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1. Εισαγωγή  
 

Η αναπαράσταση μαθηματικών κειμένων στο διαδίκτυο γίνεται με πάρα πολλούς 

τρόπους.  Οι μαθηματικές εκφράσεις και παραστάσεις μέσα στις ιστοσελίδες 

αναπαρίστανται με  μορφή εικόνων (ως αυτόνομα αντικείμενα) , μέσα σε αρχεία 

Word ή PDF , και σε μορφές κατασκευασμένες από ειδικό λογισμικό που για να 

είναι δυνατή η προβολή τους απαιτούνται πρόσθετα προγράμματα στους 

Φυλλομετρητές. Συνήθως ο όγκος των ιστοσελίδων που περιέχουν μαθηματικές 

εκφράσεις είναι αρκετά μεγάλος. Δεν δύνεται η δυνατότητα κάποιος να μπορεί να 

αναζητήσεις το περιεχόμενο των εκφράσεων μέσο των μηχανών αναζήτησης (π.χ. 

να αναζητήσει κανείς όλες τις ιστοσελίδες που περιέχουν μία συγκεκριμένη 

μαθηματική έκφραση).  Η δυνατότητα να μπορεί κάποιος να αντιγράφει και να 

επεξεργάζεται ολόκληρη ή μέρος της μαθηματικής έκφρασης δεν υπάρχει. 

Η γλώσσα MathML ήρθε να δώσει λύση στα παραπάνω προβλήματα που 

αναφέρθηκαν  

  

2. MathML 
Συντομογραφία για το Mathematical Markup Language, δηλαδή Γλώσσα 

Μαθηματικής Επισήμανσης. Είναι μια εφαρμογή XML για την περιγραφή 

μαθηματικών εννοιών και καλύπτει τόσο τη δομή (συμπεριλαμβανομένων των 

πολύπλοκων δισδιάστατων συμβολικών απεικονίσεων), όσο και τα περιεχόμενά 

τους, ενώ δίνει τη δυνατότητα κοινοποίησης δομής και περιεχομένων στο 

Διαδίκτυο. Για να κοινοποιήσει κάποιος μαθηματικά στο Internet, είναι απαραίτητο 

να έχει ένα σύστημα που διευκολύνει την επεξεργασία, την ανίχνευση και 

καταχώρηση δεδομένων, καθώς και την επαναχρησιμοποίηση αυτών των 

δεδομένων σε άλλες μαθηματικές εφαρμογές 

H Mathematical Markup Language (MathML) είναι μια XML γλώσσα που έχει ως 

σκοπό να διευκολύνει τη χρήση του μαθηματικού και επιστημονικού περιεχομένου 

στον παγκόσμιο ιστό και σε άλλες εφαρμογές, όπως συστήματα υπολογιστικής 

άλγεβρας, σύνθεσης φωνής. Η MathML μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

κωδικοποίηση τόσο την παρουσίαση των μαθηματικών συμβολισμών σε υψηλής 

ευκρίνειας οθόνες όσο και το μαθηματικό περιεχόμενο, για εφαρμογές όπου η 
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σημασιολογία παίζει πιο σημαντικό ρόλο όπως σε επιστημονικό λογισμικό και στη 

σύνθεση φωνής. Συχνά χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση εξισώσεων, 

μαθηματικών τύπων, βιομηχανικών τυποποιήσεων κ..α και χρησιμοποιείται 

παράλληλα με την XHTML, SVG και άλλες εφαρμογές.  

Αποτελείται από ένα συνδυασμό από συνόλων Presentation Tags και Content Tags. 

ως μια XML εφαρμογή συμμορφώνεται με τις XML τυποποιήσεις. Οι Presentation 

Tags χρησιμοποιούνται στην δημιουργία κλασσικών μαθηματικών συμβολισμών και 

παράλληλα παρέχουν μηχανισμούς για την βελτιστοποίηση της οπτικής απόδοσης 

των μαθηματικών σε Web περιβάλλον. Οι Content Tags έχουν σκοπό να 

υποστηρίξουν την κωδικοποίηση του υποκείμενου μαθηματικού περιεχομένου μιας 

έκφρασης. Οι Presentation Tags και οι Content Tags μπορούν να αναμιχθούν μέσα 

σε μια μαθηματική έκφραση. Με σωστή χρήση των Presentation Tag μόνο, η 

μαθηματική δομή μιας έκφρασης μπορεί να αναπαρασταθεί αρκετά καλά ώστε να 

επιτρέψει τον χειρισμό της από αλγεβρικά υπολογιστικά συστήματα, αν και τα 

συστήματα αυτά θα πρέπει να βγάλουν συμπεράσματα για το νόημα ξεχωριστών 

συμβόλων σε ορισμένες περιπτώσεις. Όταν υπάρχει περίπτωση αμφιβολίας, τα 

Content Tag μπορούν να συνεργαστούν για να προσδιορίσουν με ακρίβεια την 

προτιθέμενη μαθηματική έννοια. 

Όπως αναφέρεται και στο W3C οι στόχοι της MathML είναι: 

 Κωδικοποίηση μαθηματικού υλικού για την εκπαιδευτική και επιστημονική 

επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα. 

 Κωδικοποίηση και την μαθηματικής αναπαράστασης και του μαθηματικού 

νοήματος. 

 Υλοποίηση της μετατροπής από και προς άλλα μαθηματικά μορφότυπα, και 

τα δύο παρουσιάσιμα και σημασιολογικά. 

 Να επιτρέπει τη μεταφορά πληροφορίας με σκοπό συγκεκριμένους 

μεταγλωττιστές και εφαρμογές. 

 Παροχή αποτελεσματικής εμφάνισης στον ιστό για μεγάλες εκφράσεις. 

 Παροχή επεκτασιμότητας. 

 Να είναι κατάλληλη για πρότυπα και άλλες τεχνικές μαθηματικής 

επεξεργασίας. 
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 Να είναι ανθρώπινη (αν και είναι πολύ περιγραφική), και απλή για το 

λογισμικό να παραχθεί και να επεξεργαστεί. 

 

 

3. Η εξέλιξη της MathML 

 

 Η έκδοση 1.0 ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 1998  

 Η έκδοση 1.01 ανακοινώθηκε το Ιούλιο του 1999  

 Η έκδοση 2.0 ανακοινώθηκε  τον Ιανουάριο του 2001  

 Η ανανεωμένη έκδοση 2.0 ανακοινώθηκε  τον Οκτώβριο του 2003 

(http://www.w3.org/TR/MathML2/) 

 Η έκδοση 3.0 (draft) ανακοινώθηκε  τον Απρίλιο του 2007 

(http://www.w3.org/TR/2007/WD-MathML3-20070427/) 

 

Περισσότερα: http://www.w3.org/Math/XSL/Overview-tech.html 

4. Κανόνες σύνταξης  
H MathML είναι μία γλώσσα σήμανσης και μάλιστα είναι η πρώτη που 

δημιουργήθηκε και στηρίχθηκε στην XML.  

Υπάρχουν δυο ειδών ετικέτες στην MathML :   

 <element> …. </element> : όπου κάθε ετικέτα που ανοίγει , κλείνει 

ταυτόχρονα (όπως τα tags της XML και της HTML)  

 <element /> : εδώ η ετικέτα δεν χρειάζεται να κλείσει.  

Τα στοιχεία  ( elements ) αποτελούν πρότυπα για την εμφάνιση των εκφράσεων.  

Κάθε στοιχείο (element) μπορεί να συνοδεύεται από μία ή περισσότερες ιδιότητες  

(attributes) οι οποίες προσδιορίζουν πρόσθετες πληροφορίες στα στοιχεία . Κάθε 

ιδιότητα έχει ένα όνομα και παίρνει μία τιμή . Όλες οι ιδιότητες για όλα τα στοιχεία 

έχουν εξορισμού τιμές και δεν είναι απαραίτητες να δηλώνονται εκτός από τις 

περιπτώσεις εκείνες στις οποίες θέλουμε να δώσουμε μία διαφορετική τιμή.  

Η σύνταξη των εκφράσεων στην MathML με χρήση των ιδιοτήτων γίνεται :  

http://www.w3.org/TR/MathML2/
http://www.w3.org/TR/2007/WD-MathML3-20070427/
http://www.w3.org/Math/XSL/Overview-tech.html
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 <element attribute_name1=value1 attribute_name2=value2 … > …. 

</element>  

 <element attribute_name1=value1 attribute_name2=value2 />  

Οι τιμές που αποδίδονται στις ιδιότητες συνήθως μπαίνουν σε απλά ή διπλά 

εισαγωγικά . 

Μία οποιαδήποτε έκφραση MathML αρχίζει και τελειώνει με την ετικέτα :  

<math> … </math> 

Βασικός κανόνας στην σύνταξη εκφράσεων κάθε ετικέτα που ανοίγει πρώτη 

κλείνει τελευταία (ή διαφορετικά : κάθε ετικέτα που ανοίγει τελευταία κλείνει 

πρώτη) 
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4.1   Βασικές ετικέτες Presentation (Presentation Tag) 
 

Παράδειγμα 1ο (απλές αριθμητικές πράξεις) 

Ας πάρουμε την μαθηματική έκφραση : 5 200x   

Η έκφραση αυτή αποτελείται από :  

 την μεταβλητή : x  

 τους αριθμούς : 5 , 200 

 τους τελεστές : + , = 

Για να αναπαραστήσουμε  μια μεταβλητή, μια συνάρτηση, μια σταθερά κτλ 

χρησιμοποιούμε την ετικέτα  

<mi> ονομα_μεταβλητής </mi> 

Για να αναπαραστήσουμε έναν αριθμό  χρησιμοποιούμε την ετικέτα  

<mn> αριθμός </mn> 

Για να αναπαραστήσουμε έναν τελεστή   χρησιμοποιούμε την ετικέτα  

<mo> τελεστής </mo> 

Εάν θέλουμε να ομαδοποιήσουμε σε μία ομάδα αρκετά αντικείμενα 

χρησιμοποιούμε την ετικέτα  

<mrow> σύνολο ετικετών για ομαδοποίηση </mrow> 

Για να αναπαραστήσουμε την έκφραση αυτή σε MathMl θα γράφαμε : 

 

5 200x   
<math> 

    <mrow> 

      <mi>x</mi> 

     <mo>+</mo> 

     <mn>5</mn> 

     <mo>=</mo> 

     <mn>200</mn> 

   </mrow> 
</math> 

Ετικέτα αρχής έκφρασης Mathml 

Ετικέτα ομαδοποίησης πολλών στοιχείων / ετικετών 

Ετικέτα εμφάνισης μεταβλητής  

Ετικέτα εμφάνισης τελεστή  

Ετικέτα εμφάνισης αριθμού  

Ετικέτα εμφάνισης τελεστή  

Ετικέτα εμφάνισης αριθμού 

Κλείσιμο ετικέτας ομαδοποίησης  

Κλείσιμο εγγράφου MathML 
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<math display> 

     <mrow> 

        <mi mathcolor='blue'>x</mi> 

        <mo mathcolor='red'>+</mo> 

        <mn mathcolor='green'>5</mn> 

        <mo mathcolor='red'>=</mo> 

        <mn mathcolor='green'>200</mn> 

    </mrow> 
</math> 

<math> 
  <mrow> 
    <mi mathcolor='#0000ff'>x</mi> 
    <mo fontfamily='Lucida Sans Unicode' 
mathcolor='#ff0000'>+</mo> 
    <mn fontfamily='Times New 
Roman'>5</mn> 
    <mo fontfamily='Lucida Sans Unicode' 
mathcolor='#ff0000'>=</mo> 
    <mn fontfamily='Times New 
Roman'>200</mn> 
  </mrow> 
</math> 

 

Ο ίδιος κώδικας μόνο που τώρα χρησιμοποιήσαμε και ιδιότητες για να δώσουμε 

κάποια χαρακτηριστικά. Μία τέτοια ιδιότητα είναι η mathcolor μέσω της οποίας 

μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα στο αντικείμενο που εμφανίζουμε. Μία άλλη 

ιδιότητα είναι fontfamily στην οποία ορίζουμε την γραμματοσειρά που θα 

χρησιμοποιήσουμε . Εάν χρησιμοποιούσαμε την ιδιότητα mathcolor μέσα την 

<mrow> τότε όλα τα στοιχεία που ομαδοποιούσε η <mrow>  θα είχαν το ίδιο 

χρώμα. 

 

Παράδειγμα 2ο (δυνάμεις – δείκτες) 

Έστω ότι έχουμε την παράσταση : 
2 1 0x    

Εδώ βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται η δύναμη . Η ετικέτα της MathML που 

χρησιμοποιείται για την δύναμη είναι : 

<msup> Βάση εκθέτης </msup>.  

Η ετικέτα της δύναμης δέχεται δύο ορίσματα : την βάση και τον εκθέτη. 

 

2 1 0x    

<math> 

  <mrow> 

    <msup> 

      <mi>x</mi> 

      <mn>2</mn> 

    </msup> 

    <mo>+</mo> 

    <mn>1</mn> 

    <mo>=</mo> 

    <mn>0</mn> 

  </mrow> 

</math> 

Ετικέτα αρχής έκφρασης Mathml 

Ετικέτα ομαδοποίησης πολλών στοιχείων / ετικετών 

Ετικέτα δύναμης  

Βάση : Ετικέτα εμφάνισης μεταβλητής  

Εκθέτης : Ετικέτα εμφάνισης αριθμού 

Κλείσιμο ετικέτας δύναμης 

Ετικέτα εμφάνισης τελεστή  

Ετικέτα εμφάνισης αριθμού  

Ετικέτα εμφάνισης τελεστή  

Ετικέτα εμφάνισης αριθμού 

Κλείσιμο ετικέτας ομαδοποίησης  

Κλείσιμο εγγράφου MathML 
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Η ίδια σύνταξη είναι και στη περίπτωση που θέλουμε να βάλουμε δείκτη σε μία 

μεταβλητή ή έναν αριθμό , χρησιμοποιούμε την ετικέτα για τους δείκτες  

<msub> Βάση Δείκτης </msub> 
 

Παράδειγμα 3ο (ρίζες) 

 

Εάν θέλουμε να γράψουμε την παράσταση : 2 3
2 1 0x x x     

Η ετικέτα που χρειαζόμαστε για να εμφανίσουμε την τετραγωνική ρίζα είναι :  
<msqrt> υπόριζο </msqrt> 

Άρα για να εμφανίσω το x  αρκεί να γράψω : <msqrt> <mi> x </mi> </ msqrt> 

Εάν θέλουμε να γράψουμε την 100x   επειδή η ρίζα δέχεται μόνο μία παράμετρο 

και εμείς θέλουμε να βάλουμε την πράξη x-100 θα πρέπει πρώτα να 
ομαδοποιήσουμε αυτήν την έκφραση και μετά να την βάλουμε μέσα στην ρίζα. Η 

ετικέτα που κάνει ομαδοποίηση είναι <mrow> άρα για να γράψω την 100x   στην 

MathML γράφω :  
<msqrt > <mrow> <mi> x </mi> <mo> - </mo> <mn> 100 </mn> <mrow> </msqrt>. 
 

Για να εμφανίσω το : 
3 x  πρέπει να χρησιμοποιήσω την ετικέτα που αφορά την k-

ρίζα του x 
<mroot> υπόριζο  κ-ρίζα </mroot> 

Η ετικέτα <mroot> δέχεται δύο ορίσματα. Άρα για να εμφανίσω την 
3 x πρέπει να 

γράψω στην MathML <mroot> <mi> x </mi> <mn> 3 </mn> </mroot> 
Ομοίως όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα εάν θέλω να εμφανίσω 

3 100x   θα πρέπει πρώτα να ομαδοποιήσουμε την πράξη x-100 και μετά να την 

βάλουμε μέσα στην ρίζα. Δηλαδή : <mroot > <mrow> <mi> x </mi> <mo> - </mo> 
<mn> 100 </mn> <mrow> <mn> 3 </mn> </mroot> 
 

 
2 3

2 1 0x x x     

<math> 

  <mrow> 

    <msup> 

      <mi>x</mi> 

      <mn>2</mn> 

    </msup> 

    <mo>+</mo> 

    <msqrt> 

      <mi>x</mi> 

    </msqrt> 

 <mo>-</mo> 

     

   <mroot> 

      <mrow> 

        <msub> 

Ετικέτα αρχής έκφρασης Mathml 

Ετικέτα ομαδοποίησης πολλών στοιχείων / ετικετών 

Ετικέτα δύναμης  

Βάση : Ετικέτα εμφάνισης μεταβλητής  

Εκθέτης : Ετικέτα εμφάνισης αριθμού 

Κλείσιμο ετικέτας δύναμης 

Ετικέτα εμφάνισης τελεστή  

Ετικέτα για την τετραγωνικής ρίζα  

Ετικέτα εμφάνισης μεταβλητής  

Κλείσιμο ετικέτας τετραγωνικής ρίζας 

Ετικέτα εμφάνισης τελεστή  

 

Ετικέτα για την κ ρίζα  

Ετικέτα ομαδοποίησης πολλών στοιχείων / ετικετών 

Ετικέτα Δείκτη 
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          <mi>x</mi> 

          <mn>2</mn> 

        </msub> 

        <mo> - </mo> 

        <mn>1</mn> 

      </mrow> 

      <mn>3</mn> 

    </mroot> 

    

 <mo>=</mo> 

    <mn>0</mn> 

  </mrow> 

</math> 

Βάση : Ετικέτα εμφάνισης μεταβλητής  

Δείκτης : Ετικέτα εμφάνισης αριθμού 

Κλείσιμο ετικέτας Δείκτη 

Ετικέτα εμφάνισης τελεστή  

Ετικέτα εμφάνισης αριθμού  

Κλείσιμο ετικέτας ομαδοποίησης  

Κ ρίζα : Ετικέτα εμφάνισης αριθμού 

Κλείσιμο ετικέτας Κ ρίζας 

 

Ετικέτα εμφάνισης τελεστή  

Ετικέτα εμφάνισης αριθμού 

Κλείσιμο ετικέτας ομαδοποίησης  

Κλείσιμο εγγράφου MathML 
 

Παράδειγμα 4ο (Κλάσματα) 

Η ετικέτα που χρησιμοποιείται για τα κλάσματα είναι : 
 

<mfrac> αριθμητής παρονομαστής  </mfrac> 
Η ετικέτα έχει δύο παραμέτρους τον αριθμητή και τον παρονομαστή . Στις 
περιπτώσεις που έχουμε περισσότερα στοιχεία στον αριθμητή ή τον παρονομαστή 
τότε θα πρέπει να τα ομαδοποιήσουμε . 
 

<mfrac/>

<mi>3</mi>

<mrowm> … </mrow>

<mo>(</mo>

<mi>x</mi>

<mo>+</mo>

<mn>2</mn>

<mo>)</mo>

3

(x+2)

3 ( x + 2 )

( x + 2 )
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3

( 2)x 
 

<math display = 'block'> 

  <mrow> 

    <mfrac> 

      <mn>3</mn> 

      <mrow> 

        <mo>(</mo> 

        <mi>x</mi> 

        <mo>+</mo> 

        <mn>2</mn> 

        <mo>)</mo> 

      </mrow> 

    </mfrac> 

  </mrow> 

</math> 

Ετικέτα αρχής έκφρασης Mathml 

Ετικέτα ομαδοποίησης πολλών στοιχείων / ετικετών 

Ετικέτα κλάσματος 

Αριθμητής : Ετικέτα εμφάνισης αριθμού 

Ετικέτα ομαδοποίησης πολλών στοιχείων / ετικετών 

Ετικέτα εμφάνισης τελεστή  

Ετικέτα εμφάνισης μεταβλητής 

Ετικέτα εμφάνισης τελεστή 

Ετικέτα εμφάνισης αριθμού  

Ετικέτα εμφάνισης τελεστή  

Κλείσιμο ετικέτας ομαδοποίησης  

Κλείσιμο ετικέτας κλάσματος 

Κλείσιμο ετικέτας ομαδοποίησης  

Κλείσιμο εγγράφου MathML 
 
Ας δούμε και μία εναλλακτική παρουσίαση με χρήση ιδιοτήτων για το κλάσμα  

 
<math > 

  <mrow> 

    <mfrac linethickness='3px'> 

      <mn>3</mn> 

      <mrow> 

        <mo>(</mo> 

        <mi>x</mi> 

        <mo>&plus;</mo> 

        <mn>2</mn> 

        <mo>)</mo> 

      </mrow> 

    </mfrac> 

  </mrow> 

</math> 

Ετικέτα αρχής έκφρασης Mathml 

Ετικέτα ομαδοποίησης πολλών στοιχείων / ετικετών 

Ετικέτα κλάσματος με πάχος γραμμής 3 pixels  

Αριθμητής : Ετικέτα εμφάνισης αριθμού 

Ετικέτα ομαδοποίησης πολλών στοιχείων / ετικετών 

Ετικέτα εμφάνισης τελεστή  

Ετικέτα εμφάνισης μεταβλητής 

τελεστής την πρόσθεσης με Νο-Marking χαρακτήρες 

Ετικέτα εμφάνισης αριθμού  

Ετικέτα εμφάνισης τελεστή  

Κλείσιμο ετικέτας ομαδοποίησης  

Κλείσιμο ετικέτας κλάσματος 

Κλείσιμο ετικέτας ομαδοποίησης  

Κλείσιμο εγγράφου MathML 
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Παράδειγμα 5ο (Σύνθετη έκφραση) 

 

       
2 3 2 3

3 32 2

2 4 27 2 4 27

q q p q q p
y  

<math> 
  <mrow> 
    <mi mathvariant='bold-italic' fontfamily='Times New Roman'>y</mi> 
    <mo>=</mo> 
    <mroot> 
      <mrow> 
        <mo>&minus;</mo> 
        <mfrac> 
          <mi mathvariant='bold-italic' fontfamily='Times New Roman'>q</mi> 
          <mn mathvariant='bold'>2</mn> 
        </mfrac> 
        <mo>&plus;</mo> 
        <mroot> 
          <mrow> 
            <mfrac> 
              <msup> 
                <mi mathvariant='bold-italic' fontfamily='Times New Roman'>q</mi> 
                <mn mathvariant='bold'>2</mn> 
              </msup> 
              <mn mathvariant='bold'>4</mn> 
            </mfrac> 
            <mo>&plus;</mo> 
            <mfrac> 
              <msup> 
                <mi mathvariant='bold-italic' fontfamily='Times New Roman'>p</mi> 
                <mn mathvariant='bold'>3</mn> 
              </msup> 
              <mn mathvariant='bold'>27</mn> 
            </mfrac> 
          </mrow> 
          <mn mathvariant='bold'>2</mn> 
        </mroot> 
      </mrow> 
      <mn mathvariant='bold'>3</mn> 
    </mroot> 
    <mo>&plus;</mo> 
    <mroot> 
      <mrow> 
        <mo>&minus;</mo> 
        <mfrac> 
          <mi mathvariant='bold-italic' fontfamily='Times New Roman'>q</mi> 
          <mn mathvariant='bold'>2</mn> 
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        </mfrac> 
        <mo>&minus;</mo> 
        <mroot> 
          <mrow> 
            <mfrac> 
              <msup> 
                <mi mathvariant='bold-italic' fontfamily='Times New Roman'>q</mi> 
                <mn mathvariant='bold'>2</mn> 
              </msup> 
              <mn mathvariant='bold'>4</mn> 
            </mfrac> 
            <mo>&plus;</mo> 
            <mfrac> 
              <msup> 
                <mi mathvariant='bold-italic' fontfamily='Times New Roman'>p</mi> 
                <mn mathvariant='bold'>3</mn> 
              </msup> 
              <mn mathvariant='bold'>27</mn> 
            </mfrac> 
          </mrow> 
          <mn mathvariant='bold'>2</mn> 
        </mroot> 
      </mrow> 
      <mn mathvariant='bold'>3</mn> 
    </mroot> 
  </mrow> 
</math> 

Στο παράδειγμα αυτό παρουσιάζεται ο κώδικας MathML μιας έκφρασης που 
συνδυάζει ρίζες και κλάσματα. Επιπλέον έχουν χρησιμοποιηθεί και ιδιότητες για 
κάποιες ετικέτες με τις οποίες ορίζονται το στυλ της γραμματοσειράς , και η 
γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται. 
 

Παράδειγμα 6ο (Το σύμβολο του πολλαπλασιασμού και άλλα σύμβολα ) 

 
Στα μαθηματικά το σύμβολο του πολλαπλασιασμού δεν αναγράφεται σε όλες τις 
εκφράσεις αλλά εννοείται. Έτσι για παράδειγμα γράφουμε 2x  χωρίς να 
αναγράφουμε το σύμβολο του πολλαπλασιασμού ανάμεσα στο 2 και στο x . Στην 
MathML καλό είναι να αναγράφεται το σύμβολο του πολλαπλασιασμού (παρόλο 
που δεν εμφανίζεται) γιατί εκτός από την εμφάνιση των μαθηματικών εκφράσεων 
μας ενδιαφέρει και το περιεχόμενο της έκφρασης. 
Το σύμβολο του πολλαπλασιασμού τοποθετείται χωρίς να φαίνεται με την ετικέτα : 

<mo>&InvisibleTimes;</mo> 
 
Έτσι αντί να γράφουμε <mn> 2 </mn> <mi> x </mi> γράφουμε σωστά : 
 
<mn> 2 </mn>  <mo>&InvisibleTimes;</mo>  <mi> x </mi> 
 



Γεώργιος Χρ. Μακρής  Σελίδα 14 
 

Ένα πιο σύνθετο παράδειγμα : 
2

2

1,2

4
0  

2

b b ac
ax bx c x

a

  
      

<math > 
  <mrow> 
    <mi>a</mi> 
    <mo>&InvisibleTimes;</mo> 
    <msup> 
      <mi>x</mi> 
      <mn>2</mn> 
    </msup> 
    <mrow> 
      <mo>&plus;</mo> 
      <mi>b</mi> 
      <mo>&InvisibleTimes;</mo> 
      <mi>x</mi> 
      <mo>&plus;</mo> 
      <mi>c</mi> 
      <mo>=</mo> 
      <mn>0</mn> 
      <mtext>&nbsp;</mtext> 
      <mtext>&nbsp;</mtext> 
      <mo lspace='3px' rspace='3px'>&rArr;</mo> 
      <msub> 
        <mi>x</mi> 
        <mn>1,2</mn> 
      </msub> 
      <mo>=</mo> 
      <mfrac> 
        <mrow> 
          <mrow> 
            <mo>&minus;</mo> 
            <mi>b</mi> 
          </mrow> 
          <mo>&pm;</mo> 
          <msqrt> 
            <mrow> 
              <msup> 
                <mi>b</mi> 
                <mn>2</mn> 
              </msup> 
              <mo>&minus;</mo> 
              <mrow> 
                <mn>4</mn> 
                <mi>a</mi> 
                <mo>&InvisibleTimes;</mo> 

 
 
 
Το σύμβολο του πολλαπλασιασμού  
 
 
 
 
 
Το σύμβολο της πρόσθεσης  
 
 
 
 
 
 
 
Κενός χαρακτήρας  
 
Το σύμβολο της συνεπαγωγής  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το σύμβολο της ± 
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                <mi>c</mi> 
              </mrow> 
            </mrow> 
          </msqrt> 
        </mrow> 
        <mrow> 
          <mn>2</mn> 
          <mo>&InvisibleTimes;</mo> 
          <mi>a</mi> 
        </mrow> 
      </mfrac> 
    </mrow> 
  </mrow> 
</math> 

 
Παράδειγμα 7ο (Ολοκληρώματα - Αθροίσματα) 

 
Για να εμφανίσουμε ένα ολοκλήρωμα με την MathML χρησιμοποιούμε την ετικέτα  

<mo>&int;</mo> 

Η ετικέτα εμφανίζει το σύμβολο του ολοκληρώματος . Εάν θέλουμε να εμφανίσουμε 

ορισμένο ολοκλήρωμα τότε πρέπει να βάλουμε το σύμβολο του ολοκληρώματος 

μέσα στην ετικέτα που εμφανίζει βάση και εκθέτη. 


xe dx  

<math display = 'block'> 
  <mrow> 
    <mo>&int;</mo> 
    <mrow> 
      <msup> 
        <mi>&exponentiale;</mi> 
        <mi>x</mi> 
      </msup> 
      <mo>&InvisibleTimes;</mo> 
      <mrow> 
        <mo mathvariant='italic'>&DifferentialD;</mo> 
        <mi>x</mi> 
      </mrow> 
    </mrow> 
  </mrow> 
</math> 

Αρχή MathML 
Ομαδοποίηση 
Σύμβολο του Ολοκληρώματος 
Ομαδοποίηση  
Ετικέτα Εκθέτη  
Βάση : Σύμβολο e 
Εκθέτης : x 
 Τέλος ετικέτας εκθέτη 
Σύμβολο πολλαπλασιασμού 
Νέα ομαδοποίηση  
Σύμβολο διαφόρισης (d) 
Μεταβλητή x 
Τέλος ομαδοποίησης 
Τέλος ομαδοποίησης 
Τέλος ομαδοποίησης 
Τέλος έκφρασης MathML 

 

Ορισμένο Ολοκλήρωμα  

1 x

0
e dx  

<math> 
  <mrow> 
    <msubsup> 
      <mo>&int;</mo> 

Αρχή MathML 
Ομαδοποίηση 
Ετικέτα δείκτη- εκθέτη 
Σύμβολο του Ολοκληρώματος 
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      <mn>0</mn> 
      <mn>1</mn> 
    </msubsup> 
    <mrow> 
      <msup> 
        <mi>&exponentiale;</mi> 
        <mi>x</mi> 
      </msup> 
      <mo>&InvisibleTimes;</mo> 
      <mrow> 
        <mo mathvariant='italic'>&DifferentialD;</mo> 
        <mi>x</mi> 
      </mrow> 
    </mrow> 
  </mrow> 
</math> 

Δείκτης 0  
Εκθέτης 0 
Τέλος ετικέτας δείκτη-εκθέτη 
Ομαδοποίηση  
Ετικέτα Εκθέτη  
Βάση : Σύμβολο e 
Εκθέτης : x 
 Τέλος ετικέτας εκθέτη 
Σύμβολο πολλαπλασιασμού 
Νέα ομαδοποίηση  
Σύμβολο διαφόρισης (d) 
Μεταβλητή x 
Τέλος ομαδοποίησης 
Τέλος ομαδοποίησης 
Τέλος ομαδοποίησης 
Τέλος έκφρασης MathML 

 

 

Η ετικέτα που εμφανίζει το σύμβολο του αθροίσματος είναι :  
<mo>&sum;</mo> 

 

 
   

0

0

!

j

j

j

f
f x x

j





  

<math display = 'block'> 
  <mrow> 
    <mrow> 
      <mo>f</mo> 
      <mfenced open = '(' close = ')'> 
        <mi>x</mi> 
      </mfenced> 
    </mrow> 
    <mo>=</mo> 
    <mrow> 
      <msubsup> 
        <mo>&sum;</mo> 
        <mrow> 
          <mi>j</mi> 
          <mo>=</mo> 
          <mn>0</mn> 
        </mrow> 
        <mi>&infin;</mi> 
      </msubsup> 
      <mrow> 
        <mspace/> 
        <mrow> 
          <mfrac> 
            <mrow> 
              <msup> 
                <mo>f</mo> 
                <mfenced open = '(' close = ')'> 

Αρχή MathML 
Ομαδοποίηση 
Ομαδοποίηση 
Εμφάνιση του Συμβόλου f 
Ετικέτα ενσωμάτωσης ( ) 
Εμφάνιση του x 
Κλείσιμο ετικέτας ενσωμάτωσης 
Κλείσιμο Ομαδοποίησης 
Εμφάνιση του τελεστή = 
Ομαδοποίηση  
Ετικέτα δείκτη - εκθέτη  
Βάση : Σύμβολο αθροίσματος : Σ 
Δείκτης : Ομαδοποίηση  
Εμφάνιση της μεταβλητής j 
Εμφάνιση του τελεστή = 
Εμφάνιση του αριθμού 0 
Κλείσιμο Ομαδοποίησης 
Εκθέτης : Σύμβολο άπειρου ( ) 
Κλείσιμο ετικέτας δείκτη - εκθέτη 
Νέα ομαδοποίηση  
Διάστημα  
Νέα ομαδοποίηση 
Ετικέτα Κλάσματος  
Αριθμητής : Ομαδοποίηση  
Ετικέτα Εκθέτη 
Βάση : Εμφάνιση του Συμβόλου f 
Εκθέτης :Ετικέτα ενσωμάτωσης ( ) 
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                  <mi>j</mi> 
                </mfenced> 
              </msup> 
              <mfenced open = '(' close = ')'> 
                <mi>0</mi> 
              </mfenced> 
            </mrow> 
            <mrow> 
              <mi>j</mi> 
              <mo>!</mo> 
            </mrow> 
          </mfrac> 
          <msup> 
            <mi>x</mi> 
            <mi>j</mi> 
          </msup> 
        </mrow> 
      </mrow> 
    </mrow> 
  </mrow> 
</math> 

Εμφάνιση του j 
Κλείσιμο ετικέτας ενσωμάτωσης 
Κλείσιμο Ετικέτας Εκθέτη 
Εκθέτης :Ετικέτα ενσωμάτωσης ( ) 
Εμφάνιση του 0  
Κλείσιμο ετικέτας ενσωμάτωσης 
Τέλος ομαδοποίησης 
Παρονομαστής : Ομαδοποίηση  
Εμφάνιση του j 
Εμφάνιση του ! 
Τέλος ομαδοποίησης 
Τέλος ετικέτας κλάσματος  
Ετικέτα εκθέτη  
Βάση : Εμφάνιση του x 
Εκθέτης : Εμφάνιση του j 
Τέλος ετικέτας εκθέτη  
Τέλος ομαδοποίησης 
Τέλος ομαδοποίησης 
Τέλος ομαδοποίησης 
Τέλος ομαδοποίησης 
Τέλος έκφρασης MathML 

 

Παράδειγμα 8ο (Πίνακες) 

 

Για να εισάγουμε έναν πίνακα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ετικέτα  
<mtable> στοιχεία πίνακα </mtable> 

Όμως τα στοιχεία του πίνακα δεν είναι τίποτε άλλο από γραμμές και στοιχεία της 
κάθε γραμμής . Δηλαδή :  
 
<mtable> 
       <mtr> 
            <mdt> στοιχείο </mdt> 
            <mdt> στοιχείο </mdt> 
            <mdt> στοιχείο </mdt> 
 ………… 
       </mtr> 
       <mtr> 
            <mdt> στοιχείο </mdt> 
            <mdt> στοιχείο </mdt> 
            <mdt> στοιχείο </mdt> 
 ………… 
       </mtr> 
       <mtr> 
            <mdt> στοιχείο </mdt> 
            <mdt> στοιχείο </mdt> 
            <mdt> στοιχείο </mdt> 
 ………… 
       </mtr> 
…………….. 
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</mtable> 
 
 

1 2

3 4

 
   

 
 

<math> 
  <mrow> 
    <mi>A</mi> 
    <mo>=</mo> 
    <mfenced open = '[' close = ']'> 
      <mtable rowalign='center'> 
        <mtr> 
          <mtd> 
            <mn>1</mn> 
          </mtd> 
          <mtd> 
            <mn>2</mn> 
          </mtd> 
        </mtr> 
        <mtr> 
          <mtd> 
            <mn>3</mn> 
          </mtd> 
          <mtd> 
            <mn>4</mn> 
          </mtd> 
        </mtr> 
      </mtable> 
    </mfenced> 
  </mrow> 
</math> 

Αρχή MathML 
Ομαδοποίηση 
Εμφάνιση του Α 
Εμφάνιση του τελεστή = 
Ετικέτα ενσωμάτωσης [ ] 
Πίνακας με στοίχιση στο κέντρο 
Νέα γραμμή  
Νέο στοιχείο  
Εμφάνιση του αριθμού 1 
Κλείσιμο στοιχείου  
Νέο στοιχείο  
Εμφάνιση του αριθμού 2 
Κλείσιμο στοιχείου  
Κλείσιμο γραμμή  
Νέα γραμμή  
Νέο στοιχείο  
Εμφάνιση του αριθμού 3 
Κλείσιμο στοιχείου  
Νέο στοιχείο  
Εμφάνιση του αριθμού 4 
Κλείσιμο στοιχείου  
Κλείσιμο γραμμή  
Κλείσιμο πίνακα  
Κλείσιμο ετικέτας ενσωμάτωσης 
Κλείσιμο Ομαδοποίησης 
Τέλος έκφρασης MathML 

 
 
Μερικά ακόμη παραδείγματα με πίνακες  
 

det | | .
a b

ad bc
c d

   

<math> 
  <mrow> 
    <mo>det</mo> 
    <mo lspace='2px' rspace='2px' fence='false'>&verbar;</mo> 
    <mtable> 
      <mtr> 
        <mtd> 
          <mi>a</mi> 
        </mtd> 
        <mtd> 
          <mi>b</mi> 
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        </mtd> 
      </mtr> 
      <mtr> 
        <mtd> 
          <mi>c</mi> 
        </mtd> 
        <mtd> 
          <mi>d</mi> 
        </mtd> 
      </mtr> 
    </mtable> 
    <mo lspace='2px' rspace='2px' fence='false'>&verbar;</mo> 
    <mo>=</mo> 
    <mi>a</mi> 
    <mi>d</mi> 
    <mo>&minus;</mo> 
    <mi>b</mi> 
    <mi>c</mi> 
    <mo>.</mo> 
  </mrow> 
</math> 

 
 

 
<math display = 'block'> 
  <mrow> 
    <mo>{</mo> 
    <mtable> 
      <mtr> 
        <mtd> 
          <mrow> 
            <msub> 
              <mi>u</mi> 
              <mi>t</mi> 
            </msub> 
            <mo>&plus;</mo> 
            <msub> 
              <mrow> 
                <mi>f</mi> 
                <mo>(</mo> 
                <mi>u</mi> 
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                <mo>)</mo> 
              </mrow> 
              <mi>x</mi> 
            </msub> 
            <mo>=</mo> 
            <mn>0</mn> 
          </mrow> 
        </mtd> 
      </mtr> 
      <mtr> 
        <mtd> 
          <mrow> 
            <mi>u</mi> 
            <mo stretchy='false'>(</mo> 
            <mn>0</mn> 
            <mo>,</mo> 
            <mi>x</mi> 
            <mo stretchy='false'>)</mo> 
            <mo>=</mo> 
            <mrow> 
              <mo>{</mo> 
              <mtable> 
                <mtr> 
                  <mtd> 
                    <msup> 
                      <mi>u</mi> 
                      <mo>&minus;</mo> 
                    </msup> 
                  </mtd> 
                  <mtd> 
                    <mrow> 
                      <mtext>if</mtext> 
                      <mtext>&NonBreakingSpace;</mtext> 
                      <mi>x</mi> 
                      <mo>&lt;</mo> 
                      <mn>0</mn> 
                    </mrow> 
                  </mtd> 
                </mtr> 
                <mtr> 
                  <mtd> 
                    <msup> 
                      <mi>u</mi> 
                      <mo>&plus;</mo> 
                    </msup> 
                  </mtd> 
                  <mtd> 
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                    <mrow> 
                      <mtext>if</mtext> 
                      <mtext>&NonBreakingSpace;</mtext> 
                      <mi>x</mi> 
                      <mo>&gt;</mo> 
                      <mn>0</mn> 
                    </mrow> 
                  </mtd> 
                </mtr> 
              </mtable> 
            </mrow> 
          </mrow> 
        </mtd> 
      </mtr> 
    </mtable> 
  </mrow> 
</math> 

 

1        0.

0   .
S

if S contains

otherwise



 


  

 

<math display = 'block'> 
  <mrow> 
    <mrow> 
      <msub> 
        <mo>&int;</mo> 
        <mi>S</mi> 
      </msub> 
      <mi>&delta;</mi> 
    </mrow> 
    <mo>=</mo> 
    <mfenced open = '{' close = ''> 
      <mtable> 
        <mtr> 
          <mtd> 
            <mn>1</mn> 
          </mtd> 
          <mtd> 
            <mrow> 
              <mtext>&NonBreakingSpace;</mtext> 
              <mtext>if</mtext> 
              <mtext>&NonBreakingSpace;</mtext> 
              <mi>S</mi> 
              <mtext>&NonBreakingSpace;</mtext> 
              <mtext>contains</mtext> 
              <mtext>&NonBreakingSpace;</mtext> 
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              <mn>0</mn> 
              <mtext>.</mtext> 
            </mrow> 
          </mtd> 
        </mtr> 
        <mtr> 
          <mtd> 
            <mn>0</mn> 
          </mtd> 
          <mtd> 
            <mrow> 
              <mtext>&NonBreakingSpace;</mtext> 
              <mtext>otherwise.</mtext> 
            </mrow> 
          </mtd> 
        </mtr> 
      </mtable> 
    </mfenced> 
  </mrow> 
</math> 
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4.1.1 Βασικές ετικέτες  
 

Ετικέτα Περιγραφή 
Πλήθος 

Ορισμάτων 

mi 
Ονομασία   μιας μεταβλητής, μιας συνάρτησης, μιας σταθεράς 

κτλ 
1 

mn Αριθμός  1 

mo Τελεστής, π.χ. πρόσθεσης, παρένθεση κτλ. 1 

mtext Κείμενο  1 

mspace Κενό διάστημα 1 

ms Αλφαριθμητικό 1 

mglyph accessing glyphs for characters from MathML 1 

 

4.1.2 Ετικέτες Γενικής Παρουσίασης  

   

Ετικέτα Περιγραφή 
Πλήθος 

Ορισμάτων 

mrow Ομαδοποιεί πολλές ετικέτες σε μία οριζόντια N 

mfrac Κλάσμα  2 

msqrt Τετραγωνική ρίζα  1 

mroot Ρίζα τάξης k 2 

mstyle Αλλαγή στυλ εμφάνισης  1 

merror 
Συμπεριλαμβάνει ένα μήνυμα λάθους για τον 

επεξεργαστή  

1 

mpadded Στοίχιση κειμένου γύρω από περιεχόμενο 1 

mphantom 
Κάνει το περιεχόμενο μη ορατό αλλά κρατάει χώρο για 

το περιεχόμενο 

1 

mfenced 

Χρησιμοποιείται για να ενσωματώσουμε μέσα σε ένα 

όρισμα . Συνήθως συντάσσεται με τις ιδιότητες open και 

close όπου ορίζουμε με πιο σύμβολο θα ανοίξουμε και 

πιο σύμβολο θα κλείσουμε 

1 

menclose 
enclose content with a stretching symbol such as a long 

division sign. 

1 

 

http://www.w3.org/TR/MathML2/chapter3.html#presm.mi
http://www.w3.org/TR/MathML2/chapter3.html#presm.mn
http://www.w3.org/TR/MathML2/chapter3.html#presm.mo
http://www.w3.org/TR/MathML2/chapter3.html#presm.mtext
http://www.w3.org/TR/MathML2/chapter3.html#presm.mspace
http://www.w3.org/TR/MathML2/chapter3.html#presm.ms
http://www.w3.org/TR/MathML2/chapter3.html#presm.mglyph
http://www.w3.org/TR/MathML2/chapter3.html#presm.mrow
http://www.w3.org/TR/MathML2/chapter3.html#presm.mfrac
http://www.w3.org/TR/MathML2/chapter3.html#presm.mroot
http://www.w3.org/TR/MathML2/chapter3.html#presm.mroot
http://www.w3.org/TR/MathML2/chapter3.html#presm.mstyle
http://www.w3.org/TR/MathML2/chapter3.html#presm.merror
http://www.w3.org/TR/MathML2/chapter3.html#presm.mpadded
http://www.w3.org/TR/MathML2/chapter3.html#presm.mphantom
http://www.w3.org/TR/MathML2/chapter3.html#presm.mfenced
http://www.w3.org/TR/MathML2/chapter3.html#presm.menclose
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4.1.3 Ετικέτες Εκθετών και δεικτών  

 

Ετικέτα Περιγραφή 
Πλήθος 

Ορισμάτων 

msub Δείκτης 2 

msup Δύναμη  2 

msubsup Δείκτης και δύναμη  3 

munder Βάση και κάτω από την βάση (
2

lim
x

) 2 

mover Βάση και πάνω από την βάση ( x


) 
2 

munderover Κάτω και πάνω από την Βάση (
100

1i
 ) 

3 

mmultiscripts attach prescripts and tensor indices to a base  

 

4.1.4 Ετικέτες Πινάκων  

 

Ετικέτα Περιγραφή 
Πλήθος 

Ορισμάτων 

mtable Πίνακας N 

mlabeledtr 
row in a table or matrix with a label 

or equation number 

 

mtr Νέα γραμμή πίνακα  Ν 

mtd 
Νέα εισαγωγή στην γραμμή του 

πίνακα  (κελί) 

1 

maligngroup and malignmark alignment markers  

 

  

http://www.w3.org/TR/MathML2/chapter3.html#presm.msub
http://www.w3.org/TR/MathML2/chapter3.html#presm.msup
http://www.w3.org/TR/MathML2/chapter3.html#presm.msubsup
http://www.w3.org/TR/MathML2/chapter3.html#presm.munder
http://www.w3.org/TR/MathML2/chapter3.html#presm.mover
http://www.w3.org/TR/MathML2/chapter3.html#presm.munderover
http://www.w3.org/TR/MathML2/chapter3.html#presm.mmultiscripts
http://www.w3.org/TR/MathML2/chapter3.html#presm.mtable
http://www.w3.org/TR/MathML2/chapter3.html#presm.mlabeledtr
http://www.w3.org/TR/MathML2/chapter3.html#presm.mtr
http://www.w3.org/TR/MathML2/chapter3.html#presm.mtd
http://www.w3.org/TR/MathML2/chapter3.html#presm.malign
http://www.w3.org/TR/MathML2/chapter3.html#presm.malign
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4.3 Non-Marking χαρακτήρες  

 
Υπάρχουν χαρακτήρες που δεν αντιστοιχούν σε κάποιο πλήκτρο  στο πληκτρολόγιο 

ή δεν υπάρχει κάποιο αντικείμενο έτοιμο για αυτούς . Αυτοί οι χαρακτήρες όμως 

χρειάζονται για δώσουν νόημα σε κάποιο μαθηματικό σύμβολο ή να αποδώσουν 

και κάποιο σύμβολο  ή μια μαθηματική σταθερά.  

Παραδείγματα: 

 όταν θέλουμε να γράψουμε 2x εννοείται ότι υπάρχει το σύμβολο του 

πολλαπλασιασμού αλλά δεν τοποθετείται.  

 Εάν θέλουμε να πούμε f(x) μπορεί να είναι μια απλή παράσταση αλλά τις 

περισσότερες φορές αναφερόμαστε στην συνάρτηση f.  

 Το dx όπου το d είναι το σύμβολο της διαφόρισης και όχι μία μεταβλητή dx ή 

ένα όνομα. 

 Το  σύμβολο του άπειρου (∞) 

 το π , e κτλ. 

 

Για να δείτε όλους τους Non-Marking Character αλφαβητικά : 

http://www.w3.org/TR/MathML2/byalpha.html  

 

Για να δείτε όλους τους Non-Marking Character με βάση το Unicode :  

http://www.w3.org/TR/MathML2/bycodes.html  

 

Όλοι οι Non-Marking χαρακτήρες συντάσσονται μέσα στην ετικέτα <mi> …. </mi> 

αρχίζοντας με τον χαρακτήρα & ακολουθεί το όνομα τους και τελειώνουν με το 

ερωτηματικό (;). 

 

<mi> &pi; </mi> 

<mi> &ImaginaryI; </mi> 

<mi> &ExponentialE; </mi> 

http://www.w3.org/TR/MathML2/byalpha.html
http://www.w3.org/TR/MathML2/bycodes.html
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Παράρτημα Α : Εκτέλεση κώδικα MathML 
 

Τι χρειάζεται να δούμε σελίδες με MathML κώδικα ; 

Δεν υποστηρίζουν όλοι οι φυλλομετρητές (Browsers) την MathML.  

Ο Internet Explorer μέχρι σήμερα δεν υποστηρίζει την εμφάνιση του κώδικα 

MathML. Μπορεί όμως αυτό να γίνει εφικτό με χρήση ενός πρόσθετου το 

MathPlayer Plugin το οποίο μπορείτε να το κατεβάσει κάποιος δωρεάν από : 

http://www.dessci.com/en/products/mathplayer/welcome.asp Εγκαθιστώντας 

αυτό το πρόσθετο στον υπολογιστή είναι δυνατή η εκτέλεση και εμφάνιση κώδικα 

MathML.  

Ο Mozila FireFox δεν χρειάζεται κάποιο πρόσθετο για να προβάλει κώδικα MathML, 

το υποστηρίζει αυτόματα.  

 

Πως δημιουργώ σελίδες με MathML ; 

Για να μπορώ να ανεβάσω σελίδες σε έναν server και να είναι ορατός ο κώδικας 

MathML (το αποτέλεσμα του κώδικα) από όλους πρέπει να κάνω κάποιες ενέργειες. 

Καταρχήν πρέπει να κατεβάσω τα stylesheets που χρειάζονται : 

 

mathml.xsl :    http://www.w3.org/Math/XSL/mathml.xsl  

pmathml.xsl :     http://www.w3.org/Math/XSL/pmathml.xsl  

ctop.xsl :      http://www.w3.org/Math/XSL/ctop.xsl  

pmathmlcss.xsl:     http://www.w3.org/Math/XSL/pmathmlcss.xsl  

 

H σελίδα που περιέχει κώδικα MathML πρέπει να έχει κατάληξη XHTML για να 

μπορεί ο Browser να καταλάβει ότι εμπεριέχεται κώδικας HTML και XML 

 

  

http://www.dessci.com/en/products/mathplayer/welcome.asp
http://www.w3.org/Math/XSL/mathml.xsl
http://www.w3.org/Math/XSL/pmathml.xsl
http://www.w3.org/Math/XSL/ctop.xsl
http://www.w3.org/Math/XSL/pmathmlcss.xsl
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Παραθέτουμε ένα παράδειγμα αρχείου (file.xhtml) στο οποίο φαίνεται η δομή ενός 

αρχείου XHTML το οποίο περιέχει HTML ετικέτες και έχει ενσωματωμένο κώδικα 

MATHML. Το παρακάτω αρχείο είναι δυνατόν να εκτελεστεί και από τον προσωπικό 

υπολογιστή . Επειδή γίνεται αναφορά στα stylesheet μέσω διαδικτύου : <?xml-

stylesheet type="text/xsl" href="http://www.w3.org/Math/XSL/mathml.xsl"?>  δεν είναι 

απαραίτητο να κατεβάσει κανείς τα stylesheets που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

<?xml version="1.0"?> 

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.w3.org/Math/XSL/mathml.xsl"?> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head>...</head> 

  <body> 

    <h1>Εισαγωγή στην MathML</h1> 

    Αναπαράσταση MathML : 

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

      <mi>x</mi><mo>+</mo><mn>3</mn> 

    </math> 

  </body> 

</html>  

 

Εάν κατεβάσει κάποιος κατεβάσει τα stylesheets που αναφέρθηκαν και τα 

τοποθετήσεις στον ίδιο φάκελο με την σελίδα τότε το παραπάνω πρόγραμμα 

γίνεται : 

 

<?xml version="1.0"?> 

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="mathml.xsl"?> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head>...</head> 

  <body> 

    <h1>Εισαγωγή στην MathML</h1> 

    Αναπαράσταση MathML : 

    <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> 
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      <mi>x</mi><mo>+</mo><mn>3</mn> 

    </math> 

  </body> 

</html>  

 

 

 

 

 

 

 


