-93, ab-39, b-56 

20 15115 aa-94, ab-40, b-57 

21 15884 aa-95, ab-41, b-58 

22 15626 aa-96, ab-42, b-59 

23 16140 aa-97, ab-43, b-60 

24 15577 aa-98, ab-44, b-61 

25 14989 aa-99, ab-45, b-62 

26 15461 aa-100, ab-46, b-63 

27 15738 aa-101, ab-47, b-64 

28 16137 aa-102, ab-48, b-65 

29 16144 aa-103, ab-49, b-66 

30 15004 aa-104, ab-50, b-67 

31 15674 aa-105, ab-51, b-68 

32 15927 aa-106, ab-52, b-1 

33 14109 aa-107, ab-53, b-2 

34 15683 aa-108, ab-54, b-3 

35 15848 aa-109, ab-55, b-4 

36 15621 aa-110, ab-56, b-5 

37 15752 aa-111, ab-57, b-6 

38 16029 aa-112, ab-58, b-7 

39 15771 aa-113, ab-59, b-8 

40 15490 aa-114, ab-60, b-9 

41 15019 aa-115, ab-61, b-10 

42 15847 aa-116, ab-62, b-11 

43 15021 aa-117, ab-63, b-12 

44 15790 aa-118, ab-64, b-13 

45 15727 aa-119, ab-65, b-14 

46 15860 aa-120, ab-66, b-15 

47 15825 aa-121, ab-67, b-16 

48 16147 aa-122, ab-68, b-17 

49 15583 aa-123, ab-69, b-18 

50 15643 aa-124, ab-70, b-19 

51 15509 aa-125, ab-71, b-20 

52 15950 aa-126, ab-72, b-21 

53 15812 aa-127, ab-73, b-22 

54 15973 aa-128, ab-74, b-23 

55 15926 aa-129, ab-75, b-24 

56 15810 aa-130, ab-76, b-25 

57 16139 aa-131, ab-77, b-26 

58 15733 aa-32, ab-1, b-11 

59 16153 aa-33, ab-2, b-12 

60 15618 aa-34, ab-3, b-13 

61 15361 aa-35, ab-4, b-14 
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α/α ΑΜ Εργασία  

62 15861 aa-36, ab-5, b-15 

63 13669 aa-37, ab-6, b-16 

64 16065 aa-38, ab-7, b-17 

65 14457 aa-39, ab-8, b-18 

66 15758 aa-40, ab-9, b-19 

 

 

 


