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Aplikacja EuroMath
Edytory formuł matematycznych i eksploracja formuł przez uczniów niewidomych

W aplikacji EuroMath znajdują się 4 edytory formuł: Edytor brajlowski, Edytor strukturalny, Edytor AsciiMath oraz Edytor UnicodeMath, za pomocą których możesz pisać
złożone wyrażenia matematyczne. Wybierz edytor odpowiadający najlepiej Twoim potrzebom, dostosowany do urządzeń, którymi się posługujesz (klawiatura QWERTY, mysz,
klawiatura brajlowska). Nawigator po formule ułatwia rozpoznawanie złożonych formuł poprzez wygodne, sekwencyjne nawigowanie po ich strukturze i elementach.
CTRL+SHIFT+B

CTRL+SHIFT+E

1. Uruchom preferowany edytor

2. Edytor brajlowski

3. Edytor strukturalny (kreator formuł)

W dokumencie ustaw kursor w miejscu,
gdzie chcesz wprowadzić formułę,
a następnie przejdź do menu Wstaw
i wybierz swój edytor naciskając Enter.

Możesz w nim pisać formuły w brajlowskiej notacji matematycznej BNM lub UEB, zależnie od ustawionego języka aplikacji (menu Ustawienia->Język). Notacja BNM jest aktywna,
gdy wybrany jest język polski.

Możesz w nim pisać formuły, podobnie jak w MS Word, używając znaków dostępnych na klawiaturze oraz symboli i szablonów struktur, które po wstawieniu wypełniasz odpowiednimi wartościami. Wyrażenia buduj metodą od ogółu
do szczegółu. Dostępne symbole i szablony znajdują się na 3-ech zakładkach.
Tu wprowadź formułę. Wyrażenie nie może kończyć się znakiem =

Tu wprowadź formułę

Wybierz font
wyświetlania
formuły w polu
wprowadzania

Zdefiniuj element szablonu
Znajdź potrzebny symbol/
szablon, klikając w kolejne
zakładki.

Wstaw
formułę do
dokumentu.
Ustaw klawiaturę, której będziesz
używać do pisania formuł (wirtualna
QWERTY lub fizyczna brajlowska:
BraillePen, BrailleNote Touch).
Nie zapomnij skonfigurować fizycznej
klawiatury brajlowskiej. Tabele skrótów klawiaturowych niezbędne do
prawidłowego działania BraillePen
znajdziesz tu.

Zrobisz to szybciej, posługując się
skrótem klawiaturowym, widocznym
z prawej strony nazwy edytora.
Skróty działają, gdy fokus jest w polu
dokumentu a czytnik ekranu w trybie
edycji.

Naciśnij Esc,
jeśli chcesz
porzucić
zmiany (działa
w każdym
edytorze
formuł).

Jak zacząć pracę z EuroMath?
Jak działa Edytor brajlowski i jaki zakres notacji BNM
wspiera?
Więcej o współpracy z klawiaturami brajlowskimi str. 24

Wstaw symbol lub szablon
w pole wyrażenia, klikając
w niego myszką lub posługując się skrótem klawiaturowym.
Po najechaniu myszką na element wyświetlana jest jego
nazwa powiększoną czcionką
oraz przypisany mu skrót klawiaturowy. Nie wszystkie
elementy posiadają zdefiniowane skróty.

Wstaw
formułę do
dokumentu.

Jak pisać formuły za pomocą Edytora strukturalnego?

Więcej o edycji formuł str. 29
Wideo instruktażowe na kanale YouTube

Dokumentacja funkcjonalna

Schemat platformy EuroMath

Dokumentacja funkcjonalna dla niewidomych

Quick Start 2

CTRL+SHIFT+A

4. Edytor AsciiMath
Możesz w nim pisać formuły w liniowej notacji AsciiMath,
używając symboli dostępnych na klawiaturze QWERTY.
Okno edytora wkomponowane jest w treść dokumentu.
W trakcie wprowadzania formuły masz na bieżąco podgląd
postaci graficznej wyrażenia, dzięki czemu możesz łatwo
dokonać korekty swojego zapisu.

CTRL+SHIFT+1

CTRL+SHIFT+U

5. Edytor UnicodeMath

6. Nawigator po formule

Możesz w nim pisać formuły w liniowej notacji nazwanej
w EuroMath notacją UnicodeMath, która jest rozszerzeniem notacji AsciiMath o symbole niedostępne na klawiaturze QWERTY, takie jak symbol kąta, trójkąta, pierwiastka i in. Znajdują się one na wstążce symboli, skąd
można je wybierać i wstawiać do formuły kliknięciem
myszy lub dotykiem (na ekranie dotykowym).

To narzędzie pozwoli Ci w wygodny sposób zapoznać się
z elementami złożonej formuły i poprawić wybrany fragment za pomocą dowolnego edytora, bez konieczności wczytywania całego wyrażenia. Jeśli jesteś uczniem niewidomym, możesz poruszać się po formule strzałkami kursora
lub gestami dotykowymi (wymagana przenośna wersja NVDA
lub zainstalowany dodatek, dostępny tu).
Zaznacz
formułę

Pole
wprowadzania

Podgląd
postaci
graficznej
wyrażenia

Przykłady zapisu wyrażeń w notacji AsciiMath:

Układ równań

Potęgowanie

Wstążka
symboli

Uruchom Nawigator po formule za pomocą opcji menu Wstaw,
skrótu klawiaturowego lub menu podręcznego (SHIFT+F10).
Edytor UnicodeMath umożliwia wprowadzanie symboli
w notacji AsciiMath. W powyższym przykładzie użyto zarówno symbolu pierwiastka ze wstążki, jak i tekstu „sqrt”.
W obydwu przypadkach wizualizacja graficzna wyrażenia
jest prawidłowa.
Można w nim też
pisać wieloliniowe
przekształcenia wyrażeń. SHIFT+Enter
przenosi kursor
do nowej linii.

Całka oznaczona
Zbiór liczb
rzeczywistych

Enter kończy edycję i wstawia wyrażenie do dokumentu.
Ten sam efekt osiągniesz, gdy klikniesz w dowolne miejsce dokumentu poza edytorem.

Edytuj zaznaczony fragment — użyj przycisku wybranego edytora formuł.
Wstaw
skorygowaną
formułę do
dokumentu

Wstaw
zmiany
do
nawigatora

Używanie edytorów formuł i nawigatora po formule przy pomocy klawiatury i gestów str. 18
Funkcje aplikacji i skróty klawiaturowe do funkcji str. 13

Granica funkcji
Suma wyrażeń

Stan zaznaczenia
wskazuje widoczna ramka wokół
formuły i odczyt
semantyczny jej
treści przez czytnik ekranu.

Jak zapisywać formuły matematyczne za pomocą Edytora AsciiMath
i UnicodeMath?
Nawigowanie z klawiatury po funkcjach i treści dokumentu str. 17
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