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MathML Εργαστήριο – 1. Εισαγωγή στη Γλώσσα επισήμανσης 
MathML 

Χρήση MathML 

Η γλώσσα επισήμανσης MathML μας επιτρέπει να εισάγουμε μαθηματικούς τύπους στην Ιστοσελίδα 

μας.. 

 

1. Ακολουθεί ένα απλό παράδειγμα ιστοσελίδας στο οποίο περιέχεται μία απλή μαθηματική σχέση, 

το πυθαγόρειο θεώρημα. Το παράδειγμα αυτά όπως και όλα τα παραδείγματα αυτού του φυλλαδίου 

θα τα ανοίξετε με τον φυλλομετρητή Firefox για καλύτερη απεικόνιση. Η ετικέτα <math> 

σηματοδοτεί ότι περικλείεται μαθηματική έκφραση. Η <mrow> ομαδοποιεί εκφράσεις. Οι 

ετικέτες <mi>, <mn> και <mo> σημαίνουν αναγνωριστικό, νούμερο και τελεστή (πράξη) 

αντίστοιχα, με την ετικέτα <msup> να συνδέει ένα στοιχείο, εδώ <mi> με τον εκθέτη του, εδώ 

<mn>. 

Υλοποιήστε την 1η δραστηριότητα. 

2. Στη συνέχεια θα δημιουργήσετε μία απλή ιστοσελίδα, html με χρήση ήδη γνωστών ετικετών της. 

Χρησιμοποιούνται οι ετικέτες <strong> και <em> οι οποίες από την html 5 και μετά έχουν 

σημασιολογικό χαρακτήρα και επισημαίνουν τμήμα κειμένου που είναι σημαντικό και κείμενο με 

έμφαση αντίστοιχα. Οι ετικέτες <h1> και <p> υπενθυμίζεται ότι αφορούν επικεφαλίδα και 

παράγραφο αντίστοιχα. Ο τρόπος που αυτά παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας μπορεί να 

προσαρμοστεί με χρήση CSS. 

Κώδικας HTML 

<html> 

<head> 

<title>Τριγωνομετρία</title> 

</head> 

<body> 

<p><em>Από το βιβλίο "ΑΛΓΕΒΡΑ" της Β' Γενικού Λυκείου...</em></p> 

<h1>1.7 Επίλυση τριγώνου</h1> 

<p>Το κλασικό πρόβλημα της Τριγωνομετρίας, από το οποίο πήρε και το 

Κώδικας HTML 

<html> 

<head><title> 

Πυθαγόρειο θεώρημα</title> 

</head> 

<body> 

<math> 

  <mrow> 

  <msup><mi>α</mi><mn>2</mn></msup> 

  <mo>=</mo> 

  <msup><mi>β</mi><mn>2</mn></msup> 

  <mo>+</mo> 

  <msup><mi>γ</mi><mn>2</mn></msup> 

  </mrow> 

</math> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 

Νέο αρχείο: pythagoras.html 
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όνομα της, είναι η <strong>επίλυση</strong> τριγώνου, δηλαδή ο 

υπολογισμός των άγνωστων κύριων στοιχείων ενός τριγώνου, όταν 

δίνονται επαρκή στοιχεία του.<p> 

<p>Η επίλυση τριγώνου μπορεί να γίνει με τη βοήθεια των παρακάτω δυο 

βασικών θεωρημάτων, που είναι γνωστά το ένα ως <strong>νόμος των 

ημιτόνων</strong> και το άλλο ως <strong>νόμος των συνημίτονων 

</strong>.</p> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Νέο αρχείο: trigonometry.html 

3. Ακολουθεί ένας μαθηματικός τύπος με κλάσματα, <mfrac> 

Κώδικας HTML 

ημιτόνων</strong> και το άλλο ως <strong>νόμος των συνημίτονων 

</strong>.</p> 

Σε κάθε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει: 

<math> 

 <mfrac> <mn><mi>α</mi></mn> <mi>ημΑ</mi> </mfrac> 

 <mo>=</mo> 

 <mfrac> <mn><mi>β</mi></mn> <mi>ημΒ</mi> </mfrac> 

 <mo>=</mo> 

 <mfrac> <mn><mi>γ</mi></mn> <mi>ημΓ</mi> </mfrac> 

 <mo>=</mo><mn>2</mn><mi>R</mi>  

</math> 

όπου R, η ακτίνα του περιγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου. 

</body> 

Ιστοσελίδα 

 
Υπάρχον αρχείο: trigonometry.html 

Υλοποιήστε την 2η δραστηριότητα. 

4. Μπορούμε φυσικά να συνδυάσουμε mathml με svg για μία πιο ολοκληρωμένη μαθηματική 

ιστοσελίδα. Στο svg γραφικό βλέπουμε και μία παράγραφο που ενημερώνει τον χρήστη στην 

περίπτωση που ο φυλλομετρητής του δεν υποστηρίζει scalable γραφικά. 

Κώδικας HTML 

όπου R, η ακτίνα του περιγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου. 

<br> 

<svg height="220" width="220"> 

 <circle cx="110" cy="110" r="100" stroke="red" stroke-width="2"

 fill="none" /> 
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 <circle cx="110" cy="110" r="2" stroke="black" stroke-width="2"

 fill="black" /> 

 <g stroke="black" stroke-width="2"> 

  <line id="ΒΔ" x1="20" y1="154" x2="200" y2="67" /> 

  <line id="ΓΔ" x1="200" y1="154" x2="200" y2="67" /> 

  <line id="ΒΓ" x1="20" y1="154" x2="200" y2="154"/> 

  <line id="ΑΓ" x1="72" y1="18" x2="200" y2="154" /> 

  <line id="ΑΒ" x1="72" y1="18" x2="20" y2="154" /> 

  <rect id="ΟρθήΓωνία" x="190" y="144" width="10" height="10"

 fill="none" /> 

 </g> 

 <text x="104" y="104" fill="black">Ο</text> 

 <text x="108" y="165" fill="black">α</text> 

 <text x="55" y="18" fill="black">Α</text> 

 <text x="4" y="154" fill="black">Β</text> 

 <text x="207" y="154" fill="black">Γ</text> 

 <text x="207" y="67" fill="black">Δ</text> 

 Δυστυχώς ο φυλλομετρητής σας δεν υποστηρίζει γραφικά SVG. 

</svg> 

</body> 

Ιστοσελίδα 

 

Υπάρχον αρχείο: trigonometry.html 

5. Στη συνέχεια θα αποδώσουμε μία πιο πολύπλοκη έκφραση με MathML. 

Κώδικας HTML 

<html> 

<head> 

<title>Δύναμη</title> 

</head> 

<body> 

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

 <msup><mi>α</mi><mrow><mi>ν</mi></mrow></msup> 

 <mo>=</mo> 

 <mfenced open='{' close='' separators=''> 

  <mtable columnalign='left'> 

  <mtr> 

  <mtd> 

  <munder> 

  <mi>α &sdot; α &sdot; &hellip; α</mi> 

   <mrow> 

   <munder> 

    <mo> &UnderBrace;</mo> 

    <mrow>ν παράγοντες</mrow> 

   </munder> 

   </mrow> 

  </munder> 

  </mtd> 

  <mtd> 

   <mo>αν</mo><mi>ν</mi><mo>&gt;</mo><mn>1</mn> 

  </mtd> 

  </mtr> 

  <mtr> 

   <mtd><mi>α</mi></mtd> 
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 <mtd><mo>αν</mo><mi>α</mi><mo>=</mo><mn>1</mn></mtd> 

  </mtr> 

  </mtable> 

 </mfenced> 

  <mo>, όπου</mo><mi>α</mi><mo>&isin;</mo> 

  <mi mathvariant='double-struck'>R</mi> 

  <mo>και</mo><mi>ν</mi><mo>&isin;</mo> 

  <mi mathvariant='double-struck'>N*</mi> 

</math> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Νέο αρχείο: powern.html 

 

Δραστηριότητες 

1. Δημιουργήστε μία σελίδα η οποία θα περιέχει την επόμενη ταυτότητα. 

 
2. Δημιουργήστε μία ιστοσελίδα η οποία θα περιέχει την παράσταση  

 

 

Πηγή: Σημειώσεις μαθήματος «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων» 

 


