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Περίληψη
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για τον τρόπο που κάνουμε compile, αλλά και για τα βασικά εργαλεία που πιθανόν να χρειαστεί
ένας συντάκτης μίας εργασίας, έτσι ώστε αύτη η εργασία να δίνει απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα ενός άπειρου συντάκτη σε LaTeX. Ως προς την παρουσίαση υπάρχουν πληροφορίες για την
δομή της και τη δημιουργία της. Ακόμη σε αυτή την εργασία θα βρει κανείς αναλυτικές οδηγίες
για την ημέρα της παρουσίασης της εργασίας του.

Abstract
By completing a course of study, we are all required to develop a thesis. In this paper, therefore, instructions are given for the creation of a dissertation, in terms of its structure, writing and
presentation. Two templates have been built, one for LaTeX writing and one for Power Point presentation. It briefly explains what LaTeX is, how it was created, and the reasons we specifically
refer to it in the positive sciences and more generally in any writing of a text. It also shows how a
job should be structured, as well as instructions for its presentation. Here are some basic instructions on how to start running the program from installation to usage. Instructions are also given on
how we compile, but also on the basic tools that a job editor might need, so that this work answers
the basic queries of an inexperienced editor in LaTeX. As to the presentation, there is information
about its structure and creation. Also in this paper you will find detailed instructions for the day of
presentation of his work.
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή
Κατά την διάρκεια του τελευταίου ακαδημαΐκού έτους η πλειοψηφία των φοιτητών, ιδιαίτερα
όσοι φοιτούν σε θετικές επιστημονικές σχολές, καλούνται να εκπονήσουν μία υποχρεωτική εργασία. Αυτή η εργασία ονομάζεται πτυχιακή και στις περισσότερες σχολές είναι υποχρεωτική. Αφού
λοιπόν ανακοινωθούν τα θέματα αυτά των πτυχιακών από τους καθηγητές και τη γραμματεία της
εκάστοτε σχολής, ο κάθε φοιτητής που τηρεί τις κατάλληλες προΰποθέσεις, διαλέγει ανάλογα τις
ικανότητες και τα ενδιαφέροντά του ένα θέμα μίας πτυχιακής εργασίας. Ύστερα από συνεννόηση με τον καθηγητή που έχει προτείνει το θέμα και μετά από μία τυπική διαδικασία ως προς τα
διαδικαστικά της κάθε σχολής, έχει πλέον αναλάβει το θέμα που επιθυμεί να δουλέψει.
Έχοντας αναλάβει κανείς μία πτυχιακή εργασία, αρχίζει και φτιάχνει ένα πλάνο. Βασικά πρέπει να αποφασίσει σε ποιο πρόγραμμα συγγραφής θα δουλέψει, ύστερα τον τρόπο που πρέπει να
στήσει την δομή της εργασίας του, τι χρειάζεται το κάθε κεφάλαιο και πως πρέπει να αναπτύξει το
καθ’ένα. Πολλές φορές στα πλαίσια της ίδιας της εργασίας, υπάρχει συγκεκριμένη προΰπόθεση
για το πρόγραμμα συγγραφής. Πολλοί καθηγητές απαιτούν αυτή η εργασία να είναι γραμμένη σε
LaTeX. Μετά την συγγραφή και την ολοκλήρωσή της έχουμε και την παρουσίαση.
Για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτά τα προβλήματα που θα παρουσιάζονται στους φοιτητές αναπτύξαμε αυτή την αναφορά καθώς και δύο πρότυπα templates, ένα για την ανάπτυξη της
αναφοράς σε LaTeX και ένα για την παρουσίαση. Μέσω των εργαλείων αυτών υποστηρίζουμε
τους προπτυχιακούς φοιτητές, αφού γίνεται κατανοητή η διαδικασία με την οποία πρέπει να δουλέψουν, δίνονται βασικά εργαλεία για την χρήση του προγράμματος και υπάρχουν έτοιμα τα πρότυπα templatesπου αναφέραμε μέσω των οποίων ετοιμάζεται η αναφορά και η παρουσίαση και
βγάζουν από μεγάλο κόπο και σπατάλη χρόνου τους φοιτητές που θα τα χρησιμοποιήσουν.
Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο 2 υπάρχουν ιστορικά στοιχεία για το πρόγραμμα LaTeX. Στο
κεφάλαιο 3 αναφερόμαστε στους στόχους τηε εργασίας αυτής, έπειτα στο κεφάλαιο 4 αναλύουμε
τι ακριβώς είναι το πρότυπο template για την συγγραφή μίας πτυχιακής εργασίας και το τι υποστηρίζει αυτό. Στο επόμενο, δηλαδή στο 5 δίνονται επιγραμματικές οδηγίες για οτιδήποτε μπορεί
να χρειαστεί ένας συγγραφέας σε πρόγραμμα LaTeX. Στο κεφάλαιο 6 αναπτύσεται η δομή που
πρέπει να έχει ένα κείμενο πτυχιακής εργασίας και ποια είναι τα βήματα για να στήσει κανείς την
εργασία του. Έπειτα, υπάρχει το κεφάλαιο 7 με το template της παρουσίασης, στο επόμενο 8 δίνονται οδηγίες σε τεχνικό επίπεδο για την δημιουργία της παρουσίασης. Το επόμενο κεφάλαιο 10
τίθονται όλα τα θέματα για το τι πρέπει κανείς να γνωρίζει και να κάνει την ημέρα της παρουσίασης της πτυχιακής του εργασίας. Τέλος, στο κεφάλαιο 11 θα βρει κανείς τα συμπεράσματά μας
για την συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία και ό,τι αναφέραμε.
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Κεφάλαιο 2

LaTeX
Εδώ θα αναφέρουμε τι είναι το LaTeX και την ιστορική αναδρομή του, δηλαδή από ποιον
δημιουργήθηκε, τι εκδόσεις χρησιμοποιούμε σήμερα, από που πήρε το όνομα του , κ.τ.λ. Έπειτα
αναφέρουμε τις μηχανές του LaTeX και στη συνέχεια μιλάμε για την χρήση του, δηλαδή ποιοι το
χρησιμοποιούν, που και γιατί.

2.1

Ορισμός LaTeX

To LaTeX είναι μια γλώσσα δημιουργίας εγγράφων συνδεδεμένο με το σύστημα αυτόματης
στοιχειοθεσίας TeX. Ο όρος LaTeX αναφέρεται μόνο στη γλώσσα στην οποία είναι γραμμένα τα
έγγραφα, όχι στον επεξεργαστή κειμένου που χρησιμοποιείται για να γραφούν τα έγγραφα αυτά. Το
αρχείο πρέπει να έχει επέκταση .tex όταν δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε επεξεργαστή κειμένου. Βέβαια σήμερα υπάρχουν επεξεργαστές κειμένου που έχουν φτιαχτεί αποκλειστικά
για εγγραφή σε κώδικα LaTeX (kile, winedit κ.λ.π.). To μεγάλο πλεονέκτημα του LaTeX είναι ότι
ο συγγραφέας χρειάζεται να επικεντρωθεί μόνο στη συγγραφή του κειμένου χωρίς να ανησυχεί για
τη μορφή του αφού η μορφοποίηση γίνεται αυτόματα. Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να αποδοθεί
σε μορφή pdf, dvi, ps κ.α. Το LaTeX προσφέρει αυτοματοποίηση των περισσότερων πτυχών της
στοιχειοθεσίας συμπεριλαμβανομένης της σελιδοποίησης, της βιβλιογραφίας, των περιεχομένων,
αρίθμησης πινάκων, γραφικών παραστάσεων, εικόνων και πολλών άλλων.
Ως εκ τούτου, ενθαρρύνει το διαχωρισμό της διάταξης από το περιεχόμενο, ενώ εξακολουθεί
να επιτρέπει χειροκίνητες ρυθμίσεις στοιχειοθεσίας όπου χρειάζεται. Αυτή η ιδέα είναι παρόμοια
με το μηχανισμό με τον οποίο πολλοί επεξεργαστές κειμένου επιτρέπουν στυλ που θα καθοριστούν σε παγκόσμιο επίπεδο για ολόκληρο το έγγραφο ή τη χρήση του επικαλυπτόμενα φύλλα
στυλ σε στυλ HTML . Το σύστημα LaTeX είναι μια γλώσσα σήμανσης που χειρίζεται, επίσης,
στοιχειοθεσία και απόδοση.
Το LaTeX μπορεί να επεκταθεί αυθαίρετα με τη χρήση της υποκείμενης γλώσσας μακροεντολών για την ανάπτυξη του σε προσαρμοσμένες μορφές. Αυτές οι μακροεντολές συχνά συλλέγονται
σε πακέτα, τα οποία είναι διαθέσιμα για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων μορφοποίησης, όπως
η πολύπλοκη μαθηματική περιεχόμενο ή γραφικά [wik17].

2.2

Ιστορική αναφορά

Το πρόγραμμα TeX δημιουργήθηκε αρχικά από τον Donald Knuth. Στη συνέχεια, συγκεκριμένα στις αρχές του 1980, ο Leslie Lamport επέκτεινε το αρχικό πρόγραμμα και έτσι δημιουρ3

4

2. LaTeX

γήθηκε το LaTeX, La(mport’s) TeX, και χρησιμοποιείται δωρεάν υπό τους όρους της δημόσιας
άδειας LPPL. Πρακτικά τα προγράμματα αυτά, δεν χρησιμοποιούνται πλέον. Ο βασικότερος λόγος είναι ότι δεν επιτρέπουν την απευθείας παραγωγή αρχείων pdf. Στη θέση τους έχουν γραφεί
νέα προγράμματα τα οποία είναι συμβατά με τα αρχικά και τα επεκτείνουν με διάφορους τρόπους.
Είθισται, τα ονόματα αυτών των νέων προγραμμάτων να προκύπτουν από τα παλιά προσθέτοντας
απλά ένα πρόθεμα. Αργότερα το LaTeX γράφτηκε από την αρχή από τον Φρανκ Μίτελμπαχ (Frank
Mittelbach). Σήμερα όταν λέμε LaTeX εννοούμε την έκδοση που (ξανα-)έγραψε ο Μίτελμπαχ και
οι συνεργάτες του [mec17].
Το LaTeX προφέρεται ως “λάτεχ” και οι χαρακτήρες T, E, X στο όνομα προέρχονται από
τα κεφαλαία ελληνικά γράμματα τ, ε, χ, τα οποία παραπέμπουν στις ελληνικές λέξεις “τέχνη”
και “τεχνολογία” (ΤΕΧνη). Για το λόγο αυτό, ο δημιουργός του TeX, Ντόναλντ Κνουθ (Donald
Knuth), προωθεί την προφορά του TeX ως “τεχ” και όχι ως “τεξ” ή “τεκ”. Ο Λάμπορτ από την
άλλη έχει πει ότι δεν ευνοεί ούτε αποθαρρύνει οποιαδήποτε προφορά για το LaTeX.
Το όνομα είναι παραδοσιακά τυπωμένο στη λειτουργία κειμένου με ένα ειδικό τυπογραφικό
λογότυπο : L Α Τ Ε Χ . Σε μέσα όπου το λογότυπο δεν μπορεί να αναπαραχθεί με ακρίβεια στη
λειτουργία κειμένου, η λέξη είναι συνήθως δίνεται η μοναδική κεφαλαιοποίηση LaTeX . Το TeX,
LaTeX και XeTeX λογότυπα μπορούν να αποδοθούν με καθαρό CSS και XHTML για χρήση σε
γραφικά web browsers σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εσωτερικής _LaTeXmacro [wik17].

2.3

Μηχανές του LaTeX

Υπάρχουν διάφορες μηχανές του LaTeX. Οι βασικότερες είναι οι
1. pdftex και pdflatex, τα οποία επιτρέπουν την απευθείας παραγωγή αρχείων pdf
2. xetex και xelatex, τα οποία επιτρέπουν την απευθείας παραγωγή αρχείων pdf ενώ υποστηρίζουν εγγενώς και χαρακτήρες unicode.
3. luatex και lualatex, τα οποία επιτρέπουν την απευθείας παραγωγή αρχείων pdf, υποστηρίζουν εγγενώς χαρακτήρες unicode ενώ επιτρέπουν και τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Lua μέσα στον κώδικα του αρχείου *.tex. Για την ώρα (2011) είναι προβληματική η
χρήση του lualatex για πολυγλωσσικά έγγραφα.
Η μηχανή με την οποία είναι ευκολότερη η στοιχειοθεσία αμιγώς ελληνικού ή συνδυασμού
ελληνικού και αγγλικού κειμένου είναι το XeLaTeX. Αν το κείμενο είναι αμιγώς αγγλικό (ή πιο
σωστά χρησιμοποιεί μόνο λατινικούς χαρακτήρες), τότε το pdflatex είναι μάλλον η καλύτερη επιλογή [mec17].

2.4

Χρήση του LaTeX

To LaTeX είναι ευρέως γνωστό στον ακαδημαϊκό χώρο κυρίως λόγω της υψηλής ποιότητας
στοιχειοθεσίας που παρέχει. Χρησιμοποιείται για την επικοινωνία και τη δημοσίευση των επιστημονικών εγγράφων σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των μαθηματικών, στατιστικών,
επιστήμη των υπολογιστών, της μηχανικής, της χημείας, της φυσικής, οικονομικά, ποσοτικά ψυχολογία, φιλοσοφία και πολιτικές επιστήμες. Τα έγκριτα επιστημονικά περιοδικά που δημοσιεύονται από την Ένωση Αμερικάνων Φυσικών (American Physical Society), όπως το Physical Review
Letters, χρησιμοποιούν το LaTeX ως βάση για το κύριο πρόγραμμα στοιχειοθεσίας τους REVTeX.

2.4. Χρήση του LaTeX
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Σχήμα 2.1: Γράφημα σύγκρισης LaTeX και MS Word ως προς την προσπάθεια και τον χρόνο που
απαιτείται για την συγγραφή ενός κειμένου.
Έχει επίσης ένα σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία και έκδοση βιβλίων και άρθρων που περιέχουν πολύπλοκα πολύγλωσσο υλικά, όπως Ταμίλ , σανσκριτικά και ελληνικά.
Το TeX που χρησιμοποιεί το LaTeX, πρόγραμμα δηλαδή στοιχειοθεσίας για τη μορφοποίηση
της παραγωγής του, και είναι το ίδιο γραμμένο στο TeX γλώσσα μακροεντολών. Το TeX και LaTeX
ξεκίνησαν ως ένα εργαλείο γραφής για μαθηματικούς και επιστήμονες της πληροφορικής, αλλά
από νωρίς ξεκίνησε η ανάπτυξή τους, αφού έχει επίσης ληφθεί από μελετητές, οι οποίοι καλούνται να γράψουν έγγραφα που περιλαμβάνουν πολύπλοκες εκφράσεις μαθηματικές ή μη λατινικές
γραφές, όπως τα Αραβικά, τα σανσκριτικά και της Κίνας.
Είναι ευρέως διαδεδομένη η χρήση του λοιπόν και όχι μόνο για έγκριτα επιστημονικά άρθρα
και γενικότερα από επιστήμονες, αφού χρησιμοποιείται ακόμη και από φοιτητές για την εκπόνηση
των εργασιών τους. Είναι πολύ εύχρηστο πρόγραμμα που μπορεί να υποστηριχθεί από τους περισσότερους, αν όχι και όλους, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές εξοικονομώντας χρόνο στον χρήστη
λόγω της ευελιξίας του.
Χαρακτηριστικό είναι το γράφημα της εικόνας 2.1.

Κεφάλαιο 3

Στόχος
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία υποστηρικτικού υλικού για όσους φοιτητές
επιθυμούν να εκπονήσουν μία πτυχιακή εργασία. Με λίγα λόγια η ανάπτυξη οδηγιών σε θεωρητικό
αλλά και πρακτικό επίπεδο για την σύνταξη και την συγγραφή μίας πτυχακής εργασίας.
Συγκεκριμένα στόχος της είναι η συγκέντρωση της σχετικής πληροφορίας, η δόμησή της σε
φιλικό και αναλυτικό κείμενο οδηγιών για την υποστήριξη των φοιτητών που επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία. Ένας της στόχος λοιπόν είναι ένας οδηγός συγγραφής μίας πτυχιακής
εργασίας και η αποτύπωση βασικών οδηγιών.
Ακόμη, είναι η δημιουργία του template των εργασιών, δηλαδή του περιβάλλοντος που συντάσεται μία εργασία σε LaTeX. Το template αυτό είναι σχεδιασμένο ώστε να μην χρειάζεται αλλαγές
από τον χρήστη και η μόνη παρέμβαση που θα κάνει ο χρήστης σε αυτό είναι κάποιες επιλογές
που εξυπηρετούν τον σκοπό του ως συγγραφέας.
Τέλος, είναι να εξηγήσει στον υποψήφιο χρήστη τι είναι απαραίτητο σε μία παρουσίαση καθώς
και ένα template παρουσίασης που θα το προσαρμόζει ο κάθε φοιτητής για την δική του παρουσίαση. Συνοπτικά, τα εργαλεία που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει για να την δημιουργήσει, τα
περιεχόμενα των διαφανειών του, ακόμη και τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζεται να έχει μαζί
του την ημέρα της παρουσίασης.
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Κεφάλαιο 4

Πρότυπο template για συγγραφή
εργασίας
Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, ένας από τους σκοπούς της ήταν και η δημιουργία ενός πρότυπου template για την συγγραφή μίας εργασίας σε LaTeX, ανεξαρτήτως εάν αυτή είναι πτυχιακή,
μεταπτυχιακή ή διδακτορική διατριβή. Κατασκευάστηκε με στόχο την εξυπηρέτησει των φοιτητών, ώστε να μην χρειάζεται να το κατασκευάζει ο καθένας μόνος του και να έχουν ομοιομορφία
τα κείμενα.

4.1

Τι είναι το template

Το πρότυπο template αποτελείται λοιπόν από αρχεία στα οποία υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για την ανάπτυξη μίας πτυχιακής εργασίας. Υπάρχουν δηλαδή μικρά αρχεία με οδηγίες και
συμβουλές για την συγγραφή μίας πτυχιακής εργασίας. Ακόμη, υπάρχει το κεντρικό αρχείο thesis.tex
στο οποίο δομείται το εξωφύλλου και γενικά η δομή του κειμένου ως προς τα εισαγωγικά και τα
υπόλοιπα κεφάλαια. Η μορφή του φαίνεται στις εικόνες 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7. Στο κεντρικό αρχείο ο συγγραφέας προσαρμόζει κάποιες επιλογές ως προς την ιδιότητά του και δηλώνει
τα κεφάλαια με την σειρά που θέλει να εμφανίζοντα στην εργασία του. Στο αρχείο dit-thesis.tex
υπάρχουν τα δικαιώματα και οι εξεταστές της εργασίας που πρέπει να δηλωθούν από τον χρήστη.
Στο thesis.bib υπάρχει ενδεικτική βιβλιογραφία, μιας και αυτό είναι το αρχείο που συντάσσεται η
βιβλιοφραφία του κειμένου.
Υπάρχει ακόμη και το αρχείο dit-thesis.ds, το οποίο περιέχει κάποια εισαγωγικά κομμάτια
όπως τα δικαιώματα που δεν χρειάζεται κάποιος να τροποποιήσει. Όμως περιέχει και τους εξεταστές που πρέπει να προσαρμόζει ο εκάστοτε φοιτητής ανάλογα με τους εξεταστές της εργασίας
του και το όνομα του καθώς και τον μήνα και τον χρόνο στη πρώτη σειρά των δικαιωμάτων. Οι
αλλαγές αυτές πρέπει να γίνονται στα σημεία που φαίνονται στις εικόνες 4.8, 4.9, 4.10, 4.11.

4.2

Τι υποστηρίζει το template

Το συγκεκριμένο template υποστηρίζει λοιπόν διάφορες επιλογές ανάλογα με το τι επιθυμεί
ο καθένας. Προσαρμόζει εξώφυλλο και εισαγωγικά κομμάτια ανάλογα αν είναι προπτυχιακή, μεταπτυχιακή εργασία ή ακόμη και διδακτορική διατριβή και όλα αυτά σε δύο γλώσσες, Ελληνικά
και Αγγλικά. Στις εικόνες 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24,
9
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Σχήμα 4.1: Ενδεικτική εικόνα για το πως είναι το αρχείο thesis.tex του template.

Σχήμα 4.2: Ενδεικτική εικόνα για το πως είναι το αρχείο thesis.tex του template.

Σχήμα 4.3: Ενδεικτική εικόνα για το πως είναι το αρχείο thesis.tex του template.

4.2. Τι υποστηρίζει το template

Σχήμα 4.4: Ενδεικτική εικόνα για το πως είναι το αρχείο thesis.tex του template.

Σχήμα 4.5: Ενδεικτική εικόνα για το πως είναι το αρχείο thesis.tex του template.

Σχήμα 4.6: Ενδεικτική εικόνα για το πως είναι το αρχείο thesis.tex του template.

11

12

4. Πρότυπο template για συγγραφή εργασίας

Σχήμα 4.7: Ενδεικτική εικόνα για το πως είναι το αρχείο thesis.tex του template.

Σχήμα 4.8: Ενδεικτική εικόνα για το πως είναι το αρχείο dit-thesis.ds του template. Είναι το σημείο
που προσαρμόζει κανείς τους εξεταστές της εργασίας του στα Ελληνικά ανάλογα με την ιδιότητα
της εργασίας του.

Σχήμα 4.9: Ενδεικτική εικόνα για το πως είναι το αρχείο dit-thesis.ds του template. Είναι το σημείο
που προσαρμόζει κανείς το όνομά του και την ημερομηνία της εξέτασης της εργασίας του στα
Ελληνικά.

4.2. Τι υποστηρίζει το template
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Σχήμα 4.10: Ενδεικτική εικόνα για το πως είναι το αρχείο dit-thesis.ds του template. Είναι το
σημείο που προσαρμόζει κανείς τους εξεταστές της εργασίας του στα Αγγλικά ανάλογα με την
ιδιότητα της εργασίας του.

Σχήμα 4.11: Ενδεικτική εικόνα για το πως είναι το αρχείο dit-thesis.ds του template. Είναι το
σημείο που προσαρμόζει κανείς το όνομά του και την ημερομηνία της εξέτασης της εργασίας του
στα Αγγλικά.
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Σχήμα 4.12: Προπτυχιακό εξώφυλλο εργασίας στα Ελληνικά.
4.25 θα δούμε μερικούς συνδιασμούς από το τι υποστηρίζει το template μας.

4.3

Ορισμός παραμέτρων στο template

Όταν ένας φοιτητής, υποψήφιος χρήστης του LaTeX για την εργασία του, ανοίξει το συγκεκριμένο template που δημιουργήσαμε, θα προσαρμόζει με απλές εντολές τα αρχικά κομμάτια της
εργασίας του ανάλογα την ιδιότητά του και την γλώσσα που επιθυμεί. Δεν θα χρειαστεί να σπαταλίσει καθόλου από τον χρόνο του για την τεχνική υποδομή, αφού θα είναι έτοιμη από το ίδιο το
template. Τα μόνα που θα χρειαστεί να αλλάξει στο κεντρικό αρχείο είναι οι βασικές εντολές για
την ιδιότητα του, την γλώσσα, το όνομά του, την ημερομηνία που πρόκειται να παρουσιασθεί η
εργασία, τον τίτλο της εργασίας καθώς και τα ονόματα και τις ιδιότητες των επιβλέπων καθηγητών.

4.3.1

Είδος εργασίας και γλώσσα

Στο template για την συγγραφή της εργασίας που σας έχει δοθεί, μπορείτε να αλλάξετε ορισμένα πράγματα ανάλογα με την ιδιότητα του συγγραφέα και ανάλογα με την γλώσσα που επιθυ-

4.3. Ορισμός παραμέτρων στο template

Σχήμα 4.13: Η σελίδα των δικαιωμάτων σε προπτυχιακή εργασία στα Ελληνικά.
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Σχήμα 4.14: Προπτυχιακό εξώφυλλο εργασίας στα Αγγλικά.

4.3. Ορισμός παραμέτρων στο template

Σχήμα 4.15: Η σελίδα των δικαιωμάτων σε προπτυχιακή εργασία στα Αγγλικά.
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Σχήμα 4.16: Μεταπτυχιακό εξώφυλλο εργασίας στα Ελληνικά.

4.3. Ορισμός παραμέτρων στο template

Σχήμα 4.17: Η σελίδα των δικαιωμάτων σε μεταπτυχιακή εργασία στα Ελληνικά.
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Σχήμα 4.18: Μεταπτυχιακό εξώφυλλο εργασίας στα Αγγλικά.

4.3. Ορισμός παραμέτρων στο template

Σχήμα 4.19: Η σελίδα των δικαιωμάτων σε μεταπτυχιακή εργασία στα Αγγλικά.
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Σχήμα 4.20: Διδακτορικό εξώφυλλο εργασίας στα Ελληνικά.

4.3. Ορισμός παραμέτρων στο template

Σχήμα 4.21: Σελίδα με τους εξεταστές στη διδακτορική διατριβή στα Ελληνικά.
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Σχήμα 4.22: Η σελίδα των δικαιωμάτων σε διδακτορική διατριβή στα Ελληνικά.

4.3. Ορισμός παραμέτρων στο template

Σχήμα 4.23: Διδακτορικό εξώφυλλο εργασίας στα Αγγλικά.
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Σχήμα 4.24: Σελίδα με τους εξεταστές στη διδακτορική διατριβή στα Αγγλικά.

4.3. Ορισμός παραμέτρων στο template

Σχήμα 4.25: Η σελίδα των δικαιωμάτων σε διδακτορική διατριβή στα Αγγλικά.
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μεί, δηλαδή αγγλικά ή ελληνικά.
Στο κεντρικό μας αρχείο, δηλαδή το thesis.tex, μπορούμε να κάνουμε τις αλλαγές που προαναφέραμε. Ας το δούμε λοιπόν αυτό.
\documentclass[bsc,greek]{dit-thesis}

Στην παραπάνω εντολή οι επιλογές μας είναι:
• Για προπτυχιακό φοιτητή το bsc.

• Για μεταπτυχιακό φοιτητή το msc.

• Για διδακτορικό σπουδαστή το phd.

Στην ίδια εντολή , η δεύτερη παράμετρος αλλάζει και προσαρμόζει την γλώσσα. Με την παράμετρο greek έχουμε ελληνικά και με την παράμετρο english έχουμε αγγλική γλώσσα.

4.3.2

Τίτλος εργασίας

Για να γράψουμε τον τίτλο της εργασίας μας , υπάρχει η ακόλουθη εντολή:
\title{Υποστηρικτικό υλικό για την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών}

Μέσα στα άγκιστρα προσαρμόζουμε τον εκάστοτε τίτλο, εδώ εμείς έχουμε δώσει τον τίτλο
της παρούσας εργασίας.

4.3.3

Όνομα συγγραφέα

Όταν θέλουμε να εισάγουμε το όνομα ή και τα ονόματα των συγγραφέων όταν έχουμε μία
ομαδική εργασία, τότε υπάρχει η εντολή:
\author{Αγγελική Νικολακοπούλου}{2024201100047}
\author{<\,Όνομα2 Επώνυμο2\,>}{<\,Αριθμός Μητρώου2\,>}

Οπότε και συμπληρώνουμε τα πεδία μέσα στα άγκιστρα όπως και στο παράδειγμα από πάνω.
Στην περίπτωση που υπάρχει μόνο ένας συγγραφέας, σβήνουμε την δεύτερη γραμμή.

4.3.4

Επιβλέπων καθηγητή

Με όμοιο τρόπο συμπληρώνουμε και τα ονόματα των επιβλέπων καθηγητών. Όμως με μία σημαντική διαφορά εδώ, στην περίπτωση που ο αριθμός των επιβλέπων αλλάζει, το προσαρμόζουμε
κατάλληλα. Γενικά συμπληρώνουμε στην παρακάτω εντολή όνομα και ιδιότητα του επιβλέπων.
\supervisor{Εμμανουήλ Γουάλλες}{Επίκουρος Καθηγητής} \supervisor{<Όνομα>}{<Ιδιότητα>}

4.3. Ορισμός παραμέτρων στο template

4.3.5
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Ημερομηνία παρουσίασης

Σε αυτό το πεδίο συμπληρώνουμε τον μήνα και το έτος παρουσίασης της εργασίας μας, μιας
και τότε είναι η ημέρα της επίσημης βαθμολόγησης μας. Βέβαια, αυτή η ημέρα δεν μας είναι γνωστή από όταν ξεκινάμε τη δουλειά μας ως προς την συγγραφή της αναφοράς μας και γι’αυτό τον
λόγο αυτό το πεδίο το συμπληρώνουμε όταν μας γίνει γνωστή η συγκεκριμένη ημερομηνία έπειτα
από συνεννόηση με τον αρμόδιο καθηγητή. Η εντολή αυτή λοιπόν είναι η εξής:
\date{Μήνας με λόγια, έτος με αριθμό}

Για παράδειγμα, η συγκεκριμένη πτυχιακή που παρουσιάσθηκε τον Μάιο του 2017, θα είναι:
\date{Μάιος, 2017}

4.3.6

Αφιέρωση

Στις σελίδες που ακολουθούν μετά το εξώφυλλο, υπάρχει μία στην οποία αφιερώσουμε κάπου
την δουλειά μας και αυτή η αφιέρωση βασίζεται καθαρά στην δική μας κρίση. Το πεδίο αυτό που
γράφουμε την αφιέρωση είναι:
\begin{dedication}
Αφιερώνεται στους φίλους μου\\ και ιδιαίτερα στην οικογένεια
μου που πάντα με στηρίζει.
\end{dedication}

Τα παραπάνω λόγια δόθηκαν ως παράδειγμα. Στην περίπτωση που κάποιος δεν θέλει να εντάξει αφιέρωση στην εργασία του, απλά διαγράφει τις εντολές.

4.3.7

Κεφάλαια

Στο κεντρικό μας αρχείο, επίσης αναφέρουμε τα κεφάλαια της εργασίας μας ανάλογα με το
όνομα που τα έχουμε αποθηκεύσει. Εάν δεν το κάνουμε, δεν θα γίνει σωστά η μεταγλώττιση και
δεν θα εμφανιστούν ποτέ στο τελικό μας PDF. Για τον τρόπο δημιουργίας, αποθήκευσης και μεταγλώττισης θα μιλήσουμε στα επόμενα κεφάλαια. Εδώ απλά θα δείξουμε τον τρόπο που τα δηλώνουμε στο κεντρικό μας αρχείο. Ο τρόπος αυτός είναι:
\include{chapter1}
\include{chapter2}

Και ούτω καθεξής.
Για το περιεχόμενο και τη δομή αυτών των κεφάλαιων δείτε στο 6.

Κεφάλαιο 5

Εργαλεία LaTeX
Σε αυτό το κεφάλαιο στόχο αποτελεί η αποτύπωση των εργαλείων του προγράμματος που
πιθανότατα θα χρειαστούν σε όποιον επιχειρήσει να κάνει την εργασία του με την χρήση του
LaTeX.

5.1

Πρώτη επαφή με το πρόγραμμα

Αρχικά, ο χρήστης πρέπει να εγκαταστήσει το πρόγραμμα LaTeX το οποίο και συνιστάται
για την συγγραφή της εργασίας του, είτε αυτή ειναι προπτυχιακή, είτε μεταπτυχιακή, είτε ακόμη
και διδακτορική. Αφού εγκαταστήσει το πρόγραμμα, προτείνεται να δημιουργήσει ένα καινούργιο
αρχείο, όπως αυτά που ήδη υπάρχουν στην φόρμα που του έχει δωθεί. Έπειτα από αυτή την πρώτη
επαφή με το πρόγραμμα καλείται να συντάξει σωστά την δομή της εργασίας του, έτσι ώστε να
εξοικονομηθεί χρόνος και να παραληφθούν τυχόν λάθη που μπορεί να υποπέσει κανείς αν δεν έχει
κάποιο πλάνο. Με αυτή την διαδικασία ο χρήστης θα επιτύχει ευκολότερα και γρηγορότερα τον
στόχο του και έπειτα βοηθά τον αναγνώστη στην κατανόηση του εγγράφου.

5.1.1

Εγκατάσταση LaTeX

Σε αυτή την ενότητα αναφέρονται τρεις τρόποι εγκατάστασης του προγράμματος ανάλογα με
το λογισμικό που χρησιμοποιεί ο καθένας. Όμως εμείς θα επικεντρωθούμε στην εγκατάσταση του
προγράμματος και των εργαλείων του μόνο σε Windows λογισμικό. Τα υπόλοιπα αναφέρονται
απλά επιγραμματικά.
Εγκατάσταση σε Linux λογισμικό
Για το λίνουξ (linux) ένας εύκολος τρόπος εγκατάστασης του LaTeX είναι να εγκατασταθεί
απευθείας μέσω του επεξεργαστή κειμένου kile με την επόμενη εντολή: sudo apt-get install kile
(για τερματικό τύπου debian) [wik17].
Εγκατάσταση σε Mac OS X
Στο Mac OS X, το LaTeX μπορεί να εγκατασταθεί μέσα από το πακέτο macports ή ακόμα
πιο εύκολα με την εγκατάσταση του πακέτου MacTeX (βασική έκδοση 100 MB, πλήρης έκδοση
2.5 GB) που περιέχει την διανομή TeX Live, εφαρμογές GUI (TeXShop, BibDesk, LaTeXiT, TeX
Live Utility) και το λογισμικό Ghostscript [wik17].
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Σχήμα 5.1: Η σελίδα για το download του WinEdt.
Εγκατάσταση σε Windows
Εάν θέλουμε να το εγκαταστήσουμε σε Windows πηγαίνουμε στο παρακάτω σύνδεσμο για να
καταβάσουμε το WinEdt.
http://www.winedt.com/download.html

Αφού πατήσουμε πάνω στο σύνδεσμο κάνουμε τις ενέργειες που φαίνονται στις εικόνες: 5.1,
5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9
Οπότε έχουμε κάνει μία επιτυχή εγκατάσταση του WinEdt.
Εν συνεχεία θα πρέπει να εγκαταστήσουμε το MiKTeX, άρα πάμε στον παρακάτω σύνδεσμο
που ακολουθεί:
https://miktex.org/download

Αφού πατήσουμε πάνω στο σύνδεσμο κάνουμε τις ενέργειες που φαίνονται στις εικόνες: 5.10,
5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17
Οπότε έχουμε κάνει μία επιτυχής εγκατάσταση του MiKTeX. Για να δουλέψει ο editor μας
χρειάζεται να αναβαθμίσουμε κάποια πακέτα του MiKTeX. Για να γίνει αυτό πρέπει να ανοίξουμε
το WinEdt και να ακολουθήσουμε τις οδηγίες που μας υποδεικνύει οι εικόνες 5.18, 5.19, 5.20, 5.21,
5.22. Εφ’όσον πραγματοποιήσουμε και την ενέργεια αυτή, όλα είναι έτοιμα για να γράψουμε σε
LaTeX.

5.1.2

Δημιουργία εγγράφου

Για τη δημιουργία ενός εγγράφου σε LaTeX, πρέπει πρώτα να δημιουργηθεί ένα αρχείο, για
παράδειγμα document.tex, χρησιμοποιώντας τον προτεινόμενο επεξεργαστή κειμένου. Εν συνε-

5.1. Πρώτη επαφή με το πρόγραμμα
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Σχήμα 5.2: Κατεβάζουμε το αντίστοιχο αρχείο ανάλογα με τα Windows που έχουμε, δηάδή 32-bit
ή 64-bit.

Σχήμα 5.3: Εδώ κάνουμε τικ στην επιλογή που φαίνεται στην εικόνα, αποδεχόμστε δηλαδή τους
όρους και ύστερα πατάμε επόμενο.
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Σχήμα 5.4: Σε αυτό το σημείο πατάμε πόμενο.

Σχήμα 5.5: Επλέγουμε την πρώτη επιλογή και ύστερα πατάμε επόμενο.

5.1. Πρώτη επαφή με το πρόγραμμα
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Σχήμα 5.6: Επιλέγουμε τον κατάλληλο Browser και στη συνέχεια πατάμε επόμενο.

Σχήμα 5.7: Έχουμε την επιλογή να κάνουμε σε κάποια αρχεία του προγράμματος μας συντομεύσεις. Δεν συστίνεται να κάνουμε συντομύσεις, διότι δεν είναι απαρίτητο.
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Σχήμα 5.8: Σε υτό το σημείο δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι, απλά κρατάμε τις υπάρχον επιλογές
που έχουν γίνει αυτόματα και επιλέγουμε επόμενο.

Σχήμα 5.9: Επιλέγουμε να τικάρουμε την επιλογή που φαίνεται και στην εικόνα και έπειτα επιλέγουμε πατάμε τέλος.

5.1. Πρώτη επαφή με το πρόγραμμα
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Σχήμα 5.10: Η σελίδα για το download του MiKTeX.

Σχήμα 5.11: Κατεβάζουμε το αντίστοιχο αρχείο ανάλογα με τα Windows που έχουμε, δηάδή 32-bit
ή 64-bit.
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Σχήμα 5.12: Επιλέγουμε το πρόγραμμα να μπορεί να χρησιμοποιειθεί από οποιονδήποτε χρήστη
του υπολογιστή μας, εναλλακτικά πατάμε την επιλογή μόνο για εμάς, δηλαδή την δεύτερη επιλογή.
Ύστερα επιλέγουμε επόμενο.

Σχήμα 5.13: Επιλέγουμε τον κατάλληλο Browser και μετά επλέγουμε επόμενο.

5.1. Πρώτη επαφή με το πρόγραμμα

Σχήμα 5.14: Ακολουθούμε τις ενέργειες της εικόνας, δηλαδή το yes και ύστερα επόμενο.

Σχήμα 5.15: Εδώ επιλέγουμε έναρξη όπως φαίνεται και στην εικόνα.
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Σχήμα 5.16: Εδώ δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι , απλά επιλέγουμε επόμενο.

Σχήμα 5.17: Όπως φαίνεται η εγκατάσταση ήρθε στο τέλος της και απλά επιλέγουμε κλείσιμο.

5.1. Πρώτη επαφή με το πρόγραμμα
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Σχήμα 5.18: Ανοίγουμε το Winedt, πάμε στο TeX, ύστερα στο MiKTeX και επιλέγουμε το MiKTeX
Update Wizard, όπως ακριβώς φαίνεται στην εικόνα.

Σχήμα 5.19: Εδώ βγαίνουν αυτόματα οι επιλογές, σε περίπτωση που δεν βγουν φαίνονται στην
εικόνα, κι έπειτα επιλέγουμε επόμενο.
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Σχήμα 5.20: Πάλι είναι επιλεγμένα αυτόματα αυτά που πρέπει και εμείς πατάμε επόμενο.

Σχήμα 5.21: Δεν κάνουμε κάτι εδώ, απλά πατάμε επόμενο.

5.1. Πρώτη επαφή με το πρόγραμμα
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Σχήμα 5.22: Η αναβάθμιση είναι ολοκληρωμένη κι εμείς πατάμε κλείσιμο.
χεία να δωθεί το document.tex αρχείο ως είσοδο στο πρόγραμμα TeX (με τις μακροεντολές LaTeX
φορτωμένο), και να γράφει ένα αρχείο κατάλληλο, ώστε να πραγματοποιηθεί η προβολή του στην
οθόνη ή εκτύπωση του. Ο κύκλος εγγραφής-format-προεπισκόπηση είναι ένας από τους κύριους
τρόπους με τους οποίους εργάζονται με το LaTeX, διαφέρει από ό,τι βλέπει ο χρήστης κατά την
επεξεργασία του κειμένου. Είναι παρόμοιο με τον κώδικα-κατάρτιση-εκτέλεση του κύκλου γνωστά σε προγραμματιστές υπολογιστών. Σήμερα, πολλά LaTeX-aware προγράμματα επεξεργασίας
κάνουν ότι και αυτός ο κύκλος, απλοποιώντας το με το πάτημα ενός μόνο πλήκτρου, ενώ δείχνουν την προεπισκοπημένη έξοδο στην οθόνη δίπλα στο παράθυρο εισαγωγής. Μερικά μάλιστα
το πραγματοποιούν αυτό σε απευθείας σύνδεση,δηλαδή ο χρήστης συντάσει και αυτόματα αλλάζει η έξοδος ένω είναι ορατό στον χρήστη, πριν κάνει χρήση των εντολών compile (XeLaTeX) και
adobe. Ας δούμε την εικόνα 5.23
Αφού πατήσουμε πάνω στο File και επιλέξουμε New δημιουργείται ένα αρχείο. Αμέσως εμφανίζεται το καινούργιο μας αρχείο και πετώντας δεξί κλικ πάνω του προκύπτει η εικόνα 5.24.
Επιλέγοντας Save, μας εμφανίζεται ότι και στην εικόνα 5.25.
Εάν θέλουμε να αλλάξουμε το όνομα του αρχείου μας, απλά γράφουμε το καινούργιο όνομα
που θέλουμε και έπειτα το αποθηκεύουμε, όπως και στο παράδειγμα στην εικόνα 5.26.
Τελικά το καινούργιο μας αρχείο είναι έτοιμο.
Για να εντάξουμε αυτό το αρχείο στο σώμα της εραγσίας μας ως ένα κεφάλαιο, πάμε στο
αρχείο thesis.tex και συγκεκριμένα στο σημείο που υποδεικνύεται στην εικόνα 5.27.
Στη συνέχεια τοποθετούμε την εντολή της εικόνας 5.28.
Ανάλογα με το σημείο όπου θέλουμε να έχουμε το κεφάλαιο, τοποθετούμε αντίστοιχα στο κατάλληλο σημείο την εντολή. Στο παράδειγμα που βλέπετε το κεφάλαιο example θα πάρε την θέση
του κεφάλαιου 3. Το κεφάλαιο 3 θα γίνει κεφάλαιο 4 και ούτο καθ’εξής.
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Σχήμα 5.23: Δημιουργία καινούργιου αρχείου.Για να το πραγματοποιήσουμε πάμε στο File και
επιλέγουμε New.

Σχήμα 5.24: Με τις προηγούμενες ενέργειες, το αρχείο δημιουργήθηκε και για να το αποθηκεύσουμε πατάμε δεξί κλικ και την επιλογή Save.

5.1. Πρώτη επαφή με το πρόγραμμα
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Σχήμα 5.25: Η οθόνη μας έπειτα την επιλογή αποθήκευση.

Σχήμα 5.26: Εδώ δίνουμε όναμα στο αρχείο ή το αλλάζουμε. Πατάμε αποθήκευση όπως και στην
εικόνα για να αποθηκευτούν οι αλλαγές που πραγματοποιήσαμε.
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Σχήμα 5.27: Δημιουργία κεφάλαιου. Υποδεικνύεται το σημείο που εντάσσουμε το κεφάλαιό μας.

5.1. Πρώτη επαφή με το πρόγραμμα
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Σχήμα 5.28: Τοποθετούμε το κεφάλαιο στο σημείο που εμείς θέλουμε όπως και στο παράδειγμα
της εικόνας.

Συστίνεται για διευκόλυνση του συγγραφέα τα ονόματα των αρχείων να αντιστοιχίζουν τα
ονόματα των κεφαλαίων. Έτσι κατά την συγγραφή της εργασίας δεν θα υπάρξει κανένα μπέρδεμα
ως προς αυτό.

5.1.3

Άνοιγμα αρχείου

Όταν θέλουμε να ανοίξουμε ένα αρχείο, που είναι ήδη δημιουργημένο προφανώς, ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα. Στο παράδειγμα που χρησιμοποιούμε σκοπός είναι να ανοίξουμε το
αρχείο example, όπως βλέπουμε στην εικόνα 5.29.
Επιλέγουμε την εντολή Open... με αποτέλεσμα στην οθόνη μας να προκύψει ό,τι βλέπουμε
στην εικόνα 5.30.
Εδώ είτε γράφουμε το όνομα του αρχείου που θέλουμε να εισάγουμε είτε το ψάχνουμε μέχρι
να το βρούμε και να επιλέξουμε τη μορφή του σε TeX document. Ύστερα πατάμε την εντολή
Open όπως μπορούμε να δούμε και στην εικόνα 5.31.
Το αποτέλεσμα φαίνεται στην εικόνα 5.32
Τώρα εάν θέμουμε να κλείσουμε το αρχείο example, πατάμε δεξί κλικ πάνω στο αρχείο και
πατάμε την πρώτη εντολή που λέγεται Close example.tex όπως φαίνεται εδώ 5.33.

5.1.4

Εισαγωγή κειμένου

• Ο τρόπος που γράφουμε στο πρόγραμμα κάτι διαφέρει πολύ σε σχέση με το αποτέλεσμα
που έχουμε στην οθόνη μας στη μορφή pdf. Για να γίνει κατανοητό αυτό αρκεί απλά να
δώσουμε ένα μικρό παράδειγμα στην εικόνα 5.34.
• Αλλάγη παραγράφου
Γίνεται πολύ απλά πατώντας απλά δύο φορές το enter.

• Κενή σειρά
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Σχήμα 5.29: Για να ανοίξουμε ένα αρχείο πάμε στο File και επιλέγουμε το Open, όπως φαίνεται
και στην εικόνα.

Σχήμα 5.30: Ψάχνουμε και αφού βρούμε το αρχείο που θέλουμε να ανοίξουμε το επιλέγουμε και
πατάμε άνοιγμα.

5.1. Πρώτη επαφή με το πρόγραμμα
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Σχήμα 5.31: Για παράδειγμα εδώ θέλουμε να ανοίξουμε το αρχείο example.

Σχήμα 5.32: Αφού λοιπόν πατήσουμε Open, το αρχείο μας έχει ανοίξει και φαίνεται όπως και στην
εικόνα που ανοίξαμε το αρχείο example.

Σχήμα 5.33: Πατώντας δεξί κλικ πάνω στο όνομα του αρχείου μας εμφνίζονται κάποιες επιλογές.
Επιλέγοντας την εντολή Close example.tex κλείνουμε το αρχείο example.
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Σχήμα 5.34: Στα αριστερά της οθόνης μας βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο έχουμε γράψει αυτό
που θέλουμε και στα δεξιά της οθόνης τον τρόπο που εμφανίζεται αφού κάνουμε compile και
εμφάνιση του pdf.
Αρκεί να χρησιμοποιείσει κανείς διπλό backslash.

• Αλλαγή σειράς αφήνοντας και δύο σειρές κενές ανάμεσα
Γίνεται χρησιμοποιώντας τα παρακάτω σύμβολα.
\\~\\

• Αλλαγή σελίδας
Για να αλλάξουμε απλά σελίδα χρησιμοποιούμε απλά την εντολή:
\newpage

• Για να αλλάξουμε σελίδα αφήνοντας και μία ακόμη κενή είναι η εντολή:
\cleardoublepage

• Σχόλια
Για να δημιουργήσουμε ένα σχόλιο αρκεί να βάλουμε το σύμβολο επί τις εκατό και ύστερα
να γράψουμε το σχόλιο που θέλουμε, το οποίο φυσικά δεν θα εμφανίζεται στο τελικό κείμενο (pdf). Ας δώσουμε ένα παράδειγμα: %Αγγελική

• Πως βάζουμε “αυτάκια”

5.1. Πρώτη επαφή με το πρόγραμμα
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Θα το πούμε με ένα παράδειγμα:
‘‘Αγγελική”
Και φυσικά προκείπτει ως: “Αγγελική”.

• Στοίχιση κειμένου
Γενικά το LaTeX κάνει αυτόματη στοίχιση μέσα στα κεφάλαια του κειμένου μας, φτιάχνοντας το κείμενο στο κέντρο με ομοιογένεια και ξεκινώντας το σε στυλ παραγράφου.
Υπάρχουν όμως αρκετά είδη στοίχισης κειμένου και με πολλούς τρόπους που μπορούμε να
το κάνουμε. Εδώ θα αναφερθούμε σε τέσσερους βασικούς τρόπους. Ως παράδειγμα, για να
δούμε πως μπορούμε να αλλάξουμε την στοίχιση του κειμένου μας, θα χρησιμοποιήσουμε
μία τυχαία πρόταση.
1.Το κείμενο στοιχίζεται στο δεξί μέρος της σελίδας
\begin{flushleft}
Οι άνθρωποι από την αρχαιότητα είχαν
την ανάγκη να αποτυπώσουν ιστορίες, σκέψεις,
γεγονότα, φιλοσοφίες ακόμα και
εφευρέσεις όπως και πολλά
άλλα άλλωστε, με σκοπό να
να γίνονται γνωστά και στις
επόμενες γενιές ή απλά για να
ανταλλάσουν εμπειρίες μεταξύ
τους πέρα από τον προφορικό λόγο. \end{flushleft}

Το αποτέλεσμα στην οθόνη μας θα είναι ως εξής:

Οι άνθρωποι από την αρχαιότητα είχαν την ανάγκη να αποτυπώσουν ιστορίες, σκέψεις,
γεγονότα, φιλοσοφίες ακόμα και εφευρέσεις όπως και πολλά άλλα άλλωστε, με σκοπό να
γίνονται γνωστά και στις επόμενες γενιές ή απλά για να ανταλλάσουν εμπειρίες μεταξύ
τους πέρα από τον προφορικό λόγο.
2.Το κείμενο στοιχίζεται στο αριστερό μέρος της σελίδας
\begin{flushright}
Οι άνθρωποι από την αρχαιότητα είχαν
την ανάγκη να αποτυπώσουν ιστορίες, σκέψεις,
γεγονότα, φιλοσοφίες ακόμα και
εφευρέσεις όπως και πολλά
άλλα άλλωστε, με σκοπό να
να γίνονται γνωστά και στις
επόμενες γενιές ή απλά για να
ανταλλάσουν εμπειρίες μεταξύ
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τους πέρα από τον προφορικό λόγο.
\end{flushright}

Το αποτέλεσμα στην οθόνη μας θα είναι ως εξής:

Οι άνθρωποι από την αρχαιότητα είχαν την ανάγκη να αποτυπώσουν ιστορίες, σκέψεις,
γεγονότα, φιλοσοφίες ακόμα και εφευρέσεις όπως και πολλά άλλα άλλωστε, με σκοπό να
γίνονται γνωστά και στις επόμενες γενιές ή απλά για να ανταλλάσουν εμπειρίες μεταξύ
τους πέρα από τον προφορικό λόγο.
3.Το κείμενο να είναι ισορροπημένο στο κέντρο της σελίδας
\begin{center}
Οι άνθρωποι από την αρχαιότητα είχαν
την ανάγκη να αποτυπώσουν ιστορίες, σκέψεις,
γεγονότα, φιλοσοφίες ακόμα και
εφευρέσεις όπως και πολλά
άλλα άλλωστε, με σκοπό να
να γίνονται γνωστά και στις
επόμενες γενιές ή απλά για να
ανταλλάσουν εμπειρίες μεταξύ
τους πέρα από τον προφορικό λόγο.
\end{center}

Το αποτέλεσμα στην οθόνη μας θα είναι ως εξής:

Οι άνθρωποι από την αρχαιότητα είχαν την ανάγκη να αποτυπώσουν ιστορίες, σκέψεις,
γεγονότα, φιλοσοφίες ακόμα και εφευρέσεις όπως και πολλά άλλα άλλωστε, με σκοπό να
γίνονται γνωστά και στις επόμενες γενιές ή απλά για να ανταλλάσουν εμπειρίες μεταξύ
τους πέρα από τον προφορικό λόγο.
• Δημιουργία ενότητας, υποενότητας και υπουποενότητας
Για την δημιουργία μίας απλής ενότητας εντός ενός κεφάλαιου:
\section{Ενότητα 1 παραδείγματος}
\label{Section:Section1OfExample}

Για να δημιουργήσουμε μία υποενότητα μέσα σε μία ενότητα:
\subsection{Ενότητα 2 παραδείγματος}
\label{Subsection:Section2OfExample}

Και τέλος για να δημιουργήσουμε μία υπουποενότητα:
\subsubsection{Ενότητα 3 παραδείγματος}
\label{Subsubsection:Section3OfExample}
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Σχήμα 5.35: Στην εικόνα αυτή φαίνεται πως κάνουμε στο κείμενο μας compile. Αφού έχουμε
αποθηκεύσει οποιεσδήποτε αλλαγές, πάμε στο κεντρικό μας αρχείο, δηλαδη στο thesis.tex και
στη συνέχεια πατάμε στο XELaTeX και έτσι πραγματοποιείται η μεταγλώτισση.

5.2

Compilation

Σε αυτή την ενότητα θα γίνει περιγραφή για το πώς μπορεί να κάνεις κανείς compile στο LaTeX
και θα δωθούν λύσεις στα συνηθέστερα προβλήματα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του
compilation.

5.2.1

Πώς κάνω compile ένα αρχείο

Για να κάνει κάποιος compile στην εργασία του πρέπει να αποθηκεύσει όλες τις ενέργειές του
και να μεταβεί στο κεντρικό αρχείο που εδώ είναι το thesis.tex. Έπειτα να βεβαιωθεί πως δεν είναι
παράλληλα ανοιχτό το pdf αρχείο της εργασίας και ύστερα όπως φαίνεται και στην εικόνα 5.35 να
πατήσει το εικονίδιο του XELaTeX, αφού αυτός είναι ο μεταγλωττιστής για ελληνικό κείμενο.
Τα Warnings και τα Bad Boxes που εμφανίζονται δεν θα πρέπει να μας ανησυχούν.
Αφού λοιπόν έχω κάνει compile και θέλω να εμφανιστεί το pdf με την εργασία μου, παραμένω
στο αρχείο thesis.tex και επιλέγω το εικονίδιο που είναι στο κόκκινο τετραγωνάκι στην εικόνα 5.36.
Παρατηρούμε πως στην εικόνα δεν είχαμε Errors κατά την διαδικασία του compilation. Ακόμη
όμως και αν είχαν προκύψει σφάλματα θα μπορούσαμε να εμφανίσουμε το pdf του κειμένου μας,
όμως με αμφιβολλία ως προς το αν θα εμφανιζόταν όπως εμείς το έχουμε συντάξει.

5.2.2

Πιθανά προβλήματα στο compile και πώς τα αντιμετωπίζω

Μερικά από τα πιο συνηθισμένα πρόβληματα που αντιμετωπίζει ένας χρήστης LaTeX είναι τα
εξής:
• Πολλές φορές όταν δημιουργούμε καινούργιο section ή subsection και κάνουμε compile δεν
εμφανίζεται στα περιεχόμενα. Αυτό αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα και απλά κάνοντας ένα
δεύτερο compile, διαπιστώνοντας πως πλέον εμφανίζονται στα περιεχόμενα.
• Στην περίπτωση που έχουμε κάνει ένα συντακτικό λάθος, έκει που είναι το λάθος εκεί σταματά και το compilation. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα να καταλάβουμε που έχουμε κάνει
το λάθος και πατώντας έντερ να συνεχιστεί η διαδικασία. Όσες φορές χρειστεί να πατήσουμε έντερ, τόσα θα είναι και τα σφάλματα που θα προκύψουν στο τέλος της διαδικασίας.
Παρ’όλα τα σφάλματα που μπορεί να εμφανιστούν, θα μπορούμε να ανοίξουμε το pdf αρχείο, απλά αυτά που θα εμφανιστούν δεν είναι βέβαιο πως θα είναι όπως θα έπρεπε εξ’αιτίας
των σφαλμάτων που έχουν προκύψει.
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Σχήμα 5.36: Αφού έχει πραγματοποιειθεί με επιτυχία η μεταγλώτισση, δηλαδή δεν έχει προκύψει
κανένα σφάλμα, πατάμε στο πλήκτρο που είναι στο κόκκινο τετραγωνάκι και μας εμφανίζεται το
pdf με όλα όσα έχουμε γράψει μέχρι στιγμής.

5.3. Εισαγωγή εικόνας
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Σχήμα 5.37: Εδώ έχουμε την περίπτωση που κάναμε μεταγλώτισση αφήνοντας ανοιχτό το pdf. Εάν
λοιπόν συμβεί αυτό προκύπτει αυτό που βλέπουμε στην εικόνα και πατώντας δεξί κλικ επιλέγουμε
την εντολή κλείσιμο και έτσι κλείνει. Πάμε λοιπόν και κάνουμε την διδικασία της μεταγλώτισσης
από την αρχή.
• Αν κάνουμε το λάθος και προσπαθήσουμε να κάνουμε compile ενώ έχουμε το αντίστοιχο pdf
αρχείο ανοιχτό, τότε δεν έχουμε παρά να κλείσουμε το pdf, να σβήσουμε το αρχειάκι που
θα προκύψει στον editor και να ξεκινήσουμε την διαδικασία από την αρχή. Για να κλείσει
αυτό το αρχείο πατάμε αριστερό κλικ πάνω του και την εντολή close.
• Ακόμη ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με το LaTeX κατά την διαδικασία της μεταγλώτισης είναι πως όταν βάζουμε πολλά πράγματα μέσα στην εργασία μας, ιδιαίτερα εικόνες,
το πρόβλημα λοιπόν είναι πως καθυστερεί αρκετά η μεταγλώττιση. Μπορεί να είναι εκνευριστικό, όμως δυστυχώς δεν μπορούμε να το αποφύγουμε.

5.3

Εισαγωγή εικόνας

Για να εισάγουμε μία εικόνα, που δεν περιέχει λεζάντα, γράφουμε την ακόλουθη εντολή:
\includegraphics[width=12cm, height=4cm]{figure}

Με το width=12cm ορίζουμε πως το μήκος της θα είναι 12 εκατοστά και με το height=4cm ότι
το ύψος της θα είναι 4 εκατοστά. Αυτά προφανώς τα προσδιορίζει ο καθένας όπως θέλει και τον
βολεύουν. Μέσα στα άγκιστρα γάφουμε ακριβώς το όνομα της εικόνας που πρέπει να την έχουμε
αποθηκευμένη μέσα στο φάκελο που έχουμε αποθηκεύσει και τα υπόλοιπα αρχεία της εργασίας
μας. Αυτός ο τρόπος ενδίκνυται για εικόνες που δεν είναι εντόσ κάποιου κεφάλαιου.
Για εικόνα μέσα σε κάποιο κεφάλαιο, ο τρόποσ που συνιστούμε είναι να πατήσει στο εικονίδιο
που φαίνεται στην η είκονα 5.38.
Αφού πατήσει κανείς στο βελάκι που υποδυκνείεται, παρουσιάζονται 3 επιλογές. Η πρώτη
είναι εισαγωγή εικόνας με λεζάντα, οπότε και την επιλέγουμε. Αυτό που προκύπτει είναι:
\begin{figure}
\centering
\includegraphics[width=]{}
\caption{}\label{}
\end{figure}
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Σχήμα 5.38: Για να εισάγουμε μία εικόνα, πατάμε στο εικονίδιο που φαίνεται στην εικόνα και
έπειτα διλέγουμε το Figure.
Σε αύτη την περίπτωση αν θέλουμε η εικόνα μας να βγει εκεί που την τοποθετούμε και όχι σε
κάποιο άλλο σημείο του κεφαλαίου έχοντας απλά αναφέρει το “Σχήμα 5.1” θα χρειαστεί να προσθέσουμε το [h].Και πάλι όμως είναι μία συμβουλή που δεν προτείνεται, διότι με αυτόν τον τρόπο
δεν φαίνονται καλά σχηματισμένες οι σελίδες. Ενώ αν δεν χρησιμοποιήσουμε το [h] και αναφέρουμε την εικόνα στο σημείο που θέλουμε οι εικόνες θα συντακτούν όμορφα και σε αρμονία με το
κείμενοό μας. Όπως προαναφέρθηκε με τον προσδιορισμό width= δίνουμε το μήκος που θέλουμε
στην εικόνα, το ύψος εδώ δεν χρειάζεται να το προσδιορίσουμε διότι προσαρμόζεται αυτόματα,
δεν πρέπει όμως να ξεχάσουμε δίπλα από τον αριθμό το cm για να προσδιορίσουμε πως το μήκος
θα είναι σε εκατοστά. Δίπλα, μέσα στα πρώτα άγκιστρα γράφουμε ακριβώς το όνομα της εικόνας
μας και ισχύει ότι ίσχυε και προηγουμένως, δηλαδή η εικόνα μας πρέπει να είναι αποθηκευμένη
στον φάκελο με τα υπόλοιπα αρχεία της εργασίας. Στα άγκιστρα του caption γράφουμε ότι θέλουμε να εμφανίζει η λεζάντα. Στα τρίτα και τελευταία άγκιστρα δίνουμε τον προσδιορισμό που
έχει η εικόνα μας, δηλαδή για παράδειγμα Figure:Figure4, αν το όνομα της εικόνας είναι figure4.
\begin{figure}[h]
\centering
\includegraphics[width=12cm]{figure4}
\caption{Παράδειγμα εικόνας με λεζάντα}
\label{Figure:Figure4}
\end{figure}

Το [h] απλά το αφαιρούμε, εδώ το χρησιμοποιήσαμε για να το δείξουμε. Η αρίθμηση στις
εικόνες γίνεται αυτόματα.

5.4

Εισαγωγή πίνακα

Στην εμφάνιση ενός πίνακα έχουμε πολλές επιλογές. Εδώ θα αναφερθούμε στις πιο εύκολες
και βασικές που εξυπηρετούν την πλειοψηφία των χρηστών. Οι επιλογές αυτές είναι οι ακόλουθες:

1. Απλός πίνακας χωρίς γραμμές με λεζάντα.
Κάνουμε κλικ λοιπόν στο παρακάτω εικονίδιο, όπως κάναμε προηγουμένως για την εικόνα με
λεζάντα, μόνο που τώρα επιλέγουμε το Table. Το αποτέλεσμα θα είναι:
\begin{table}
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\centering
\caption{} \label{}
\end{table}

Στην θέση του πρώτου κενού αναγράφουμε τα στοιχεία που θέλουμε να περιέχονται στον πίνακα όπως στο παράδειγμα που δίνεται.
\begin{table}[h]
\centering
1 2 3\\
α β γ\\
χ ψ ω\\
\end{table}

Όπως παρατηρείται την εντολή του caption την βάλαμε πάνω από τα στοιχεία του πίνακα.
Αυτό το κάναμε διότι υπάρχει ένας άτυπος κανόνας πως το όνομα και η λεζάντα του πίνακα πάνω
πάνω από τον πίνακα, ενά στις εικόνες από κάτω. Το αποτέλεσμα του παραδείγματος αυτού στην
οθόνη μας είναι το εξής 5.1.
Πίνακας 5.1: Παράδειγμα πίνακα
123
αβγ
χψω
Παρατηρείστε ότι πάλι προσθέσαμε [h] στην πρώτη σειρά. Αυτό το κάναμε για να μπει ο πίνακας εκεί που εμείς ορίσαμε, αλλιώς θα εμφανιζόταν στο τέλος του κεφαλαίου όπως ακριβώς και
με τις εικόνες, όμως και πάλι δεν συνίσταται για τους ίδιους λόγους με πριν.

2. Απλός πίνακας χωρίς την προσθήκη λεζάντας
Κάνουμε ακριβώς τισ ίδιες ενέργειες με την προηγούμενη περίπτωση, απλά τώρα θα αφαιρέσουμε όλη την εντολή caption, δηλαδή θα είναι της ακόλουθης μορφής:
\begin{table}
\caption{Παράδειγμα πίνακα} \label{Table:Table2}
\centering
1 2 3\\
α β γ\\
χ ψ ω\\
\end{table}

Το αποτέλεσμα του παραδείγματος αυτού στην οθόνη μας είναι 5.2.
Παρατηρείστε ότι εδώ δεν χρειάστηκε να προσθεσουμε το [h], αφού θα μας το εμφανίζει στο
σημείο που το τοποθετήσαμε.
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Πίνακας 5.2: Παράδειγμα πίνακα
123
αβγ
χψω
Πίνακας 5.3: Παράδειγμα πίνακα
1
α
χ

2
β
ψ

3
γ
ω

3. Πίνακας με διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στις στήλες του
Για να εμφανίσουμε έναν τέτοιο πίνακα, ακολουθούμε παρακάτω το παράδειγμα .

\begin{table}
\caption{Παράδειγμα πίνακα}\label{Table:Table3}
\begin{center}
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline
1 & 2 & 3 \\
α & β & γ \\
χ & ψ & ω \\
\hline
\end{tabular}
\end{center}
\end{table}

Το αποτέλεσμα του παραδείγματος αυτού στην οθόνη μας είναι το εξής 5.3.
4. Πίνακας με διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στις στήλες του και στις γραμμές του
Για να εμφανίσουμε έναν τέτοιο πίνακα, ακολουθούμε το παρακάτω παράδειγμα:

\begin{table}
\caption{Παράδειγμα πίνακα}\label{Table:Table4}
\begin{center}
\begin{tabular}{|c|c|c|c|}
\hline
αριθμοί & 1 & 2 \\
\hline
γράμματα & α & β \\
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Πίνακας 5.4: Παράδειγμα πίνακα
αριθμοί
γράμματα

1
α

2
β

\hline
\end{tabular}
\end{center}
\end{table}

Το αποτέλεσμα του παραδείγματος αυτού στην οθόνη του υπολογιστή μας είναι το 5.4.
5. Πίνακας μια διαχωριστικές γραμμές στις στήλες του και στις γραμμές του αλλά border
Για να εμφανίσουμε έναν τέτοιο πίνακα, ακολουθούμε το παρακάτω παράδειγμα:

\begin{table}
\caption{Παράδειγμα πίνακα}\label{Table:Table5}
\begin{center}
\begin{tabular}{c|c|c|c}
a & b & c & d \\
\hline\hline
1 & 6 & 8 & 77 \\
\hline
2 & 7 & 78 & 15 \\
\hline
3 & 545 & 77 & 07 \\
\hline
4 & 545 & 18 & 70 \\
\hline
5 & 88 & 788 & 64 \\
\end{tabular}
\end{center}
\end{table}

Το αποτέλεσμα του παραδείγματος αυτού στην οθόνη του υπολογιστή μας είναι το 5.5.

5.5

Εισαγωγή συνδέσμου

Για να εισάγουμε έναν σύνδεσμο στο κείμενό μας υπάρχουν πολλοί τρόποι, όμως εδώ θα δούμε
τον πιο απλό και εύχρηστο που θα βολέψει την πλειοψηφία των χρηστών.
Ο τρόπος λοιπόν εισαγωγής συνδέσμου είναι η εξής εντολή:
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Πίνακας 5.5: Παράδειγμα πίνακα
a
1
2
3
4
5

b
6
7
545
545
88

c
8
78
77
18
788

d
77
15
07
70
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\url{http://gav.uop.gr/}

Το αποτέλεσμα της οποίας είναι:
http://gav.uop.gr/

5.6

Εισαγωγή λίστας

Με τις παρακάτω εντολές που φαίνονται στην εικόνα εισάγουμε μία λίστα. Στην λίστα μπορούν να υπάρχουν όσα αντικείμανα εμείς επιθυμούμε.
\begin{itemize}
\item Πρώτο κείμενο
\item Δεύτερο κείμενο
\end{itemize}

Το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου παραδείγματος λίστας είναι το ακόλουθο:
• Πρώτο κείμενο
• Δεύτερο κείμενο

5.7

Αρίθμηση ενοτήτων

Εάν κάποιος θέλει να βάλει κάποιες μικρές ενότητες σαν μία λίστα, αλλά αριθμημένα, τότε τα
πράγματα είναι πολύ απλά και έχουν ως εξης:
Πώς φράφεται στο πρόγραμμα:
1. Πρώτο αντικείμενο\\
2. Δεύετερο αντικείμενο\\
3. Τρίτο αντικείμενο

Και πώς εμφανίζεται:

5.8. Εισαγωγή συμβόλων

61

Σχήμα 5.39: Για να εισάγουμε μαθηματικά σύμβολα στο LaTeX, πρέπει να πατήσουμε στο εικονίδιο που βρίσκεται στο κόκκινο τετραγωνάκι της εικόνας.
1. Πρώτο αντικείμενο
2. Δεύετερο αντικείμενο
3. Τρίτο αντικείμενο
Ένας άλλος τρόπος που αποφέρει τα ίδια αποτελέσματα, χωρίς όμως να χρειάζεται εμείς να
αριθμούμε τα κομμάτια που θέλουμε είναι η εντολή:

\begin{enumerate}
\item Πρώτο αντικείμενο
\item Δεύετερο αντικείμενο
\item Τρίτο αντικείμενο
\end{enumerate}

Και πώς εμφανίζεται:

1. Πρώτο αντικείμενο
2. Δεύετερο αντικείμενο
3. Τρίτο αντικείμενο

5.8

Εισαγωγή συμβόλων

Εάν χρειαζόμαστε να εισάγουμε ένα σύμβολο που δεν υπάρχει διαθέσιμο στο πληκτρολόγιό
μας , τότε πατάμε εκεί που φαίνεται στην εικόνα 5.39 και ένα πλήθος επιλογών κάνει την εμφάνισή
του.
Στις παρακάτω υποενότητες δίνονται παραδείγματα για διάφορες ομάδες συμβόλων.
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Σχήμα 5.40: Για μθηματικά σύμβολα, αφού έχουμε πατήσει για να εμφανιστούν τα σύμβολα, επιλέγουμε τα math. Χρειαζόμαστε για το παράδειγμά μας να εισάγουμε δύναμη. Οπότε ψάχνουμε
στα μαθηματικά σύμβολα και βρίσκουμε το κατάλληλο.

Σχήμα 5.41: Πριν πατήσουμε το κατάλληλο για τη δύναμη, όσο έχουμε το ποντίκι πάνω του, παρατηρούμε πως μας υποδεικνύει την σύνταξή του.

5.8.1

Μαθηματικά σύμβολα

Για να δούμε πρακτικά πως εντάσσουμε μαθηματικά σύμβολα στο κείμενο μας θα δώσουμε
ένα παράδειγμα με μία δύναμη. Θέλουμε λοιπόν να γράψουμε τον αριθμό 7 υψωμένο στο τετράγωνο.
Καταρχήν θα γράψω τις εντολές:
\begin{math}
\end{math}

Οι κινήσεις θα γίνουν μέσα σε αυτές τις εντολές αλλιώς θα υπάρξει πρόβλημα κατά την διαδικασία του compilation. Ύστερα στην εικόνα 5.40 φαίνεται πως διαλέξαμε τα μαθηματικά σύμβολα (όπως φαίνεται στο κόκκινο πλαίσιο) και στη συνέχεια ψάχνω την λειτουργία που χρειάζομαι
(όπως φαίνεται στο βελάκι). Αφού λοιπόν επιλέξω την κατάλληλη λειτουργία. Εδώ 5.41 υποδεικνύεται και η σύνταξή του πριν πατήσω κλικ πάνω του.
Αφού πατήσω κλικ, έχω:
\begin{math}
^{}
\end{math}

Μπροστά από το σύμβολο της δύναμης θα βάλω τον αριθμό 7 και μέσω στα άγγιστρα τη δύναμη δύο όπως μου είχε υποδειχθεί.
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\begin{math}
7^{2}
\end{math}

Οπότε και έχω το επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι:
72

5.8.2

Συναρτήσεις

Ας υποθέσουμε λοιπόν πως θέλουμε να γράψουμε τον τύπο της συνάρτησης:

f(x) = x2

(5.1)

Καταρχήν θα πρέπει οι κινήσεις μας να γίνουν στο ακόλουθο περιβάλλον:
\begin{equation}
\end{equation}

Έπειτα θα γράψουμε την συνάρτηση κατά αυτόν τον τρόπο:
\begin{equation}
f(x) = x^{2}
\end{equation}

Όπως παρατήρουμε δίπλα στην συνάρτηση βγαίνει ένας αριθμός σε παρένθεση, που υποσεικνύει το κεφάλαιο και την αρίθμηση της συνάρτησης. Είναι μία λειτουργία που πράττεται αυτόματα από το πρόγραμμα.

5.9

Αναφορές

Σίγουρα σε κάποια κομμάτια του κειμένου, όπως αυτό της εισαγωγής, θα χρειαστεί να αναφερθούμε σε κάποιες ενότητες ή ακόμη και σε κάποιες εικόνες που βρίσκονται σε κάποιο άλλο
σημείο του κειμένου μας.

5.9.1

Αναφορές κεφάλαιων και ενοτήτων

Για την αναφορά σε κάποιο κεφάλαιο του κειμένου, θα πρέπει να γράωουμε την παρακάτω
εντολή:
\ref{Chapter:}
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Μετά την άνω κάτω τελεία θα πρέπει να γράψουμε το label που έχουμε χρησιμοποιήσει για
το κεφάλαιο που θέλουμε να αναφερθούμε. Για παράδειγμα εάν θέλουμε να αναφέρουμε την εισαγωγή της συγκεκριμένης εργασίας, θα είναι:
\ref{Chapter:Introduction}

Και η αναφορά είναι:
1
Αν πατήσουμε πάνω στον αριθμό ένα θα μας πάει απευθείας στο κεφάλαιο ένα που είναι το
κεφάλαιο της εισαγωγής.
Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις ενότητες, με την μόνη διαφορά στην εντολή που θα είναι
ως εξής:
\ref{Section:}

Μετά την άνω κάτω τελεία θα πρέπει να γράψουμε το label που έχουμε χρησιμοποιήσει για
την ενότητα που θέλουμε να αναφερθούμε. Για παράδειγμα εάν θέλουμε να αναφέρουμε στην ενότητα Ορισμός παραμέτρων στο template από το κεφάλαιο 4 της συγκεκριμένης εργασίας, θα είναι:
\ref{Section:DefinitionOfParametersInTemplate}

Και στο κείμενο φαίνεται έτσι:
4.3
Αν πατήσουμε πάνω στον αριθμό ένα θα μας πάει απευθείας στην ενότητα που θέλαμε, δηλαδή
στον Ορισμό παραμέτρων στο template που βρίσκεται στο κεφάλαιο 4.

5.9.2

Αναφορές εικόνων

Καταρχήν για να γίνει αναφορά σε μία εικόνα πρέπει να της έχουμε δώσει ένα label. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα σε αυτό, μιας και δεν έχουμε δώσει κανένα μέχρι στιγμής.
Η εικόνα για το παράδειγμά μας ειναι:
Γράφτηκε κανονικά η εντολή για την εικόνα και από κάτω προστέθηκε το label για την συγκεκριμένη εικόνα. Δηλαδή:
\begin{figure}
\centering
\includegraphics[width=5cm]{image}
\caption{Image} \label{Figure:image}
\end{figure}
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Σχήμα 5.42: Είναι η εικόνα που χρησιμοποιήσαμε για το παράδειγμά μασ.

Οπότε τώρα,εάν επιθυμούμε να κάνουμε αναφορά σε αυτή την εικόνα που έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει έτσι ώστε να μην την ξαναδείξουμε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την παρακάτω
εντολή:
\ref{figure:image}

Μέσα στα άγγιστρα πρέπει να είναι ακριβώς το label που έχουμε χρησιμοποιήσει. Ορίστε λοιπόν και η αναφορά μας:
??

5.9.3

Προβλήματα στις αναφορές

Στην περίπτωση που κάνουμε compile, δεν υπάρξει σφάλμα και εμφανίσουμε κανονικά το
κείμενο μας, αλλά σε σημείο που θα έπρεπε να υπάρχει αναφορά υπάρχει αυτό: ?? τότε έχουμε
κάνει κάποιο λάθος στο label. Τα πιο συχνά λάθη είναι να μην έχουμε γράψει το ίδιο ακριβώς
όνομα στο label, είτε να έχουμε καταργήσει το συγκεκριμένο κομμάτι, είτε βέβαια να του έχουμε
αλλάξει όνομα οπότε πάλι δεν έχουμε γράψει σωστά το ίδιο label.
Υπάρχει και η περίπτωση, που μόνο σπάνια δεν είναι, να μας προκύψει κάποιο σφάλμα κατά
την μεταγλώττιση και πατώντας για εμφάνιση του PDF του κειμένου μας να μας έχουν βγει μερικές
ή ακόμη και όλες οι αναφορές μας ως ??. Είναι άσχετο με το σφάλμα που έχει προκύψει παρ’όλα
αυτά οι αναφορές επιρρεάζονται. Με το που διορθώσουμε το σφάλμα οι αναφορές μας αυτόματα
θα φτιάξουν.

5.10

Δημιουργία βιβλιογραφίας

Για να δημιουργήσουμε βιβλιογραφία ανοίγουμε αρχικά το αρχείο thesis.bib. Έπειτα πάμε
στο αρχείο thesis.tex και κάνουμε compile στη βιβλιογραφία, ας μην έχουμε γράψει ακόμη κάτι
για να βεβαιωθούμε πως όλα λειτουργούν σωστά. Compile στη βιβλιογραφία κάνουμε πάντα με
το συνδιασμό τριών πλήκτρων, του Shift Control και B. Στην περίπτωση που κάτι πάει λάθος και
έχουμε πρόβλημα κάνουμε ένα compile στο κείμενο μας, και αν συνεχιστεί το πρόβλημα κλείνουμε
και ξαναανοίγουμε το πρόγραμμα. Είναι συχνό πολλές φορές να κολλάει.
Πλέον μπορούμε να συντάξουμε την βιβλιογραφία μας κανονικά στο αρχείο thesis.bib. Όπως
θα διαπιστώσετε αυτό το αρχείο έχει διαφορετικό τρόπο σύνταξης από τα υπόλοιπα. Η σύνταξη
της βιβλιογραφίας περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα που ακολουθεί.
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5.10.1

Τρόποι σύνταξης της βιβλιογραφίας

Το κάθε είδος βιβλιογραφίας συντάσσεται διαφορετικά, δηλαδή εξαρτάται από τη πηγή μας.
Στην παρακάτω λίστα αναφέρονται όλα τα είδη που μπορεί να χρησιμοποιήσουμε.
Τα πεδία που είναι σε σχόλιο είναι προαιρετικά, ενώ τα υπόλοιπα υποχρεωτικά πρέπει να συμπληρωθουν. Μετά την πρώτη αγκύλη υπάρχει μία λέξη η οποία είναι το αναγνωριστικό κάθε
βιβλιογραφίας και πρέπει να είναι μοναδικό.

• Άρθρο
Όταν θέλουμε να εισάγουμε στην βιβλιογραφία ότι πήραμε πληροφορίες από ένα άρθρο,
τότε πρέπει να γράψουμε τα παρακάτω:

@article{Xarticle,
author
= ””,
title
= ””,
journal
= ””,
%volume
= ””,
%number
= ””,
%pages
= ””,
year
= ”XXXX”,
%month
= ””,
%note
= ””,
}

• Βιβλίο
Για να πούμε πως οι πληροφορίες μας αντλήθηκαν από βιβλίο και να το δηλώσουμε κάνουμε
τα παρακάτω:

@book{Xbook,
author
title
publisher
%volume
%number
%series
%address
%edition
year
%month
%note
}

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

””,
””,
””,
””,
””,
””,
””,
””,
”XXXX”,
””,
””,
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• Φυλλάδιο
Για φυλλάδιο γράφουμε:

@booklet{Xbooklet,
%author
= ””,
title
= ””,
%howpublished
= ””,
%address = ””,
%year
= ”XXXX”,
%month
= ””,
%note
= ””,
}

• Συνέδριο
Όταν θέλουμε να αναφέρουμε πως οι πληροφορίες προέρχονται από συνέδριο:

@conference{Xconference,
author
= ””,
title
= ””,
booktitle = ””,
%editor
= ””,
%volume
= ””,
%number
= ””,
%series
= ””,
%pages
= ””,
%address = ””,
year
= ”XXXX”,
%month
= ””,
%publisher= ””,
%note
= ””,
}

• Απόσπασμα από κάποιο βιβλίο
Όταν θέλουμε να αναφέρουμε ένα απόσπασμα βιβλίου:

@inbook{Xinbook,
author = ””,
editor = ””,
title = ””,
chapter = ””,
pages = ””,
publisher= ””,
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%volume = ””,
%number = ””,
%series = ””,
%type = ””,
%address= ””,
%edition= ””,
year = ””,
%month = ””,
%note = ””,
}

• Κομμάτι από συλλογή
Όταν θέλουμε να αναφέρουμε ένα κομμάτι από συλλογή:

@incollection{Xincollection,
author = ””,
title = ””,
booktitle= ””,
publisher= ””,
%editor = ””,
%volume = ””,
%number = ””,
%series = ””,
%type = ””,
%chapter= ””,
%pages = ””,
%address= ””,
%edition= ””,
year = ””,
%month = ””,
%note = ””,
}

• Στο πλαίσιο μίας διαδικασίας
Όταν θέλουμε να αναφέρουμε ένα κομμάτι που υπάρχει στο πλαίσιο μίας διαδικασίας:

@inproceedings{Xinproceedings,
author = ””,
title = ””,
booktitle = ””,
%editor = ””,
%volume = ””,
%number = ””,
%series = ””,
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%pages = ””,
%address = ””,
%organization = ””,
%publisher = ””,
year = ””,
%month = ””,
%note = ””,
}

• Εγχειρίδιο
Όταν θέλουμε να αναφερθούμε σε ένα εγχειρίδιο:

@manual{Xmanual,
title = ””,
%author = ””,
%organization = ””,
%address = ””,
%edition = ””,
year = ””,
%month = ””,
%note = ””,
}

• Μεταπτυχιακή εργασία
Όταν θέλουμε να αναφέρουμε μία μεταπτυχιακή εργασία:

@mastersthesis{Xthesis,
author
= ””,
title
= ””,
school
= ””,
%type
= ”diploma thesis”,
%address = ””,
year
= ”XXXX”,
%month
= ””,
%note
= ””,
}

• misc (Διάφορα)
Όταν θέλουμε να αναφέρουμε μία πηγή χωρίς συγκεκριμένη ιδιότητα:

@misc{Xmisc,
%author

= ””,
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%title
= ””,
%howpublished = ””,
%year
= ”XXXX”,
%month
= ””,
%note
= ””,
%url
=””,
}

• Διδακτορική διατριβή
Όταν θέλουμε να αναφέρουμε μία διδακτορική διατριβή:

@phdthesis{Xphdthesis,
author = ””,
title = ””,
school = ””,
%address = ””,
year = ””,
%month = ””,
%keywords = ””,
%note = ””,
}

• proceedings (Διαδικαστικά)

@proceedings{Xproceedings,
title = ””,
%editor = ””,
%volume = ””,
%number = ””,
%series = ””,
%address = ””,
%organization = ””,
%publisher = ””,
year = ””,
%month = ””,
%note = ””,
}

• Αναφορά σε LaTeX
Όταν θέλουμε να αναφέρουμε σε μία αναφορά που είναι γραμμένη σε LaTeX (όπως και η
παρούσα), πρέπει:

5.10. Δημιουργία βιβλιογραφίας
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@techreport{Xtreport,
author
= ””,
title
= ””,
institution = ””,
%type
= ””,
%number
= ””,
%address = ””,
year
= ”XXXX”,
%month
= ””,
%note
= ””,
}

• Αδημοσίευτο κείμενο
Όταν θέλουμε να αναφέρουμε ένα αδημοσίευτο κείμενο, τότε:

@unpublished{Xunpublished,
author = ””,
title = ””,
%year = ””,
%month = ””,
note = ””,
}

Αξίζει να σημειώσουμε, πως στην ημερομηνία συμπληρώνουμε την μέρα που είδαμε τελευταία φορά τη συγκεκριμένη βιβλιογραφία, σε περίπτωση που κάποιος κατεβάσει το σύνδεσμο
κ.τ.λ. Για να γίνει πιο κατανοητό, θα δώσουμε ένα παράδειγμα από μία βιβλιογραφία που έχει
χρησιμοποιηθεί στην συγκεκριμένη πτυχιακή.
Στην ενότητα 2.2 έχω αντλήσει πληροφορίες απο το cite της wikipedia. Οπότε πάω στο αρχείο thesis.bib όπου και βρίσκεται η βιβλιογραφία μου και αφού μιλάμε για cite θα χρησιμοποιήσω:

@misc{wiki/LaTeX,
author
= ”wikipedia”,
title
= ”LaTeX”,
year
= ”2017”,
month
= ”5”,
url
= ”https://el.wikipedia.org/wiki/LaTeX”,

Έτσι στο κομμάτι της βιβλιογραφίας εμφανίζεται όπως φαίνεται στην εικόνα 5.43.
Κάθε φορά που προσθέτουμε μία βιβλιογραφία καλό είναι να την κάνουμε compile με τον
τρόπο που έχουμε προαναφέρει (Ctrl + Shift + B).
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Σχήμα 5.43: Εδώ βλέπουμε τον τρόπο που εμφανίζεται μία βιβλιογραφία.

5.10.2

Αναφορές σε βιβλιογραφία

Όταν στο κείμενο μας γράφουμε κάτι το οποίο το έχουμε αντλήσει από μία άλλη πηγή, για
λόγους πνευματικής κλοπής πρέπει να αναφέρουμε την πηγή με τους τρόπους που υποδείξαμε
παραπάνω. Όμως η παραπάνω ενότητα μας έδειχνε πως συντάσσουμε το κεφάλαιο της βιβλιογραφίας μας. Έδω θα πούμε πως δημιουργούμε αναφορά στην βιβλιογραφία, σε κάθε κομμάτι του
κειμένου που γράφουμε και το έχουμε αντλήσει από αλλού.
Μέσα στις αγκύλες υπάρχει μία λέξη η οποία είναι το αναγνωριστικό κάθε βιβλιογραφίας και
πρέπει να είναι μοναδικό.

• Συγκεκριμένη αναφορά
Αν θέλετε να ανατρέξετε σε μια συγκεκριμένη σελίδα, εικόνα ή θεώρημα σε ένα κείμενου,
τότε:
\cite[chapter, p.~215]{citation01}

• Πολλαπλές αναφορές
Εάν θέλουμε να κάνουμε πολλαπλές αναφορές, τότε:
\cite{citation01,citation02,citation03}

• Να μην υπάρχει ιστοσελίδα διαθέσιμη ως αναφορά
Εάν θέλετε μόνο να εμφανιστεί μια αναφορά στη βιβλιογραφία, αλλά όχι όπου αναφέρεται
στο κύριο κείμενο, τότε:
\nocite{}

Θα δώσουμε πάλι παράδειγμα με βάση το παραπάνω, της βιβλιογραφίας δηλαδή που δημιουργήσαμε. Στο κομμάτι που αναφέρθηκαν οι πληροφορίες απο το wikipedia, θα βάλουμε μία αναφορά πως εδώ υπάρχει αυτή τη βιβλιογραφία. Ας το δούμε:
Εκεί που θέλουμε την αναφορά γράφουμε την παρακάτω εντολή και εμφανίζονται οι επιλογές
για τα άγγιστρα όπως φαίνεται στην εικόνα 5.44.
Διαλέγουμε το πρώτο και εμφανίζεται ένα πινακάκι με πολλές επιλογές. Αυτές οι επιλογές
είναι οι βιβλιογραφίες που έχουμε είδη γράψει στο αρχείο thesis.bib. Εμείς εδώ θέλουμε αναφορά
για την βιβλιογραφία wikipedia οπότε διαλέγουμε αυτή όπως φαίνεται εδώ 5.45.
Αφού διαλέξαμε εμφανίζεται κάπως έτσι:

5.10. Δημιουργία βιβλιογραφίας
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Σχήμα 5.44: Υποδεικνύεται εδώ ο τρόπος που εισάγουμε αναφορά βιβλιογραφίας στο σημείο του
κειμένου που επιθυμούμε.

Σχήμα 5.45: Αφού εισάγουμε την εντολή για την αναφορά της βιβλιογραφίας, το ίδιο το πρόγραμμα μας εμφανίζει τις βιβλιογραφίες που έχουμε εισάγει ώστε να επιλέξουμε ποια από όλες
θέλουμε να εισάγουμε.
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Σχήμα 5.46: Σε αυτή την εικόνα βλέπουμε πως εμφανίζεται η αναφορά που έχουμε δώσει ως παράδειγμα.
Το όνομα είναι παραδοσιακά τυπωμένο
στη λειτουργία κειμένου με ένα ειδικό
τυπογραφικό λογότυπο : L Α Τ Ε Χ .
Σε μέσα όπου το λογότυπο δεν μπορεί
να αναπαραχθεί με ακρίβεια στη λειτουργία
κειμένου, η λέξη είναι συνήθως
δίνεται η μοναδική κεφαλαιοποίηση
LaTeX . Το TeX, LaTeX και XeTeX
λογότυπα μπορούν να αποδοθούν με
καθαρό CSS και XHTML για χρήση σε
γραφικά web browsers σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της εσωτερικής
\_LaTeXmacro \cite{wiki/LaTeX}.

Στο τελικό μας κείμενο η αναφορά θα είναι της μορφής 5.46.
Σε περίπτωση που έχουμε και σε κάποιο άλλο κομμάτι του κειμένου μας πληροφορίες από την
ίδια πηγή, τότε με μία βιβλιογραφία μπορούμε να έχουμε και δεύτερη αναφορά, και γενικότερα
όσες αναφορές θέλουμε.

Κεφάλαιο 6

Δομή κειμένου
Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται η δομή και ο τρόπος που πρέπει να αναπτυχθεί μία εργασία με σκοπό να είναι ευχάριστη και κατανοητή στον αναγνώστη και φυσικά για την διευκόλυνση
του συγγραφέα. Το αρχικό πλάνο και η σωστή κατανομή των κεφαλαίων κερδίζει πολύ χρόνο στο
άτομο που γράφει την εργασία και τον βοηθά να συντάξει σωστά όλα τα κεφάλαια και υποκεφάλαια. Ουσιαστικά είναι ένα μεγάλο μέρος της συνολικής του δουλειάς και σημαντικό, αν όχι και
το σημαντικότερο όλων των διαδικασιών που χρειάζεται ένα κείμενο.
Αρχικά ο φοιτητής οφείλει να στήσει ένα πρότυπο της εργασίας του και να περάσει τα δικά
του στοιχεία. Στη συνέχεια να στήσει τη δομή των κεφαλαίων του και να γράψει τρεις με τέσσερις
σειρές στο καθ’ένα ώστε αργότερα να τα αναπτύξει. Τώρα όσον αφορά τη σειρά που πρέπει να
γραφτούν, ιδανικά είναι αρχικά να βρει ο συγγραφέας τους τίτλους των κεφάλαιων, τα υποκεφάλαια, τα συμπεράσματα, όχι αναλυτικά απλά τα κύρια κι έπειτα να αναπτύξει την εισαγωγή του.
Αφού ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία, οφείλει να έρεθι σε επαφή με τον επιβλέπων του, ώστε να
πάρει την έγγρισή του για να συνεχίσει. Αυτή η μέθοδος είναι αποτελεσματική διότι τον αποτρέπει από την επανάληψη ως προς το περιεχόμενο του κάθε κεφαλαίου και τον βοηθά ώστε να μην
παραλείψει τίποτα από αυτά που χρειάζονται. Γενικά η δομή του κειμένου πρέπει να χωρίζεται σε
εισαγωγή, κάποια κεφάλαια που διαφοροποιούνται ανάλογα το θέμα και τον σκοπό της εργασίας
και τέλος στα συμπεράσματα.
Για να πραγματοποιηθεί σωστά η παραπάνω διαδικασία, ας μιλήσουμε εκτενέστερα για το πως
συντάσσονται και τι πρέπει να περιέχει κάθε κομμάτι μίας εργασίας.

6.1

Αρχικά κομμάτια της εργασίας

Σε αυτή την υποενότητα θα αναπτύξουμε και θα εξηγήσουμε πως πρέπει να είναι τα αρχικά
κομμάτια που υπάρχουν σε μία εργασία.
1.Εξώφυλλο
Η πρώτη σελίδα της εργασίας είναι βεβαίως το εξώφυλλο, το οποίο αποτελείται από το πανεπιστήμιο και το όνομα της σχολής, τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα των συγγραφέων και τον
επιβλέπων καθηγητή.
2.Δικαιώματα
Στα δικαιώματα αναφέρεται η πνευματική ιδιοκτησία της εργασίας η οποία ανήκει στον συγγραφέα ή στους συγγραφείς της. Σε αυτή την ενότητα υπάρχει ο τρόπος που μπορεί να χρησιμοποιήσει
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την εργασία κάποιος, ως προς την αντιγραφή της ή απλά την ανάγνωσή της.
3.Περίληψη
Απαραίτητη είναι μια σύντομη περιγραφή του περιεχομένου της εργασίας έτσι ώστε να δίνεται μια
πρώτη ιδέα γι’ αυτήν σε υποψήφιους αναγνώστες. Η περίληψη (abstract) δεν πρέπει να υπερβαίνει
την μία έως μιάμιση σελίδα και εκθέτει συνοπτικά τους στόχους, τις υποθέσεις, την μεθοδολογία
και τα βασικά συμπεράσματα της εργασίας. Χρήσιμη στις μέρες μας είναι και μια αγγλική περίληψη, ειδικά σε εργασίες που αναρτώνται στο διαδίκτυο.
4.Αφιέρωση
Η αφιέρωση είναι ένα κομμάτι ξεχωριστά και σε δική του σελίδα μετά την περίληψη, στο δεξιό
μέρος της σελίδας, στο οποίο ο συγγραφέας αφιερώνει σε κάποιο άτομο ή οπουδήποτε θέλει την
εργασία του. Προφανώς αυτό είναι στην κρίση του και μόνο.
5.Περιεχόμενα
Τα περιεχόμενα στο LaTeX συντάσσονται αυτόματα καθώς γράφει κανείς το κείμενο, και περιέχουν κάθε κεφάλαιο, υποκεφάλαιο και ενότητα με την σελίδα στην οποία βρίσκονται. Οι αριθμοί
που αναφέρονται στις σελίδες έχουν διαφορετικό χρώμα και συγκεκριμένα είναι μπλε, καθώς λειτουργούν σαν μικροί σύνδεσμοι (links), και αν πατήσεις αριστερό κλικ πάνω τους σε μεταφέρουν
αντίστοιχα στο κεφάλαιο που θέλεις.
6.Πρόλογος
Ο πρόλογος είναι ένα προαιρετικό κόμματι το οποίο μπορεί να παραληφθεί σε μικρές εργασίες,
όπως οι προπτυχιακές. Στον πρόλογο γίνεται μια μικρή εισαγωγή αυτού που ακολουθεί.

6.2

Εισαγωγή εργασίας και στόχος

Εδώ θα αναλύσουμε την εισαγωγή και το στόχο μίας εργασίας. Πιο συγκεκριμένα τη μέθοδο
που πρέπει να είναι γραμμένα.
1.Εισαγωγή
Η εισαγωγή έχει αυστηρή δομή, γενικές δηλώσεις, προσεγγίζει το θέμα της εργασίας αντικειμενικά
και παρουσιάζει το πρόβλημα. Πιο συγκεκριμένα ως προς την σύνταξή της, αρχικά αναφερόμαστε πολύ γενικά για το θέμα της εργασίας μας. Στη δεύτερη παράγραφο επικεντρωνόμαστε και
παρουσιάζουμε το πρόβλημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Στην συνέχεια, στην τρίτη
παράγραφο αναφέρουμε τον στόχο και πόλύ συνοπτικά τι συνέβη, καθώς στην τελευταία παράγραφο αναφερόμαστε στη δομή του κειμένου μας με αναφορές στα κεφάλαια του κειμένου. Με
λίγα λόγια δίνουμε την δομή του κειμένου μας. Αξίζει να σημειώσουμε πως οποιαδήποτε εισαγωγή πρέπει να είναι γραμμένη σε μέλλοντα χρόνο.
2.Στόχος
Ο στόχος αποτελεί ένα μεμονωμένο κεφάλαιο για τον στόχο της εργασίας και ποιο θέμα θέλουμε
να αναπτύξουμε. Συνήθως αποτελεί ένα πολύ μικρό κεφάλαιο, σε επίπεδο προπτυχιακών εργασιών μπορεί ακόμη και να είναι μία με δύο παραγράφους. Σαφώς κάτι τέτοιο δεν ισχύει και στις
μεταπτυχιακές εργασίες και στις διδακτορικές διατριβές, αλλά και πάλι είναι πολύ μικρό κεφάλαιο

6.3. Ενδιάμεσα κεφάλαια
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σε σχέση με την υπόλοιπη αναφορά, αφού σε αυτό απλά αναφέρεται ο στόχος της εργασίας. Το
κεφάλαιο του στόχου πρέπει να είναι γραμμένο σε ενεστώτα χρόνο.

6.3

Ενδιάμεσα κεφάλαια

Τα ενδιάμεσα κεφάλαια διαφοροποιούνται από εργασία σε εργασία. Αυτό συμβαίνει διότι ο
κάθε φοιτητής καλείται να αναπτύξει ένα διαφορετικό ζήτημα, οπότε σε αυτό το κομμάτι της αναφοράς δεν μπορούμε να δώσουμε εκτεταμένες οδηγίες.
Τα μόνα πράγματα που μπορούμε να αναφέρουμε είναι πως στο συγκεκριμένο τμήμα αναπτύσσει ο καθένας την δουλειά που έχει κάνει. Συνήθως, στο πρώτο κεφάλαιο αυτού του τμήματος,
αναφέρεται μία ιστορική αναδρομή εάν φυσικά υπάρχει, που τις πλείστες των φορών όταν μιλάμε
για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές εργασίες υπάρχει κάποιο ιστορικό υπόβαθρο. Το κύριο κείμενο
λοιπόν αναφέρεται στην ίδια την υλοποίηση της εργασίας. Το ιστορικό υπόβαθρο φυσικά είναι
γραμμένο σε παρελθόντα χρόνο , ενώ το υπόλοιπο κείμενο στα ενδιάμεσα κεφάλαια σε ενεστώτα
χρόνο.

6.4

Συμπεράσματα

Τα συμπεράσματα συνοψίζουν τα όσα εκτέθηκαν σε όλα τα κεφάλαια και υπογραμμίζουν τις
απόψεις του συγγραφέα σχετικά με το τι πραγματικά συμβαίνει στην πράξη, τα θετικά και τα
αρνητικά σημεία, την επάρκεια ή ανεπάρκεια των τρόπων ενέργειας και των συμπεριφορών που
παρατηρούνται στο συγκεκριμένο πεδίο που μελετήθηκε κλπ. Επίσης τα συμπεράσματα γράφονται
πάντα σε παρελθοντικό χρόνο.
Αναλυτικότερα, η πρώτη παράγραφος πρέπει να αποτελείται από μία πρόταση που αναφέρεται
στο αντικείμενο της εργασίας μας και η υπόλοιπη παράγραφος να αποτελείται από μία πρόταση
για το περιεχόμενο του κάθε κεφάλαιου της εργασίας. Στην δεύετρη παράγραφο παρουσιάζουμε
τις προοπτικές αξιοποίησης της εργασίας μας. Στην επόμενη να γίνεται συνοπτικά αναφορά στο
περιεχόμενο της εργασίας, τι συνέβη και τι επιτεύχθηκε. Τέλος, στην τελευταία παράγραφο να
αναφέρεται οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει και όλες τις βελτιώσεις που δέχεται το θέμα που μελετήθηκε. Οφείλουμε να σημειώσουμε, πως όσα περισσότερα προβλήματα και βελτιώσεις αναφέρουμε, τόσο το καλύτερο , διότι με αυτό τον τρόπο δείχνεται ότι κατανοήσαμε και δουλέψαμε σε
βάθος το θέμα της εργασίας μας.

6.5

Παραπομπές και βιβλιογραφία

Παραπομπές είναι οι αναφορές στις πηγές (συγγραφέας, δημοσίευμα) από τις οποίες έχει
αντληθεί μια πληροφορία, ένα στοιχείο, ένα επιχείρημα ή μία άποψη. Οι παραπομπές όχι μόνο
συνιστούν κατοχύρωση κατά της λογοκλοπής αλλά και αποτελούν και τον καθρέφτη της βιβλιογραφικής έρευνας.
Η βιβλιογραφία είναι κατάλογος που περιλαμβάνει το σύνολο των πηγών από τις οποίες αντλήθηκε υλικό για την εργασία. Ο πλούτος της βιβλιογραφίας, η έκταση και η ποιότητα των πηγών,
αποτελεί μέτρο της ποιότητας της ίδιας της εργασίας.
Όσον αφορά τη σύνταξη τους ανατρέξτε στην ενότητα 5.10.1.

Κεφάλαιο 7

Πρότυπο template παρουσίασης
Μετά το πέρας της ολοκλήρωσης μίας εργασίας, όλοι οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάσων αυτή τη δουλειά τους στους εξεταστές τους, στους επιβλέποντες τους και σε οποιονδήποτε άλλον επιθυμεί να είναι παρόν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι μία προγραμματισμένη διαδικασία και εδώ θα δείξουμε ποιο template χρησιμοποιούμε και που το βρίσκουμε.
Ως προς το μέσο δημιουργίας της παρουσίασης χρησιμοποιούμε το power point. Αρχικά πέρνουμε το template απή τη σελίδα του Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας και το προσαρμόζουμε στο δικό μας θέμα. Μέσα στο power point βάζουμε πολλές εικόνες και ελάχιστες λέξεις κλειδιά, όπου κρίνουμε πως αυτό είναι απαραίτητο. Σημαντική προϋπόθεση είναι η ελάχιστη χρήση
αυτών των λέξεων, πόσο μάλλον φράσεων, να εστιάσει δηλαδή ο παρουσιαστής σε λέξεις κλειδιά
και γενικά η παρουσίαση να αποτελείται από πολλές εικόνες. Αυτές οι λέξεις απαγορεύεται να
είναι ρήματα.
Εδώ θα παρουσιάσουμε πως συντάσσονται οι διαφάνειες στο power point. Αρχικά κατεβάζουμε το αρχείο με το template που θα βρούμε στη σελίδα που δόθηκε προηγουμένως. Αφού λοιπόν το ανοίξουμε, βλέπουμε την εικόνα 7.1.
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7. Πρότυπο template παρουσίασης

Σχήμα 7.1: Ανοίγοντας το template στο power point αντικρίζουμε αυτή την εικόνα και πατάμε
στην επιλογή Enable Editing, όπως φαίνεται στο κόκκινο πλαίσιο.

Κεφάλαιο 8

Τεχνικά ζητήματα παρουσίασης
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στα τεχνικά ζητήματα του template της παρουσίασης, με λίγα λόγια θα αναλύσουμε πως δημιουργούμε τις διαφάνειες, πως εισάγουμε τίτλο,
εικόνες και λόγια αν κρίνουμε απαραίτητο.
Οπότε για να δημιουργήσουμε την πρώτη μας διαφάνεια με τον τίτλο της εργασίας μας εκτελούμε τις ενέργειες που φαίνονται στην εικόνα 8.1.
Στη συνέχεια για να προσαρμόσουμε τον τίτλο της εργασίας μας και την ημερομηνία ακολουθούμε τις οδηγίες της εικόνας 8.2.
Αφού λοιπόν έχουμε δημιουργήσει την πρώτη μας διαφάνεια, την Title Slide, πατάμε πάλι στην
επιλογή New Slide. Πλέον μπορούμε να δημιουργήσουμε οποιαδήποτε διαφάνεια επιθυμούμε ανάλογα με την ροή που θέλουμε να έχει η παρουσίασή μας. Δείτε εικόνα 8.3.
Για να δείξουμε πως παρουσιάζεται ένα θέμα με εικόνες και ελάχιστες λέξεις, ό,τι δηλαδή
έχουμε προαναφέρει, αλλά σε πρακτικό επίπεδο, θα χρησιμοποιείσουμε ένα παράδειγμα μίας σύντομης παρουσίασης, όπως φαίνεται και ο τίτλος της στην εικόνα 8.4.
Το παράδειγμα που έχουμε χρησιμοποιήσει είναι είδη ζώων, και συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στα άγρια ζώα και στα κατοικίδια. Μέσω του παραδείγματος αυτού θα δείξουμε επίσης και
πως εισάγουμε στις διαφάνειες λόγια και εικόνες.
Θα παρουσιάσουμε το παράδειγμά μας με τρεις τρόπους για να δείξουμε την ευελιξία που
μπορούμε να έχουμε σε μία παρουσίαση.
1. Διαφάνειες με λόγια
Για να φτιάξουμε μία διαφάνεια που θα περιέχει μόνο λόγια, πάμε πάλι στην επιλογή New
Slide, και επιλέγουμε το Title and Content και εμφανίζεται ό,τι και στην εικόνα 8.5.
Αφού προσαρμόσουμε την διαφάνεια με τις λέξεις που επιθυμούμε, εμφανίζεται κάτι αντίστοιχο με το παράδειγμα της εικόνας 8.6.
2. Διαφάνειες με εικόνες
Αρχικά δημιουργούμε μία διαφάνεια που μπορεί να εισαχθεί μόνο εικόνα. Πάμε λοιπόν πάλι
στην επιλογή New Slide, και επιλέγουμε το Blank. Η διαδικασία αυτή παρουσιάζεται και
στην εικόνα 8.7.
Αφού βρισκόμαστε στην κενή διαφάνεια, εκτελούμε τις οδηγίες της εικόνας 8.8 για να βάλουμε μία εικόνα που θέλουμε στην διαφάνειά μας.
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8. Τεχνικά ζητήματα παρουσίασης

Σχήμα 8.1: Πατάμε στην επιλογή New Slide όπως φαίνεται στο πρώτο πλαίσιο και έπειτα διαλέγουμε την πρώτη διαφάνεια από αυτές που εμφανίζονται, δηλαδή την Title Slide που υπάρχει
υπογραμμισμένη στο δεύτερο πλαίσιο.

Σχήμα 8.2: Στο πρώτο πλαίσιο πατώντας πάνω αλλάζουμε την ημερομηνία και βάζουμε την ημερομηνία της παρουσίασής μας, στο δεύτερο γράφουμε τον τίτλο της εργασίας μας.
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Σχήμα 8.3: Πατάμε πάλι στην επιλογή New Slide. Εδώ μπορούμε να δημιουργήσουμε οποιαδήποτε
διαφάνεια επιθυμούμε ανάλογα με την ροή που θέλουμε να έχει η παρουσίασή μας.

Σχήμα 8.4: Εδώ φαίνεται ο τίτλος του παραδείγματος που έχουμε χρησιμοποιήσει για την παρουσίαση του θέματος είδη ζώων. Την συγκεκριμένη διαφάνεια την επεξεργαστήκαμε με τον τρόπο
που εξηγείσαμε προηγουμένως.
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8. Τεχνικά ζητήματα παρουσίασης

Σχήμα 8.5: Πατώντας στο New Slide, και επιλέγοντας το Title and Content δημιουργούμε μία
διαφάνεια μόνο με λόγια.

Σχήμα 8.6: Στην πρώτη σειρά έχουμε τον τίτλο του θέματος μας και κάτω σε λίστα τα θέματά μας.
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Σχήμα 8.7: Πατώντας στο New Slide, και επιλέγοντας το Blank δημιουργούμε μία διαφάνεια στην
οποία μπορούμε να εισάγουμε μόνο εικόνα.

Σχήμα 8.8: Πατώντας στο Insert, και επιλέγοντας το Picture μπορούμε να εισάγουμε την εικόνα
που επιθυμούμε.
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8. Τεχνικά ζητήματα παρουσίασης

Σχήμα 8.9: Παράδειγμα διαφάνειας με άγρια ζώο, συγκεκριμένα με ένα κοάλα.
Αφού επιλέξουμε την εικόνα που θέλουμε και την προσαρμόσουμε κατάλληλα και ομοιόμορφα μέσα στα πλαίσια, η διαφάνεια μας είναι έτοιμη.
Τώρα όσον αφορά το παράδειγμα μας με το θέμα άγρια ζώα και κατοικίδια, σας παραπέμπουμε στις εικόνες 8.9 και 8.10.
3. Διαφάνειες με εικόνες και λόγια
Για να επιτύχουμε την δημιουργία μίας τέτοιας διαφάνειας, επιλέγουμε ό,τι και στην προηγούμενη περίπτωση, όπου η διαδικασία διακρίνεται στην εικόνα 8.5.
Το παράδειγμα μας με αυτόν τον τρόπο είναι στις εικόνες 8.11 και 8.12.
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Σχήμα 8.10: Παράδειγμα διαφάνειας με κατοικίδιο ζώο συγκεκριμένα με ένα σκυλάκι, την Φαίδρα.

Σχήμα 8.11: Παράδειγμα διαφάνειας με λόγια και εικόνα άγριου ζώου, συγκεκριμένα με ένα κοάλα.

88

8. Τεχνικά ζητήματα παρουσίασης

Σχήμα 8.12: Παράδειγμα διαφάνειας με λόγια και εικόνα κατοικίδιου ζώου συγκεκριμένα με ένα
σκυλάκι, την Φαίδρα.

Κεφάλαιο 9

Προετοιμασία δομής παρουσίασης
Από την στιγμή που στον περιορισμένο χρόνο της δεν είναι δυνατή η αναλυτική αναφορά
σε όλη την εργασία ο ερευνητής πρέπει να επιλέξει και να ιεραρχήσει σε τι θα αναφερθεί και
τι θα παραλείψει και σε τι θα αναφερθεί διεξοδικά και σε τι περιληπτικά. Ο εξεταζόμενος στην
παρουσίαση της εργασίας του, οφείλει λοιπόν να αναφερθεί και να δώσει βάση στην εισαγωγή,
τους στόχους και στα συμπεράσματα της εργασίας του.
Η παρουσίαση πρέπει να ξεκινά με τους στόχους. Ο παρουσιαστής θα αναφέρει στο κοινό
τους στόχους της εργασίας του και να καταλήγει στα συμπεράσματά του, χωρίς όμως να δείξει την
δουλειά του, μέσω της οποίας κατέληξε σε αυτά τα συμπεράσματα. Όσοι πάλι στα πλαίσια της
εργασίας τους έχουν δημιουργήσει και αναπτύξει μία εφαρμογή καλούνται να την παρουσιάσουν
είτε μέσω ενός demo ή μέσω στιγμιότυπων της εφαρμογής αυτής σε power point.
Πρέπει λοιπόν να οργανώσει μία παρουσίαση ώστε να καλυφθούν όλα τα ζητήματα που προαναφέραμε μέσα σε 15 με 20 λεπτά της ώρας, ούτε περισσότερο μα ούτε και λιγότερο. Οπότε πρέπει
να βρει και να επιλέξει τις κατάλληλες εικόνες γι’αυτό. Οι λέξεις πρέπει να αποφεύγονται, και αν
υπάρχουν να είναι απλά λέξεις κλειδιά που βοηθούν τον παρουσιαστή, και μόνο αυτόν καθώς το
κοινό πρέπει να ακούσει αυτόν και όχι απλά να διαβάσει τις διαφάνειες.
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Κεφάλαιο 10

Ημέρα της παρουσίασης
Την ημέρα της εξέτασης, ο κάθε εξεταζόμενος θα πρέπει να έχει μαζί του τρία εκτυπωμένα
αντίτυπα της πτυχιακής, μαζί με ίσο αριθμό CD. Η εκτύπωση των εργασιών γίνεται σε Α4, με
εκτύπωση και στις δύο όψεις της σελίδας. Από ένα αντίτυπο προορίζεται για κάθε εξεταστή και
ένα για τη γραμματεία. Το CD θα περιλαμβάνει το κείμενο της πτυχιακής σε PDF καθώς και τα
πηγαία αρχεία της πτυχιακής, ανά περίπτωση (πχ κώδικας, εικόνες, κείμενα, στατιστικά κλπ). Μαζί
του θα πρέπει να έχει επίσης το βαθμολόγιο της πτυχιακής προ συμπληρωμένο με τα στοιχεία της
εργασίας του, τα δικά του και των εξεταστών. Διευκρινίζεται πως χρειάζεται ένα βαθμολόγιο ανά
φοιτητή, δηλαδή δύο βαθμολόγια για κάθε ομαδική εργασία.
Οι εξεταζόμενοι θα μιλήσουμε και θα παρουσιάσουν το θέμα τους προσαρμόζοντας την συζήτηση με βάση τις διαφάνειες που έχουν προετοιμάσει. Σε μία ομαδική εργασία θα πρέπει να
μιλήσουν και να μοιράσουν την παρουσίαση όλοι οι συντελεστές της εργασίας αυτής, χωρίς όμως
να γίνονται συχνές εναλλαγές. Ιδανικό είναι να ξεκινήσει ο ένας και να τελειώσει ο άλλος, ώστε
να μοιραστεί η παρουσίαση χωρίς εναλλαγές. Επίσης οφείλουν και οι δύο να συμμετέχουν στον
διάλογο με τις ερωτήσεις που θα εκφέρει το κοινό, χωρίς όμως ο ένας να διακόψει ή να διαψεύσει
τα λεγόμενα του΄άλλου σε καμία περίπτωση. Ο χρόνος που έχει στην διαθέσή της κάθε ομάδα ή
κάθε ατομική εργασία είναι 15 με 20 λεπτά. Οι φοιτητές οφείλουν να ρυθμίσουν τον χρόνο που
θα έχουν στην διάθεσή τους για να προλάβουν όλα τα παραπάνω, χωρίς όμως η παρουσίασή τους
να τελειώσει πρόωρα.
Στην περίπτωση τώρα που εκείνη την μέρα έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστούν πολλές
εργασίες μαζί, περιμένει κάθε ομάδα τη σειρά της για να παρουσιάσει τη δουλειά της. Η σειρά παρουσίασης κάθε εργασίας είναι προγραμματισμένοι, οπότε είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά τους
παρουσιαστές. Όλοι οι εξεταζόμενοι οφείλουν να παραβρεθούν στο χώρο της παρουσίασης μισή
ώρα τουλάχιστον πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης για να τεστάρουν τα μηχανήματα που
θα χρησιμοποιήσουν (προβολέας, υπολογιστής) και να έχουν έτοιμο το template με την παρουσίασή τους καθώς και να προετοιμάσουν τον χώρο αυτό, καθαρίζοντας και τακτοποιώντας τον.
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Κεφάλαιο 11

Συμπεράσματα
Σε αυτή την πτυχιακή εργασία έχουν δοθεί οδηγίες για την δομή και τη σύνταξη μίας πτυχιακής
εργασίας. Συγκεκριμένα ύπαρχει ιστορική αναφορά για το LaTeX, οδηγίες για το LaTeX, οδηγίες
ως προς την μεθοδολογία συγγραφής της εργασίας, την δομή των κεφαλαίων του. Υπάρχουν οδηγίες για το στήσιμο μίας παρουσίασης, υποδείξεις έως ακόμη και για την τελική παρουσίαση της
εργασίας. Για την τελική παρουσίαση εξηγείται τι πρέπει να αναφέρει ο φοιτητής, πως να στήσει τις διαφάνειες του με παραδείγματα και αναλυτικές επεξηγήσεις. Ακόμη, για την υποστήριξη
των φοιτητών στην εφαρμογή των μεθοδολογιών αναπτύχθηκαν σχετικά templtes και δόθηκαν
αναλυτικές οδηγίες για την χρήση τους.
Η παρούσα πτυχιακή εργασία στόχο της είχε την υποστήριξη των φοιτητών που καλούνται
να εκπονήσουν μία πτυχιακή εργασία. Μέσω όσο κατασκευάστηκαν και αναπτύχθηκαν βοηθάμε
τους υποψήφιους συγγραφής σε πρακτικό όσο και θεωρητικό επίπεδο. Υπάρχουν έτοιμα templates
συγγραφής και παρουσίασης ώστε πρακτικά να μην δυσκολευτούν και χάσουν πολύτιμο χρόνο,
και σε θεωρητικό επίπεδο υπάρχουν ακριβής εξηγήσεις για την δομή των καφάλαιων και της παρουσίασης.
Μετά τη χρήση του προγράμματος LaTeX για την συγγραφή της παρούσας πτυχιακής, και
μη έχοντας ξαναχρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα συγγραφής στο παρελθόν, καταλήγoυμε στο συμπέρασμα πως είναι πολύ εύχρηστο, βολικό και φιλικό προς τον χρήστη. Όταν κάποιος ξεπεράσει τις αρχικές δυσκολίες κατανόησης της χρήσης του, τότε σίγουρα δεν θα το άλλαζε
με κάποιο άλλο. Θεωρούμε πως είναι ένα απαραίτητο εργαλείο, ειδικά για όσους ασχολούνται με
θετικές επιστήμες λόγω της ευελιξίας του. Με τις αναλυτικές οδηγίες που δόθηκαν για τις βασικές
του λειτουργίες, πιστεύουμε πως ένας άπειρος χρήστης μπορεί εύκολα και γρήγορα να καταλάβει
πως δουλεύει και τι χρειάζεται στα πρώτα του βήματα σαν συγγραφέας σε LaTeX.
Παρ’όλη την προσπάθειά μας, όλο το εγχείρημα επιδέχεται πολλές βελτειώσεις ακόμα. Μία
από αυτές είναι η υποστήριξη και άλλων γλωσσών, βελτειώσεις ως προς τα templates ώστε να
είναι πιο εύχρηστα, υποστήριξη περισσότερων επιλογών και βελτείωση στο κομμάτι των οδηγιών
που δόθηκε ώστε να γίνεται πιο κατανοητή η μεθοδολογία συγγραφής.
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