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ΠΡΟΛΟΓΟ 

     Οη ζεκεξηλνί καζεηέο θαη απξηαλνί πνιίηεο, θαινχληαη λα δήζνπλ ζηελ 

θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, πνπ ηελ ραξαθηεξίδεη έλαο εκθαλήο δπλακηζκφο 

θαη κηα επξχηαηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Οη ζεκεξηλέο αγνξέο εξγαζίαο 

θαη νη κειινληηθέο θνηλσλίεο έρνπλ ζθιεξφηεξεο απαηηήζεηο απφ νπνηεδήπνηε 

ζην παξειζφλ. Απηνί νη πνιίηεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα καζαίλνπλ ζε έλα 

δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ θαη λα νηθνδνκνχλ ηελ γλψζε, 

εμεξεπλψληαο εθαηνληάδεο πεγέο, κέζσ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. 

     Δίλαη, επνκέλσο, αλαγθαίν λα ππάξμεη αληαπφθξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο 

ζπζηήκαηνο πξνο ηελ ειεθηξνληθή επνρή, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί γηα 

φινπο ηνπο καζεηέο – απξηαλνχο πνιίηεο ε πξφζβαζε ζηελ θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη λα απνθεπρζεί έηζη ε φμπλζε ησλ ήδε ππαξρνπζψλ 

αληζνηήησλ, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία λέσλ κνξθψλ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, 

νη νπνίεο ζα δηακνξθψζνπλ πξφζζεηεο δπζθνιίεο έληαμεο ζηνλ θφζκν ηεο 

εξγαζίαο. 

     Ζ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία, ηδηαίηεξα, πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα 

βειηίσζεο θαη επαλαπξνζαλαηνιηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο ζε πιένλ 

ελεξγεηηθέο κνξθέο, δηακνξθψλνληαο λέεο ζπλζήθεο κέζα ζηηο ηάμεηο θαη έλα 

δεκηνπξγηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα ζπκβαίλνπλ ηα εμήο: 

Α) Οη καζεηέο: 

- Θα εμεξεπλνχλ, ζα πεηξακαηίδνληαη θαη ζα αλαθαιχπηνπλ. 

- Θα καζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη, λα παίξλνπλ απνθάζεηο, λα αλαιακβάλνπλ 

πξσηνβνπιίεο, λα επηρεηξεκαηνινγνχλ θαη γεληθά λα εθθξάδνληαη ειεχζεξα.  

Β) Ο θαζεγεηήο απφ δηαλεκεηήο ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο ζα 

κεηαηξαπεί ζε: 

- Γηεπθνιπληήο ηεο καζεζηαθήο δηδαζθαιίαο. 

- πλεξγάηεο θαη ζχκβνπινο ηνπ καζεηή. 
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ΜΔΡΟ Α΄ 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 

 

Κεθάλαιο 1:  Μαθημαηική Δκπαίδεςζη και 

Δκπαιδεςηική ηεσνολογία. 

 

1.1 Βαζικά επισειπήμαηα ςπέπ ηηρ σπήζηρ ηυν 

εκπαιδεςηικών λογιζμικών ζηην μαθημαηική 

εκπαίδεςζη. 

     Όηαλ ν ππνινγηζηήο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία σο 

ζπκπιεξσκαηηθφ κέζν, επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

απηφ ζπκβαίλεη γηαηί: 

Α) Σα πάζεο θχζεσο εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο. 

Β) Γηεπθνιχλνπλ ζηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηελ εμεξεχλεζε. Με ηελ βνήζεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ είλαη δπλαηφ λα πεηξακαηηζηνχλ νη καζεηέο θαη λα 

εμεξεπλήζνπλ θαηαζθεπέο, έηζη ψζηε λα νδεγεζνχλ ζηελ δηαηχπσζε θάπνησλ 

εηθαζηψλ γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ κειεηνχλ, θαηφπηλ λα ηηο ειέγμνπλ θαη είηε λα 

ηηο αλαθαηαζθεπάζνπλ είηε λα απνδείμνπλ παξαγσγηθά ηελ νξζφηεηά ηνπο. 

Απηή αθξηβψο ε δηαδηθαζία ηνπο κπεί ζην γλήζην καζεκαηηθφ ηξφπν ζθέςεο. 

Γ) Ζ ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ δεκηνπξγεί ζεηηθέο ζηάζεηο 

απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά. Σν πξφβιεκα ηεο παξαθίλεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο 

φισλ ησλ καζεηψλ γηα ηα Μαζεκαηηθά απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη νη καζεηέο δελ πξφθεηηαη λα κάζνπλ Μαζεκαηηθά εάλ αξλνχληαη 

λα αζρνιεζνχλ κε απηά. Ζ ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ βνεζά ηνπο 

αδχλακνπο καζεηέο λα μεπεξάζνπλ θάπνηεο αξλεηηθέο εκπεηξίεο κε ηηο 

δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχζαλ ζην παξειζφλ. Σα Μαζεκαηηθά ινηπφλ γίλνληαη 

ζηγά ζηγά πην νηθεία γηα απηνχο, θαζψο ζπληειείηαη βαζκηαία ε 

απνκπζνπνίεζή ηνπο, ράξε ζηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία. Έηζη νη καζεηέο 
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δηακνξθψλνπλ κηα θαιχηεξε ζηάζε απέλαληη ζηα καζεκαηηθά, ελψ απμάλεηαη 

ε απηνπεπνίζεζή ηνπο γηα ηηο καζεκαηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. 

Γ) Οξηζκέλεο καζεκαηηθέο έλλνηεο δηδάζθνληαη θαιχηεξα κε ηε ρξήζε ηνπ 

ππνινγηζηή, αθνχ απφ ηελ θχζε ηνπο θαίλεηαη φηη δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα 

ζηελ δηδαζθαιία θαη ζηελ κάζεζή ηνπο, επεηδή είλαη δχζθνιν λα 

νπηηθνπνηεζνχλ κε ηα παξαδνζηαθά δηδαθηηθά κέζα. Με ηελ ρξήζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ είλαη εχθνιν λα παξνπζηαζηνχλ θαη λα 

ζπγθεθξηκελνπνηεζνχλ. Οη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα 

αλαθαιχςνπλ ζπζρεηίζεηο θαη ηδηφηεηεο, νη νπνίεο ζα απνηειέζνπλ ηελ βάζε 

γηα πεξηζζφηεξεο πξνζεγγίζεηο. 
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1.2 Η ζκοπιμόηηηα ηηρ ένηαξηρ επγαλείυν τηθιακήρ 
ηεσνολογίαρ ζηη μαθημαηική εκπαίδεςζη.  

     Ζ έληαμε ηεο ρξήζεο ησλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ ζην εθπαηδεπηηθφ καο 

ζχζηεκα έρεη λφεκα κφλν φηαλ ζηνρεχεη ζε θάπνηα πξφζζεηε παηδαγσγηθή 

αμία. Σα  καζεκαηηθά ζην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα ζπλερίδνπλ λα 

εθιακβάλνληαη απφ ηελ θνηλσλία σο έλα θαηαθεξκαηηζκέλν γλσζηηθφ 

αληηθείκελν, κηα ζεσξεηηθή γλψζε πνπ δηδάζθεηαη θπξίσο κε άμνλα ηελ 

απνκλεκφλεπζε ησλ αθεξεκέλσλ νξηζκψλ θαη ζεσξεκάησλ ηεο ζεσξίαο θαη 

ηελ εμάζθεζε ζηε ιχζε αζθήζεσλ κε ζηφρν απνθιεηζηηθά ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ εμεηάζεσλ. Οη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο αθεξεκέλεο 

καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη λα δηαθξίλνπλ ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο, θαζψο ζπρλά 

εκθαλίδνληαη  απνζηαζηνπνηεκέλεο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, ρσξίο 

άκεζε εθαξκνγή ζηελ επίιπζε θάπνηνπ ρεηξνπηαζηνχ πξνβιήκαηνο.  

     Ζ επηζηεκνληθή γλψζε ζηε δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ ’90 κέρξη ζήκεξα δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

καζεηέο αλαπηχζζνπλ ζπλεηδεηή καζεκαηηθή ζθέςε, ιεηηνπξγψληαο ζε έλα 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, δειαδή φηαλ ιεηηνπξγνχλ ζε πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο 

κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο. Δίλαη επνκέλσο έληνλε ε 

αλάγθε δεκηνπξγίαο καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ φπνπ θπξηαξρνχλ ε δξάζε, 

ν δηάινγνο, ην βίσκα, ε έθθξαζε, ε αλαπαξάζηαζε, ν πεηξακαηηζκφο, ε 

επηζηεκνληθή ζηάζε απέλαληη ζηε γλψζε θαη ε ζπκκεηνρή ζε πνιιαπιέο 

ζπιινγηθφηεηεο.   
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1.3 Βαζικά ηοισεία Γιδακηικήρ ηηρ Άλγεβπαρ με ηη 

σπήζη Φηθιακών Σεσνολογιών 

     Οη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο πνπ έρνπλ κέρξη ηψξα αλαπηπρζεί γηα ηε 

δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ελλνηψλ ηεο Άιγεβξαο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε 

δχν νκάδεο. Ζ πξψηε απνηειείηαη απφ ηα Φεθηαθά Αιγεβξηθά πζηήκαηα 

(Computer Algebra Systems) ή CAS. Υαξαθηεξηζηηθφο εθπξφζσπνο είλαη ην 

ινγηζκηθφ Function Probe (FP). Ζ δεχηεξε, απφ φια ηα άιια. Μπνξνχλ 

δειαδή λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ινγηζκηθά ζπκβνιηθήο έθθξαζεο φπσο ν 

Υεισλφθνζκνο αιιά θαη δπλακηθνχ ρεηξηζκνχ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ φπσο 

ην Geometer SketchPad, ην CABRI θαη ην Geogebra. Μπνξνχλ αθφκα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη πξνζνκνησηέο φπσο ην Modellus ή ην MoPiX ή αθφκα 

θαη ινγηζηηθά θχιια φπσο ην Δxcel. Απφ φια απηά, ηα Φεθηαθά Αιγεβξηθά 

πζηήκαηα (CAS) είλαη ζρεδηαζκέλα εηδηθά θαη κφλν γηα ηε δηδαθηηθή ηεο 

Άιγεβξαο. Πνηα καζεζηαθά δεηήκαηα κπνξνχλ φκσο λα αληηκεησπηζηνχλ κε 

ηα εξγαιεία απηά;  

 

 

 

1.3.1  Οι δςζκολίερ ζηην Άλγεβπα 

     Ζ Άιγεβξα απνηειεί κία πεξηνρή ησλ καζεκαηηθψλ πνπ παξνπζηάδεη 

ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ ηεο, 

δπζθνιίεο πνπ αθνξνχλ ηφζν ηνλ καζεηή φζν θαη ηνλ δηδάζθνληα. Πνπ φκσο 

νθείινληαη ε δπζθνιίεο απηέο; Πνηα είλαη ε θχζε ηνπο; Πνηα εκπφδηα θαιείηαη 

λα μεπεξάζεη ν καζεηήο θαη πσο ε ηερλνινγία κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ 

δηδαζθαιία ηεο; 

     Ζ Άιγεβξα, κέζα ζην ηξέρνλ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηα 

εγρεηξίδηα, πξνβάιιεηαη σο κία γελίθεπζε ηεο αξηζκεηηθήο θαη απφ ην ζεκείν 

απηφ εκθαλίδνληαη θαη νη πξψηεο δπζθνιίεο. Ζ αξηζκεηηθή απνηειεί έλαλ ηνκέα 

κέζα ζηνλ νπνίν ηα καζεκαηηθά αληηθείκελα είλαη κηα ηάμε κεγέζνπο πην 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ Άιγεβξα. ην ρψξν ηεο Άιγεβξαο ηα αληηθείκελα είλαη 

γεληθεπκέλνη αξηζκνί θαη νη ζρέζεηο είλαη ζρέζεηο κεηαμχ γεληθεπκέλσλ 

αξηζκψλ ή αιιηψηηθα, είλαη ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν αιιάδνπλ νη ηηκέο πνπ 

κπνξεί λα πάξεη έλαο γεληθεπκέλνο αξηζκφο ζε ζρέζε κε θάπνηνλ άιιν.  
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     Αο δψζνπκε έλα παξάδεηγκα αλεπηπγκέλνπ επηπέδνπ αθαίξεζεο. Έλα 

πνιπψλπκν, γηα παξάδεηγκα  έλα ηξηψλπκν, απνηειεί κία έθθξαζε, κία 

παξάζηαζε ηεο κνξθήο P(x) = 2x2+3x+1. Ζ παξάζηαζε απηή απνηειεί ήδε 

κία γελίθεπζε αθνχ σο κία ζρέζε ηζφηεηαο κπνξεί λα ηζρχεη γηα άπεηξα δεχγε 

αξηζκψλ (x0, P(x0)). Σν λφεκα φκσο ηνπ πνιπσλχκνπ δελ πεξηνξίδεηαη εδψ 

αθνχ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα ζηνηρείν ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιπσλχκσλ, ην 

νπνίν κπνξψ λα ην πξνζζέζσ, λα ην αθαηξέζσ θαη γεληθά λα ην εκπιέμσ ζε 

αιγεβξηθή επεμεξγαζία κε άιια πνιπψλπκα.  

     Ση ζπκβαίλεη φκσο φηαλ ζηελ ζέζε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ πνιπσλχκνπ 

ηνπνζεηήζσ παξακέηξνπο; Γειαδή πνην είλαη ην λφεκα ηεο έθθξαζεο P(x) = 

αx2+βx+γ; Δδψ πιένλ έρνπκε έλα ζχλνιν πνιπσλχκσλ πνπ εθθξάδεηαη κέζα 

απφ έλαλ γεληθεπκέλν ηχπν θαη ζην ζεκείν απηφ εληνπίδεηαη ε δπζθνιία 

θαηαλφεζεο εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ.  

     Απηφο ν ηππηθφο, απζηεξφο θαη αθεξεκέλνο καζεκαηηθφο ζπκβνιηζκφο 

εκθαλίδεηαη ζηνπο καζεηέο σο απζαίξεηνο θαη πνιινί εηδηθνί πεξί ηελ 

δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ ππνγξακκίδνπλ ηηο παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ 

ζρεηηθά κε ηα γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

δειψζνπλ άιινηε κηα κεηαβιεηή θαη άιινηε κία παξάκεηξν. 

     Έρεη ζεσξεζεί φηη έλαο ηξφπνο ππέξβαζεο ηεο δπζθνιίαο θαηαλφεζεο ησλ 

αιγεβξηθψλ ζπκβφισλ θαη παξαζηάζεσλ είλαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ ε 

νπνία ζπλδέεη ηνλ αιγεβξηθφ ζπκβνιηζκφ κε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. 

Φαίλεηαη φηη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ δελ έρεη απνδψζεη ηα επηδησθφκελα 

απνηειέζκαηα αθνχ παξαηεξήζεθε ην θαηλφκελν νη καζεηέο λα πεξηνξίδνληαη 

ζε απνζηήζηζε θαλφλσλ θαη κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ 

ρσξίο λα θαηαλννχλ ηηο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. 

     Σν εχινγν εξψηεκα ινηπφλ πνπ ηίζεηαη είλαη πνχ νθείιεηαη απηή ε 

πζηέξεζε ζε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη γηαηί ηα πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο εθ 

κέξνπο ησλ καζεηψλ παξακέλνπλ; Μία απάληεζε ζα κπνξνχζε λα 

αλαδεηεζεί ζηνλ ρψξν ησλ εξγαιείσλ πνπ δηαζέηνπλ νη καζεηέο, 

ζπγθεθξηκέλα ζην γεγνλφο φηη ηα πξν-ηερλνινγηθά ζηαηηθά κέζα 

αλαπαξάζηαζεο ησλ ελλνηψλ έρνπλ πεξηνξηζκέλε δηδαθηηθή εκβέιεηα. Ζ 

ρξήζε ηνπ ηεηξαδίνπ θαη ηνπ πίλαθα ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ αιγεβξηθψλ 

ελλνηψλ απαηηεί ηδηαίηεξεο λνεηηθέο θαη αθαηξεηηθέο δεμηφηεηεο θαζψο ηα 

ζπγθεθξηκέλα ζηαηηθά κέζα δελ δηαζέηνπλ δηαδξαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

δειαδή δελ αληηδξνχλ ζηηο ελέξγεηεο ηνπ καζεηή. 
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1.3.2  Η διδαζκαλία ηηρ Άλγεβπαρ και η τηθιακή ηεσνολογία 

     Αο δνχκε φκσο πνηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ινγηζκηθψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ 

ηελ δηδαζθαιία ηεο Άιγεβξαο ζπκβάιινπλ ζε κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο. 

Διάδπαζη 

     Σα ςεθηαθά εξγαιεία γηα ηελ εθκάζεζε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, θαζψο 

δηαζέηνπλ δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ ρξήζηε κπνξνχλ επίζεο λα 

κεηαζρεκαηίζνπλ ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Ζ δηάδξαζε, δειαδή ε άκεζε 

αληαπφθξηζε ηεο κεραλήο, θαη ν δπλακηθφο ραξαθηήξαο ηεο ηερλνινγίαο 

αιιάδνπλ ζεκειηαθά απηά πνπ ε δηδαθηηθή κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηελ 

ππνζηήξημε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.  

     Γηα παξάδεηγκα, ε δπλαηφηεηα λα αιιάδνπκε δπλακηθά ηνπο ζπληειεζηέο 

ελφο ηξησλχκνπ θαη ε κεραλή λα καο αλαθέξεη άκεζα ην πξφζεκν ηνπ 

ηξησλχκνπ ή ην πιήζνο ησλ ξηδψλ δίλεη λέα δηάζηαζε ζηελ δηδαζθαιία ηεο 

έλλνηαο. Ζ δηάζηαζε απηή εληζρχεη κία ζεκαληηθή ζηάζε ησλ καζεηψλ γηα ηελ 

κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ, απηήλ ηεο δηεξεχλεζεο θαη ηνπ πεηξακαηηζκνχ. 

     Ο θαζεγεηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα ηψξα λα ζρεδηάζεη κία δηδαθηηθή πνξεία 

ε νπνία κπνξεί αθελφο λα ππνζηεξίμεη ην ηξέρνλ αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη 

αθεηέξνπ λα ην επεθηείλεη ζε ζέκαηα ηα νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ κε ηα ζηαηηθά κέζα πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη. Γηα 

παξάδεηγκα δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη δηεξεχλεζε κέζα ζε κία παξαδνζηαθή 

ηάμε γηα ηνλ ηξφπν πνπ κεηαβάιιεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ ηξησλχκνπ 

φηαλ κεηαβάιιεηαη ν ζπληειεζηήο β ή θαη ν ζπληειεζηήο α. 
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Δηθφλα 1: Καζψο αιιάδνπκε ηηο ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ ην ππνινγηζηηθφ 

πεξηβάιινλ εκθαλίδεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζην ηξηψλπκν. 

 

Πολλαπλέρ αναπαπαζηάζειρ 

     Αο έξζνπκε ηψξα ζε έλα άιιν ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ςεθηαθψλ 

κέζσλ ππνζηήξημεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Άιγεβξαο, ηελ δπλαηφηεηα 

πνιιαπιψλ θαη δπλακηθά ζπλδεδεκέλσλ αλαπαξαζηάζεσλ κηαο αιγεβξηθήο 

έλλνηαο.  

     Οη πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο κίαο καζεκαηηθήο έλλνηαο απνηεινχλ κία 

δπλαηφηεηα ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ε νπνία ζπκβάιεη ζηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο αληίιεςήο καο γηα ηελ έλλνηα απηή κε ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ηελ ζπλάξηεζε.  

     Ζ παξνπζίαζε ηεο έλλνηαο ηεο ζπλάξηεζεο ζηελ ζρνιηθή πξαθηηθή 

βαζίδεηαη ζε κία απζηεξά θαζνξηζκέλε ζεηξά ελεξγεηψλ: Υξήζε ηνπ ηχπνπ - 

θαηαζθεπή πίλαθα ηηκψλ - αλαπαξάζηαζε ζε άμνλεο. Σα ζχγρξνλα ινγηζκηθά 

γηα ηελ Άιγεβξα δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα θαηάξγεζεο ηεο ζεηξάο απηή θαη 

ελνπνίεζεο φισλ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ κηαο ζπλάξηεζεο.  

     Γηα παξάδεηγκα ζην ινγηζκηθφ Function Probe (FP) o πίλαθαο επηθνηλσλεί 

κε ην γξάθεκα θαη αληηζηξφθσο, κπνξνχκε λα απνθφςνπκε ζεκεία απφ ην 

γξάθεκα θαη λα ηα ζηείινπκε ζηνλ πίλαθα. Ο ηχπνο ηεο ζπλάξηεζεο  φηαλ 

αιιάδεη κεηαθέξεη ηηο αιιαγέο ζηελ γξαθηθή παξάζηαζε θαη αληηζηξφθσο, 
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φηαλ επεκβαίλνπκε ζηελ γξαθηθή παξάζηαζε πξνβάιινληαη νη κεηαβνιέο πνπ 

πθίζηαηαη ν ηχπνο ηεο ζπλάξηεζεο. 

 

Δηθφλα 2: Πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο ζπλάξηεζεο. 

 

Δηθφλα 3: Γπλακηθή δηαζχλδεζε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο αξρηθήο θαη ηεο 

λέαο ζπλάξηεζεο. y=0.5(0.5x
2

). 
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     Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ελφο αιγεβξηθνχ ινγηζκηθνχ δίλνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα δηεξεχλεζεο θαη πεηξακαηηζκνχ κε ηηο αιγεβξηθέο έλλνηεο θαη 

κειέηεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη. 

 

Ανάδειξη ηων πολλαπλών πηςσών μιαρ έννοιαρ 

     Μία καζεκαηηθή έλλνηα, ζπρλά δηαζέηεη έλα πιήζνο απφ πηπρέο νη νπνίεο 

πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο ίζσο δε θαη ζε δηαθνξεηηθά εγρεηξίδηα. Έλα ζχγρξνλν 

αιγεβξηθφ ινγηζκηθφ επηηξέπεη ηελ αλάδεημε ησλ πηπρψλ απηψλ κέζα απφ 

δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγηθφηεηεο πνπ δηαζέηεη. Σν ζεκαληηθφ ινηπφλ θαηά ηελ 

ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη ε αλαδήηεζε ηξφπσλ δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ε εκπινθή ησλ καζεηψλ κε ηξφπν πνπ απηέο 

ζα ηνπο επηηξέςνπλ ηελ πξνζέγγηζε θαη ζχλδεζε ησλ πηπρψλ ηεο 

καζεκαηηθήο έλλνηαο. 

     Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε έλλνηα ηεο παξαγψγνπ. Αλ 

επηρεηξήζνπκε λα απαξηζκήζνπκε ηηο πνιιαπιέο πηπρέο ηεο έλλνηαο ηφηε ζα 

έπξεπε λα αλαθέξνπκε φηη ε παξάγσγνο είλαη : 

Όξην ελφο ιφγνπ. 

Κιίζε ηεο εθαπηνκέλεο ζε έλα ζεκείν ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο. 

Ζ εηθφλα ηεο ζπλάξηεζεο θνληά ζε έλα ζεκείν, δειαδή ε κεγέζπλζή ηεο ζε 

κία πεξηνρή ηνπ ζεκείνπ απηνχ. 

Σηκή κηαο ζπλάξηεζεο (ηεο παξαγψγνπ) ζε έλα ζεκείν x 0 . 
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1.3.3  ύνοτη 

     Αλαθεθαιαηψλνληαο ηελ κηθξή απηή αλαθνξά ζηελ δηδαζθαιία ηεο 

Άιγεβξαο κε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, ζα πξέπεη λα 

ππνγξακκίζνπκε φηη: 

 

     Οη δηδαθηηθέο δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ησλ αιγεβξηθψλ ελλνηψλ θαη 

πξνηάζεσλ εθηφο ησλ άιισλ εληνπίδνληαη: 

α) ην πςειφ επίπεδν αθαίξεζεο ησλ ζπκβφισλ. 

β) ηελ έιιεηςε ζχλδεζεο ησλ ζπκβφισλ κε άιιεο έλλνηεο ψζηε λα 

απνθηήζνπλ λφεκα. 

γ) Σα ζηαηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ δηδαζθαιία ηεο άιγεβξαο. 

 

 

     Οη δπλαηφηεηεο ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ ππνζηεξίδνπλ ηελ δηδαζθαιία ηεο 

Άιγεβξαο κέζα απφ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά. 

α) Δίλαη δηαδξαζηηθά, δειαδή αληηδξνχλ ζηηο ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε. 

β) Γίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ ζπλδεδεκέλσλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο 

ίδηαο έλλνηαο 

γ) Γίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα δπλακηθνχ ρεηξηζκνχ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο 

έλλνηαο. 

δ) Γίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα δηεξεχλεζεο θαη πεηξακαηηζκνχ κε ηηο αιγεβξηθέο 

έλλνηεο. 

ε) Δπηηξέπνπλ ηελ αλάδεημε πνιιαπιψλ πηπρψλ ηεο ίδηαο καζεκαηηθήο 

έλλνηαο κέζα απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ δηαζέηνπλ. 
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1.4  Βαζικά ηοισεία Γιδακηικήρ ηηρ Γευμεηπίαρ με ηη 
σπήζη Φηθιακών Σεσνολογιών 

 

1.4.1  Σι είναι η δςναμική γευμεηπία. 

     Ο φξνο δπλακηθή  γεσκεηξία,  αξρηθά επηλνήζεθε απφ ηνπο Jackiw θαη 

Rasmussen, γηα λα ραξαθηεξίζεη ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαθξίλεη 

ινγηζκηθά φπσο ην Geometer’s Sketchpad θαη ην Cabri πνπ είλαη ν ζπλερήο 

θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ γεσκεηξηθψλ αληηθεηκέλσλ 

πνπ ζπρλά απνθαιείηαη «ζχξζηκν».  

     Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο, αθνχ θάλνπλ κηα 

θαηαζθεπή, λα θηλήζνπλ νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ ζρήκαηνο ειεχζεξα γηα λα 

παξαηεξήζνπλ άιια ζηνηρεία ηνπ ζρήκαηνο πψο απνθξίλνληαη δπλακηθά ζε 

απηέο ηηο αιιαγέο. Καζψο απηά ηα ζηνηρεία κεηαβάιινληαη ην ινγηζκηθφ 

δηαηεξεί φιεο ηηο ζρέζεηο πνπ νξίζηεθαλ σο νπζηαζηηθνί πεξηνξηζκνί ηεο 

αξρηθήο θαηαζθεπήο, θαη φιεο ηηο ζρέζεηο πνπ είλαη καζεκαηηθέο ζπλέπεηεο 

απηψλ. Μεξηθά απφ ηα πην γλσζηά ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο (DGS) 

πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί είλαη ην Geometer Sketchpad, ην Cabri θαη ην 

Geogebra.   
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1.4.2  Οι λειηοςπγικόηηηερ ηυν βαζικών γευμεηπικών 
ανηικειμένυν και επγαλείυν. 

     Με ηνλ φξν «λειηοςπγικόηηηα» ελφο αληηθεηκέλνπ ή ελφο εξγαιείνπ 

ελλννχκε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνλ ηξφπν ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ απφ ηνλ ρξήζηε 

(εγγενείς λειτοσργικότητες) θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηά ηνπο ρεηξηζκνχο 

ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο (προσαρμοσμένες λειτοσργικότητες).  

     Απφ απηή ηελ άπνςε νη εγγελείο ιεηηνπξγηθφηεηεο ησλ βαζηθψλ 

γεσκεηξηθψλ αληηθεηκέλσλ, φπσο ε επζεία, είλαη εθ θαηαζθεπήο ζπκβαηέο κε 

ηηο απαηηήζεηο ηεο αμησκαηηθήο νξγάλσζεο ηεο Δπθιείδεηαο γεσκεηξίαο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε ζρεδίαζε κηαο επζείαο απαηηεί ηνλ πξνζδηνξηζκφ είηε δπν 

ζεκείσλ είηε ελφο ζεκείνπ θαη ηεο θιίζεο (θαηεχζπλζεο) απηήο, ηα νπνία 

νξίδνπλ ηελ ζέζε ηεο ζην επίπεδν. Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα νη ρεηξηζκνί ηεο 

επζείαο γηα λα κεηαβιεζεί ε θαηεχζπλζή ηεο λα γίλνληαη απφ ηα ζεκεία 

νξηζκνχ ηεο ελψ κπνξεί λα θηλεζεί παξάιιεια κε ηνλ εαπηφ ηεο αλ ζπξζεί ε 

ίδηα θαη φρη ηα ζεκεία νξηζκνχ ηεο.  

     Οη πξνζαξκνζκέλεο ιεηηνπξγηθφηεηεο πξνθχπηνπλ απφ ηηο δεζκεχζεηο ησλ 

αληηθεηκέλσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζρήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ έλα 

ζεκείν ζρεδηαζηεί ψζηε λα είλαη ζεκείν ελφο θχθινπ, νη ιεηηνπξγηθφηεηέο ηνπο 

πξνζαξκφδνληαη ζηνλ θχθιν κε ηελ έλλνηα φηη νη εγγελείο ηνπ ιεηηνπξγηθφηεηεο 

πεξηνξίδνληαη ελψ ην ίδην αθνινπζεί ηηο κεηαβνιέο ηνπ θχθινπ. Αληίζηνηρα νη 

ιεηηνπξγηθφηεηεο ελφο επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο πνπ ζα ζρεδηαζηεί λα έρεη ηα 

άθξα ηνπ ζε έλα θχθιν, πξνζαξκφδνληαη ψζηε λα κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη 

κφλν σο ρνξδή ηνπ θχθινπ.  

     Γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή ε πεξηγξαθή ηεο δηάθξηζεο ησλ 

ιεηηνπξγηθνηήησλ ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο δπλακηθήο γεσκεηξίαο, θαζηεξψζεθε ν 

φξνο βαθμόρ ελεςθεπίαρ ηυν ανηικειμένυν. Καη επεηδή ηα πεξηζζφηεξα, αλ 

φρη φια, αληηθείκελα θαηαζθεπάδνληαη κε ηελ βνήζεηα ησλ ζεκείσλ, ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα «βαζκφο ειεπζεξίαο» αθνξά θπξίσο απηά. Έηζη, αλ έλα 

ζεκείν κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο θακία δέζκεπζε ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο 

ιέκε φηη έρεη δπν (2) βαζκνχο ειεπζεξίαο. Αλ έλα ζεκείν έρεη θαηαζθεπαζηεί 

λα αλήθεη ζε έλα άιιν αληηθείκελν (π.ρ. ζε έλα θχθιν) ιέκε φηη έρεη έλα (1) 

βαζκφ ειεπζεξίαο. Σέινο αλ έλα ζεκείν έρεη θαηαζθεπαζηεί σο ηνκή δπν 

γεσκεηξηθψλ αληηθεηκέλσλ ιέκε φηη έρεη κεδέλ (0) βαζκνχο ειεπζεξίαο. ηα 

δπν ινγηζκηθά Geometer Sketchpad θαη Cabri, νη ηξεηο απηέο ιεηηνπξγηθφηεηεο 

επηηπγράλνληαη κε ηηο εληνιέο «εκείν», «εκείν ζε αληηθείκελν» θαη «εκείν 

ηνκήο». πλεπψο θαη ηα αληηθείκελα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ζεκεία έρνπλ 

αληίζηνηρα 2 ή 1 ή 0 βαζκνχο ειεπζεξίαο. Αθφκα, ηα αληηθείκελα κε 2 βαζκνχο 
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ειεπζεξίαο έρνπλ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγηθφηεηεο ελψ απηά πνπ έρνπλ 1 ή 0 

βαζκνχο ειεπζεξίαο έρνπλ πξνζαξκνζκέλεο ιεηηνπξγηθφηεηεο.  

 

Δηθφλα 4: εκεία κε δηάθνξεο ιεηηνπξγηθφηεηεο. 
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1.5  Γςναμικά πεπιβάλλονηα και Γςναμικόρ Υειπιζμόρ   

1.5.1  Γςναμικά πεπιβάλλονηα          

     Σα ινγηζκηθά Γπλακηθήο Γεσκεηξίαο είλαη κηθξφθνζκνη πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο δςναμικοί. Ζ δπλακηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα 

εκθάληζεο ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή μιαρ απειπίαρ τηθιακών γπαθικών 

αναπαπαζηάζευν μιαρ γευμεηπικήρ καηαζκεςήρ πος δημιοςπγείηαι 

από ηο ζςνδςαζμό απλών ζηοισειυδών καηαζκεςών πος ςπάπσοςν 

ζηο πεπιβάλλον διεπαθήρ (interface) ηος μικπόκοζμος. Ζ απεηξία απηψλ 

ησλ ζρεκάησλ απνηειεί κηα θιάζε ηζνδπλακίαο ζρεκάησλ ηα νπνία έρνπλ 

νξηζκέλεο θνηλέο ηδηφηεηεο. Δθπξφζσπν απηήο ηεο θιάζεο απνηειεί θάζε 

ζρήκα ην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή. Κάζε ζρήκα 

είλαη άκεζα δηαρεηξίζηκν απφ ην καζεηή κε ρξήζε ηνπ "ζπξζίκαηνο" 

(dragging), ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν απφ ην πξφγξακκα. Μέζσ ηεο άκεζεο 

δηαρείξηζεο κηα απεηξία ζρεκάησλ κε θνηλέο ηδηφηεηεο είλαη δπλαηφ λα 

απεηθνλίδνληαη γξαθηθά ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή δίλνληαο ηελ επθαηξία ζην 

καζεηή λα θαηαζθεπάζεη αθεξεκέλεο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ζε απηέο ηηο 

ηδηφηεηεο (Laborde, 1990). Ζ ζρεδίαζε ηνπ ζρήκαηνο κε ηα ππνινγηζηηθά 

εξγαιεία πνπ πξνζθέξνπλ απηνί νη κηθξφθνζκνη γίλεηαη ζπλεηδεηά απφ ην 

καζεηή επηιέγνληαο εληνιέο απφ ην πεξηβάιινλ δηεπαθήο. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν ε ζρεδίαζε ηνπ ζρήκαηνο αθνινπζεί ηα βαζηθά ζεκεία – έλλνηεο ηεο 

γεσκεηξηθήο θαηαζθεπήο ηνπ.  

     Ζ δπλαηφηεηα απηή ηνπ πεξηβάιινληνο ζπλίζηαηαη ζην φηη έρεη πινπνηεζεί 

κε ππνινγηζηηθά εξγαιεία ινγηζκηθνχ ην κνληέιν ηεο έλλνηαο-ζρήκα, ην νπνίν 

ν ππνινγηζηήο αλαγλσξίδεη σο "αληηθείκελν" (object) (Strassser & Capponi, 

1991). Δπηπιένλ, ζην πεξηβάιινλ απηφ, θάζε ελέξγεηα ηνπ καζεηή 

ζπλνδεχεηαη απφ τηθιακή γπαθική αναηποθοδόηηζη. Ο ξφινο ηεο εηθφλαο 

έρεη αλαθεξζεί σο ππνζηεξηθηηθφο ζηε δεκηνπξγία λνεξψλ εηθφλσλ νη νπνίεο 

ζεσξνχληαη φηη απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν ηεο λνεηηθήο αλάπηπμεο ηνπ 

αηφκνπ Δηδηθφηεξα, επηζεκαίλεηαη ε αιιειεπίδξαζε ηεο εηθφλαο κε ηελ έλλνηα 

ζηελ αλάπηπμε ηεο γεσκεηξηθήο ινγηθήο .  
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1.5.2  Γςναμικόρ Υειπιζμόρ   

 

     Σα ζρήκαηα ινηπφλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή είλαη 

άμεζα διασειπίζιμα από ηο μαθηηή κε ρξήζε ηνπ "ζπξζίκαηνο", "drag 

mode" πνπ είλαη δηαζέζηκν απφ ην πξφγξακκα. Απηφ αθξηβψο θαιείηαη 

δςναμικόρ σειπιζμόρ. 

 

     Με ηνλ δπλακηθφ ρεηξηζκφ ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ  νη καζεηέο είλαη ζε 

ζέζε λα εμεξεπλήζνπλ, λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα ρηίζνπλ αιιειεπηδξαζηηθά 

ηελ καζεκαηηθή ζθέςε. Σα πεξηβάιινληα δπλακηθνχ ρεηξηζκνχ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηξεηο βαζηθέο ηδηφηεηεο (Finzer &Jackiw,1998):  

 Ο σειπιζμόρ είναι άμεζορ.  Ο ρξήζηεο επηιέγεη έλα ζηνηρείν ηνπ 

ζρήκαηνο θαη ην «ζχξεη». Γελ αληηιακβάλεηαη απηή ηε δηαδηθαζία ζαλ 

επίδξαζε ζην πνληίθη ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ επηδξά ζην ζρήκα, αιιά 

ζαλ επίδξαζε απεπζείαο ζην ζρήκα. Ζ γλσζηηθή απφζηαζε κεηαμχ 

απηνχ πνπ είλαη ζηελ νζφλε θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ πίζσ απφ απηφ είλαη 

ειάρηζηε θαη δελ είλαη  αλαγθαία ε κεζνιάβεζε θάπνηνπ ζπζηήκαηνο 

αλαπαξάζηαζεο γηα ηελ επηθνηλσλία κε ην ινγηζκηθφ 

 Η κίνηζη είναι ζςνεσήρ. Οη αιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη θαζψο 

ζχξνπκε αιιά ηα γεσκεηξηθά αληηθείκελα πνπ αληηπξνζσπεχνληαη 

ζηελ νζφλε παξακέλνπλ ζπλεθηηθά θαη πιήξε θαη δηαηεξνχλ ηηο 

ηδηφηεηέο ηνπο. Ο ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα δεη φιεο ηηο ελδηάκεζεο 

θαηαζηάζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ρσξίο ζηελ θίλεζε λα παξεκβάιινληαη  

αληηιεπηά θελά ή «άικαηα» ησλ ζεκείσλ θαηά ηελ θίλεζε.  

 Σο πεπιβάλλον διεπαθήρ είναι «θςζικό» : Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ 

γεσκεηξηθψλ αληηθεηκέλσλ ζηελ νζφλε πξνζνκνηάδεη κε ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ αληηζηνίρσλ θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ.  
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Σα σαπακηηπιζηικά ηυν πεπιβαλλόνηυν Γςναμικήρ Γευμεηπίαρ 

      Όπσο έρεη ηνληζηεί θαη ζε άιιν ζεκείν απηήο ηεο εξγαζίαο έλα  

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαηάιιειν γηα κάζεζε  ζα πξέπεη λα παξέρεη:  

• Τςεινχ βαζκνχ αιιειεπηδξαζηηθφηεηα  

• Γπλαηφηεηα άκεζεο δηαρείξηζεο καζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ  

• Δηθνληθή αλαηξνθνδφηεζε  

• Αξηζκεηηθή αλαηξνθνδφηεζε  

• Πνηθηιία εξγαιείσλ γηα ελλνηνιoγηθή θαηαζθεπή καζεκαηηθψλ ελλνηψλ  

• Πνιιαπιά αλαπαξαζηαζηαθά ζπζηήκαηα  (εηθνληθά,  γξαθηθέο παξαζηάζεηο,  

πηλαθνπνίεζε,  εμηζψζεηο, ππνινγηζκνί)  

• Δξγαιεία βνήζεηαο  

• Γπλαηφηεηεο επέθηαζεο 

     Ληγφηεξν ή πεξηζζφηεξν φια ηα ινγηζκηθά Γπλακηθήο Γεσκεηξίαο πιεξνχλ 

ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο. πγθεθξηκέλα κε ηα ινγηζκηθά Γπλακηθήο 

Γεσκεηξίαο νη καζεηέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαζθεπάζνπλ αθξηβή 

γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνπ εχθνια κεηαζρεκαηίδνληαη ζε άιια κε ηνπο ίδηνπο 

πεξηνξηζκνχο. Όια παξέρνπλ ηξφπνπο αθξηβνχο θαηαζθεπήο θαη κέηξεζεο 

ησλ γεσκεηξηθψλ θαηαζθεπψλ (ζεκεία, ηκήκαηα, δηαλχζκαηα, ηφμα θαη 

θχθινπο) θαη κπνξνχλ λα επαλαιάβνπλ κηα θαηαζθεπή. Σα αληηθείκελα 

κπνξνχλ λα θηλεζνχλ ειεχζεξα θαη λα «ζπξζνχλ» αιιάδνληαο κνξθή θαη 

ζπγρξφλσο λα δηαηεξνχληαη νη ηδηφηεηεο, νη πεξηνξηζκνί θαη νη κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεηο. Δπηπιένλ απηά ηα πξνγξάκκαηα επηηξέπνπλ κεηαζρεκαηηζκνχο 

(κεηαθνξά, ζπκκεηξία, πεξηζηξνθή, απμνκείσζε) ησλ ζρεκάησλ ή ηκήκαηνο 

απηψλ. Απηνί νη κεηαζρεκαηηζκνί είλαη δπλαηφλ λα νξηζηνχλ απφ ηα ζηαζεξά 

δεδνκέλα θαη ηα δπλακηθά δεδνκέλα. Γηα παξάδεηγκα ε πεξηζηξνθή κηαο 

γσλίαο 45 κνηξψλ φπνπ ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο αιιάδεη – δπλακηθφ – ελψ ην 

κέηξν ηεο παξακέλεη ην ίδην- ζηαζεξφ. Σν ινγηζκηθφ επίζεο επηηξέπεη ηελ 

απεηθφληζε ηεο ηξνρηάο ηεο θίλεζεο ελφο ζεκείνπ ή ελφο ζρήκαηνο θαζψο 

απηφ ζχξεηαη ζηελ νζφλε.  
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     Δπηπξφζζεηα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαγξάςνπλ ηελ αθνινπζία 

ελεξγεηψλ πνπ νδεγεί ζε κηα λέα θαηαζθεπή θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ απηή ηελ θαηαζθεπή ζαλ εξγαιείν καθξνεληνιήο γηα λα 

παξαρζνχλ λέα ζρήκαηα.  

     Με ηηο ιεηηνπξγίεο απηέο κπνξεί λα πινπνηείηαη κηα Μαζεκαηηθή γεσκεηξηθή 

θαηαζθεπή απηφκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα  ε δηάκεζνο  ή ε ηνκή ησλ πςψλ 

ελφο ηξηγψλνπ ή κηα καθξνεληνιή θαηαζθεπήο ηεο εθαπηνκέλεο ελφο θχθινπ 

απφ ζεκείν εθηφο απηνχ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αξθεηέο θνξέο ψζηε λα 

νινθιεξσζεί έλα ζπγθεθξηκέλν πνιχπινθν ζρήκα. Σα πξνγξάκκαηα 

δπλακηθήο γεσκεηξίαο κε απηφ ηνλ ηξφπν  δελ απνκέλνπλ  ζηαηηθά αιιά 

εμειίζζνληαη παξάιιεια κε ην ρξήζηε. Ζ δπλαηφηεηα απηή δίλεη  ζην 

πεξηβάιινλ κηα δπλακηθή δηάζηαζε δηφηη ην εκπινπηίδεη θάζε θνξά κε λέα 

εξγαιεία ηα νπνία  θαηαζθεπάδνληαη απφ ην ρξήζηε (δάζθαιν ή/θαη καζεηή). 

Σα εξγαιεία απηά κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη κφληκα σο λέεο δπλαηφηεηεο ζην 

πεξηβάιινλ δηεπαθήο ηνπ κηθξφθνζκνπ. Δπίζεο ζην ινγηζκηθφ ππάξρνπλ 

ζπζηαηηθά πνπ ζπλδένπλ ζχλζεηεο γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο κε αλαιπηηθέο 

εμηζψζεηο, αλαπαξαζηάζεηο ζε θαξηεζηαλφ ζχζηεκα θαη γξαθήκαηα 

ζπλαξηήζεσλ. Οη θσληθέο ηνκέο επίζεο  εθαξκφδνληαη ζε έλα ηνπιάρηζηνλ 

ινγηζκηθφ.  

 

     Αλαιπηηθφηεξα ελψ ηα  πξνγξάκκαηα απηά δηαθέξνπλ σο πξνο ηα 

δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ θαη ηηο ηερληθέο ζρεδίαζεο είλαη φια πεξηβάιινληα 

δπλακηθνχ ρεηξηζκνχ φπσο  πξνζδηνξίζηεθε παξαπάλσ θαη παξέρνπλ ζην 

ζχλνιφ ηνπο ηηο εμήο – θνηλέο- δπλαηφηεηεο:  

 Γςναηόηηηερ Γιασείπιζηρ Απσείυν( file menu) 

Άλνηγκα θαη θιείζηκν αξρείσλ, απνζήθεπζε θαη εθηχπσζε ησλ αξρείσλ 

 Γςναηόηηηερ Δπεξεπγαζίαρ Ανηικειμένυν(Edit menu) 

Απνθνπή, επηθφιιεζε θαη αληηγξαθή, ζπλνιηθή επηινγή αληηθεηκέλσλ 

θαη απαινηθή ηνπο, αλαίξεζε φρη κφλν ηεο ηειεπηαίαο ελέξγεηαο αιιά 

θαη αξθεηψλ πξνεγνχκελσλ. ε απηφ ην κελνχ ην SketchPad 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηα θηλνχκελα γξαθηθά, ηα θνπκπηά απφθξπςεο θαη 

εκθάληζεο θαη ηελ δεκηνπξγία αιιειεμαξηήζεσλ ησλ αληηθεηκέλσλ κε 

ηελ δεκηνπξγία  Γνληθψλ θαη Θπγαηξηθψλ ηνηρείσλ. 
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 Γςναηόηηηερ Μοπθοποίηζηρ ηυν Ανηικειμένυν ( View menu) 

Σα ζρήκαηα είλαη δπλαηφλ λα κνξθνπνηεζνχλ σο πξνο ην πάρνο ηεο 

γξακκήο ή ην ρξψκα αιιά ππάξρεη δπλαηφηεηα απφθξπςεο θαη 

εκθάληζε νιφθιεξσλ ζρεκάησλ ή ηκεκάησλ ηνπο πξνζθέξνληαο ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψλεη ην επίπεδν ππνζηήξημεο 

πνπ πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο  

 Γςναηόηηηερ καηαζκεςήρ όλυν ηυν βαζικών γευμεηπικών 

ανηικειμένυν (ζεκεία, επζείεο, εκηεπζείεο θαη επζχγξακκα ηκήκαηα, 

θχθινπο, πνιχγσλα, κέζν ζεκείν) αιιά θαη δπλαηφηεηεο θαηαζθεπήο 

παξάιιειεο θαη θάζεηεο επζείαο, ηφμνπ θχθινπ,  Σα πεξηζζφηεξα  απφ 

απηά έρνπλ ελζσκαησκέλεο θαη βαζηθέο θαηαζθεπέο φπσο ηεο 

κεζνθαζέηνπ επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο, ηεο δηρνηφκνπ γσλίαο ελψ άιια 

– γηα παξάδεηγκα ην SketchPad δελ ηα παξέρνπλ ελζαξξχλνληαο ηνπο 

καζεηέο λα θάλνπλ ηηο θαηαζθεπέο απηέο κε ηξφπν πνπ ζα επηλνήζνπλ 

θαη ζα ζπκθσλεί κε ηηο αξρέο ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο. Σέινο είλαη 

δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζεί θαη ην εζσηεξηθφ πνιπγψλνπ πνπ είλαη 

βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ κέηξεζε ηνπ εκβαδνχ ησλ ζρεκάησλ. 

 Γςναηόηηηερ μέηπηζηο κήθνπο επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο, κέηξνπ 

γσλίαο, απφζηαζεο νη νπνίεο απεηθνλίδνληαη ζηελ νζφλε θαη αιιάδνπλ 

δπλακηθά θαζψο κεηαζρεκαηίδεηαη ην ζρήκα. Δπίζεο νη κεηξήζεηο είλαη 

δπλαηφλ λα πηλαθνπνηεζνχλ.  

 Γςναηόηηηερ γευμεηπικών μεηαζσημαηιζμών. Με ηα ινγηζκηθά απηά 

είλαη δπλαηφλ λα πάξνπκε ηα είδσια ησλ αληηθεηκέλσλ κέζα απφ 

γεσκεηξηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο φπσο ε πεξηζηξνθή, ε κεηαθνξά , ε 

αλάθιαζε- ζπκκεηξία σο πξνο άμνλα- , θεληξηθή ζπκκεηξία , 

απμνκείσζε. Δπίζεο είλαη δπλαηφλ λα νξηζηνχλ πεξηζζφηεξν 

πνιχπινθνη κεηαζρεκαηηζκνί πνπ απνηεινχλ αθνινπζία απινχζηεξσλ 

κεηαζρεκαηηζκψλ θαη λα απνζεθεπηνχλ ζην κελνχ ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ μαλά.  

 Γςναηόηηηα δημιοςπγίαρ κινούμενυν γπαθικών ( animation) 
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 Δνζυμαηυμένο Καπηεζιανό ύζηημα ην νπνίν παξέρεη δπλαηφηεηεο 

ππνινγηζκνχ εμίζσζεο επζείαο θαη θχθινπ- ην Cabri θαη θσληθψλ 

ηνκψλ- , θιίζεο επζείαο, απνηχπσζεο ζεκείσλ ζε πιέγκα 

θαξηεζηαλψλ αιιά θαη πνιηθψλ ζπληεηαγκέλσλ θαη ππνινγηζηή ν 

νπνίνο εθηφο απφ απινχο ππνινγηζκνχο ππνζηεξίδεη ηελ ζπκβνιηθή 

έθθξαζε ησλ ζπλαξηήζεσλ ησλ νπνίσλ επηζπκνχκε λα 

θαηαζθεπάζνπκε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε. Με απηά ηα εξγαιεία ηα 

ινγηζκηθά απηά ππνζηεξίδνπλ θαη δξαζηεξηφηεηεο Αλαιπηηθήο 

Γεσκεηξίαο αιιά θαη Αλάιπζεο κέζσ ηεο θαηαζθεπήο γεσκεηξηθψλ 

ηφπσλ. Οη γεσκεηξηθνί ηφπνη ππνζηεξίδνληαη θαη απφ ηελ δπλαηφηεηα 

ζρεδίαζεο ίρλνπο θαζψο έλα ζεκείν ή έλα ζρήκα κεηαθηλείηαη ζηελ 

νζφλε ηνπ ππνινγηζηή. 

 Γςναηόηηηα δημιοςπγίαρ μακποκαηαζκεςών και μακποενηολών  νη 

νπνίεο ζε νξηζκέλα έρνπλ ηε κνξθή script θαη νη νπνίεο απνζεθεχνληαη 

θαη επαλαρξεζηκνπνηνχληαη  

Σα αξρεία πνπ παξάγνληαη κε θάζε έλα απφ απηά ηα εξγαιεία είλαη δπλαηφλ 

λα αληηγξαθνχλ ζην clipboard θαη λα απνζεθεπηνχλ κε πνηθίια formats.  
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 Κεθάλαιο 2:  Σο εκπαιδεςηικό λογιζμικό KSEG 

 

2.1: Σο ελεύθεπο εκπαιδεςηικό λογιζμικό γευμεηπίαρ 

KSEG 

     Σν ΚSEG άξρηζε ζαλ κηθξφ πξφγξακκα DOS (ζε DJGPP) πίζσ ην 1996 

επεηδή ν θαηαζθεπαζηήο δελ ζέιεζε λα πιεξψζεη $40 γηα έλα αληίγξαθν 

Sketchpad. Ήηαλ ην πξψην ηνπ πξαγκαηηθφ πξφγξακκα ζε C++  θαη έθαλε 

πνιιά ιάζε ζρεδίνπ. Καηφπηλ ην μαλάγξαςε ζηα Windows θαη ήηαλ  θαιχηεξν 

- γξήγνξν, πνιχ ζηαζεξφ, εχθακπην θαη εχρξεζην. Σν ρξεζηκνπνίεζε 

επηηπρψο γηα λα παξάγεη ηελ ηδέα θαη λα γξάςεη ηελ δηαηξηβή ηνπ. Σέινο, 

μαλάγξαςε ην SEG κηα ηξίηε θνξά γηα ην linux (ην νλφκαζε KSEG επεηδή 

αξρηθά ήηαλ έλα πξφγξακκα KDE -- αιιά βξήθε ην KDE API λα αιιάδεη πάξα 

πνιχ γξήγνξα γηα εθείλνλ θαη λα ην δηαηεξεί), ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εκπεηξία 

ηνπ κε ηα πξνεγνχκελα δχν ζρέδηα. Σειηθά  έρεη κεηαβιεζεί απφ έλα 

πξφγξακκα γηα πξνζσπηθή ηνπ  ρξήζε ζε έλα πξαγκαηηθφ θνκκάηη 

αιιειεπηδξαζηηθνχ  εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. 

     To KSEG είλαη έλα πξφγξακκα γηα ηελ επθιείδεηα γεσκεηξία, φπνπ 

κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε κηα θαηαζθεπή, φπσο γηα παξάδεηγκα έλα ηξίγσλν 

κε ην πεξίθεληξφ ηνπ, θαη έπεηηα, φπσο ζέξλεηε ηηο πιεπξέο ηνπ ηξηγψλνπ, 

κπνξείηε λα δείηε ην πεξίθεληξν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Φπζηθά, κπνξείηε λα 

θάλεηε πνιιά πεξηζζφηεξα απφ απηφ -δείηε ηνλ θαηάινγν ραξαθηεξηζηηθψλ 

γλσξηζκάησλ παξαθάησ.   

      Σν KSEG κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ ηάμε, γηα  πξνζσπηθή 

εμεξεχλεζε ηεο γεσκεηξίαο, ή γηα ηελ παξαγσγή ζρεκάησλ  πςειήο  

πνηφηεηνο γηα LaTeX. Δίλαη πνιχ γξήγνξν, ζηαζεξφ, θαη έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα 

παξέρεη  απνδνηηθφηεηα θαη ζπλέπεηα. Μπνξεί λα γίλεη κηα θαηαζθεπή ζην 

ιηγφηεξν απφ ην κηζφ ρξφλν πνπ απαηηείηαη  γηα λα γίλεη  κε παξφκνηα 

πξνγξάκκαηα.  
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2.2: Οι ζημανηικόηεπερ δςναηόηηηερ ηος λογιζμικού  

      Αθνινχζσο αλαθέξνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο δπλαηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ, 

φπνπ είλαη:  

      • Γξήγνξνο ππξήλαο πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηηο κεγάιεο 

θαηαζθεπέο.  

 Δίλαη ειεχζεξν ινγηζκηθφ / GPL. 

 Σξέρεη ζε Linux (θαη πηζαλψο ζηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα πνπ 

ππνζηεξίδνπλ qt). 

 Τπνζηεξίμεη πνιιέο γιψζζεο.  

 Πιήξσο ηεθκεξησκέλν.  

 Μπνξεί λα θαηαζθεπαζηνχλ ζεκεία, ηκήκαηα, αθηίλεο, γξακκέο, θχθινη, 

θαη ηφμα. 

 Μπνξνχλ λα γίλνπλ κεηξήζεηο.  

 Μπνξνχλ λα γίλνπλ κεηαζρεκαηηζκνί, δειαδή πεξηζηξνθή, κεηαθνξά, 

νκνηνζεζία, αλάθιαζε (εχξεζε ζπκκεηξηθνχ σο πξνο άμνλα).  

 Μπνξεί λα γίλεη θαηαζθεπή ησλ πξνζαξκνζηηθά επηιεγέλησλ 

γεσκεηξηθψλ ηφπσλ γηα θαιχηεξε πνηφηεηα θαη ηαρχηεηα.  

 Μπνξεί λα γίλεηαη αληίζηξνθν ζχξζηκν, δειαδή ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

λα κελ ζχξνπκε ηα «γνληθά ζηνηρεία» ελφο γεσκεηξηθνχ αληηθεηκέλνπ, 

αιιά ην «ζπγαηξηθά ηνπ ζηνηρεία». 

 Άπεηξεο αλαηξέζεηο θαη αθπξψζεηο  αλαηξέζεσλ. 

 Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ εχθνια ηα ζεκεία γηα 

λα γίλεη ε εθηχπσζε.  

 Τπάξρνπλ εχρξεζηεο δηαδηθαζίεο  κε ηελ ππνζηήξημε γηα επαλάιεςε. 

 Τπάξρνπλ ηχπνη γηα ηνπο ππνινγηζκνχο. 

 Τπάξρνπλ φκνξθα ρξψκαηα, γξακκαηνζεηξέο, ζηπι θακππιψλ, θ.ι.π.  

 Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα κεγέζπλζεο.  

 Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ζε αξρείν εηθφλαο.  

 Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο.  

 Μπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ νκάδεο επηινγήο, δειαδή κπνξνχκε λα 

νκαδνπνηήζνπκε έλα ζχλνιν γεσκεηξηθψλ αληηθεηκέλσλ, θαη θαηφπηλ 

λα ηα επηιέμηε αξγφηεξα κε δηπιφ θιηθ. 

 Μπνξεί λα παξαρζνχλ ζρήκαηα πςειήο πνηφηεηαο γηα LaTeX. 

 Μπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ επαλαιακβαλφκελεο θαηαζθεπέο, γηα 

παξάδεηγκα fractals. 

 Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο αξρείσλ φπνπ έπεηηα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ δίλνληαο ν ρξήζηεο κφλν ηα γεσκεηξηθά αληηθείκελα 

πνπ ζεσξνχληαη δεδνκέλα γηα κηα θαηαζθεπή. 
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2.3: Γλώζζερ πος ςπάπσει ηο KSEG 

 

Γιψζζεο κέρξη ηψξα:  

 

 Πνξηνγαιηθά -- Jorge Barros de Abreu 

 Γαιιηθά -- Jean - ν Jean-Philippe Martin (UI) and Marie-Paule Canou, 

Josee Goyer, Michele Sidobre (Help) 

 Γεξκαληθά -- Andreas Goebel 

 Ννξβεγηθά Bokmal -- Skolelinux  

 Οπγγξηθά -- Gabor Nagy  

 Ηζπαληθά -- Eduardo Duenez  

 Οιιαλδηθά -- Bram Schoenmakers  

 Ηηαιηθά -- Giancarlo Bassi  

 Ηαπσληθά -- Linux (ASCII) ( UI) Yokota Hiroshi (βνήζεηα)  

 Οπαιηθά -- Kevin Donnelly  

 Σνπξθηθά -- Vildan Ozturk  

 Ρσζηθά -- Anton Petrunin  

 Απινπζηεπκέλα θηλέδηθα -- Xu Xianghua  

 Παξαδνζηαθά θηλέδηθα -- Charley, Chang-Li, Yao 

 Μνγγνιηθά -- Batnasan Davaa 

 

 

 

2.4: Απαιηήζειρ ηος KSEG 

      Σξέρεη ζε πιαηθφξκεο  βαζηζκέλεο ζε Unix (ζχκθσλα κε ηνπο ρξήζηεο, 

ζπληάζζεη επίζεο θαη ηξέρεη ζηε MAC OS Υ θαη κπνξεί λα ηξέμεη ζε νηηδήπνηε 

πνπ ππνζηεξίμεη Qt). Παξά ην φλνκα, δελ απαηηείηαη KDE γηα λα ηξέμεη. 

      Θα ρξεηαζηείηε qt 3. Υ. Δάλ δελ ηνλ έρεηε, πεγαίλεηε ζην HTTP://www.  

trolltech.com.  Αλ θαη ην KSEG αλαπηχζζεηαη ζε Linux, πνιινί  ην έρνπλ 

ζπληάμεη θάησ απφ ηε MAC OS Υ θαη FreeBSD. Γηα ηε MAC OS Υ 10,3 θαη πην 

πξφζθαηα, ν Markus Bongard έρηηζε έλαλ απηφλνκν δπαδηθφ εθαξκνζηή γηα 

KSEG, ην νπνίν πεξηιακβάλεη επίζεο qt.    
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2.5: ύγκπιζη ηος KSEG με ηα εκπαιδεςηικά λογιζμικά 

γευμεηπίαρ Cabri και  Sketchpad .  

      Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ινγηζκηθψλ γεσκεηξίαο είλαη φηη ν ρξήζηεο 

έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα κεηαζρεκαηίδεη κε ην πνληίθη ηα ζρήκαηα πνπ 

δεκηνπξγεί, ελψ δηαηεξνχληαη νη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο θαη νη ηδηφηεηεο ηεο 

θαηαζθεπήο. Έηζη, θάζε θαηαζθεπή νδεγεί κε θπζηθφ ηξφπν ζε γεληθεχζεηο, 

θαζψο είλαη δπλαηφλ λα παξαηεξεζνχλ πνηα ραξαθηεξηζηηθά κεηαβάιινληαη 

θαη πνηα δηαηεξνχληαη ακεηάβιεηα. Ζ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή κεηαηξέπεηαη ζε 

έλαλ δπλακηθφ πίλαθα, ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ κε κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα πεξηζζφηεξν πεξίπινθα ζρήκαηα, ηα νπνία έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

παξακνξθσζνχλ θαη λα κεηαζρεκαηηζζνχλ θαηά άπεηξνπο ηξφπνπο, δίρσο 

ηελ αλάγθε ζβεζίκαηνο θαη εθ λένπ ζρεδίαζεο. Έηζη, νη γεσκεηξηθέο ηδηφηεηεο 

ησλ ζρεκάησλ αλαθαιχπηνληαη, ελψ ην κάζεκα ηεο γεσκεηξίαο κεηαηξέπεηαη 

ζε κηα ζπλαξπαζηηθή πεξηπέηεηα, ηφζν γηα ηνλ θαζεγεηή φζν θαη γηα ηνλ 

καζεηή.   

      Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ KSEG ζπκίδεη ηα ινγηζκηθά Cabri θαη 

Sketchpad. Σα δχν απηά ινγηζκηθά είλαη παξφκνηα. Μεξηθέο δηαθνξέο πνπ ζα 

κπνξνχζακε λα επηζεκάλνπκε είλαη νη εμήο: 

      Σν Cabri δηαζέηεη κελνχ κε εηθνλίδηα θαη ιφγηα, φπνπ ηα εηθνλίδηα θάπνηεο 

θνξέο θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ θαζνδήγεζε ησλ ελεξγεηψλ ησλ καζεηψλ. Σν 

Sketchpad δηαζέηεη κελνχ κε ιφγηα, φπνπ κε απηφλ ηνλ ηξφπν δελ 

δεκηνπξγνχληαη δπζθνιίεο ζηνλ ρξήζηε. Αληίζηνηρα, ην  KSEG έρεη πξνζηηφ 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο, αθνχ ην κελνχ επηινγψλ ηνπ είλαη παξφκνην κε απηφ 

ηνπ Sketchpad.  

      Μηα ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ Cabri 

θαη Sketchpad είλαη ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ησλ γεσκεηξηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

πγθεθξηκέλα, γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο γεσκεηξηθνχ αληηθεηκέλνπ γηα 

παξάδεηγκα ελφο ηξηγψλνπ ζην Sketchpad, πξψηα θαηαζθεπάδνπκε ηξία 
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ζεκεία, ηα επηιέγνπκε θαη έπεηηα απφ ην κελνχ επηιέγνπκε ηελ θαηάιιειε 

ελέξγεηα. ην Cabri ιεηηνπξγνχκε αληίζηξνθα, δειαδή πξψηα επηιέγνπκε ην 

ηξίγσλν απφ ην κελνχ ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, θαη έπεηηα δεηείηαη απφ ην 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ λα θαζνξίζνπκε έλα έλα ηα ζεκεία απφ ηα νπνία 

δηέξρεηαη ην ηξίγσλν. Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ  KSEG θαη ζε επίπεδν 

θαηαζθεπήο γεσκεηξηθψλ αληηθεηκέλσλ ζπκίδεη ην Sketchpad. 

      Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ  Cabri έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαζθεπάδεη 

άκεζα θσληθέο ηνκέο, ελψ ην Sketchpad δελ κπνξεί λα ηηο θαηαζθεπάζεη 

άκεζα, αιιά ν ρξήζηεο πξέπεη λα θαηαζθεπάζεη ηνλ γεσκεηξηθφ ηφπν. Καη ην 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ KSEG δελ κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη άκεζα ηηο θσληθέο 

ηνκέο. Όκσο κπνξεί λα ηηο θαηαζθεπάζεη κε άιινπο ηξφπνπο πνπ ζα 

αλαιπζνχλ παξαθάησ θαη αξθεί λα θαηαζθεπαζηνχλ κηα θνξά, αθνχ κπνξνχλ 

λα απνζεθεπζνχλ θαη λα αλαθιεζνχλ απφ ηνλ ρξήζηε φηαλ είλαη επηζπκεηφ.  

      Αθφκα θαη ηα γεσκεηξηθά αληηθείκελα πνπ ην Sketchpad δελ θάλεη άκεζα 

κε εληνιέο απφ ην κελνχ πνπ δηαζέηεη, γίλνληαη φια κε αξρεία εληνιψλ. Απηά 

ηα αξρεία εληνιψλ θαηαζθεπάδνληαη απφ ηνλ ρξήζηε θαη απνζεθεχνληαη. Όηαλ 

απηά επηιέγνληαη απφ ηνλ ρξήζηε, ηφηε δελ θαίλνληαη κφλν ηα αξρηθά θαη ηα 

ηειηθά αληηθείκελα, αιιά θαη φια ηα ελδηάκεζα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο. Καη ην 

Cabri δηαζέηεη θάηη αλάινγν γηα ηηο πνιχπινθεο θαηαζθεπέο, ηηο καθξνεληνιέο. 

Όκσο ην κεηνλέθηεκα πνπ παξνπζηάδεηαη είλαη φηη φηαλ επηιέμνπκε κηα 

καθξνεληνιή, ηφηε παξνπζηάδεηαη θαηεπζείαλ ην ηειηθφ ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο 

θαη δελ θαίλνληαη φια ηα ελδηάκεζα ζηάδηα. Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ  KSEG 

δηαζέηεη ηηο “Καηαζθεπέο”, φπνπ απνζεθεχνληαη απφ ηνλ ρξήζηε θαη κπνξνχλ 

είηε λα επηιεγνχλ θαη δίλνληαο αληηθείκελα πνπ ζεσξνχληαη δεδνκέλα γηα ηελ 

“Καηαζθεπή”, λα δνζεί θαηεπζείαλ ην ηειηθφ ζηάδην ηεο “Καηαζθεπήο”, είηε λα 

επηιεγνχλ θαη λα παξνπζηαζηεί φιε ε δηαδηθαζία ηεο “Καηαζθεπήο”. Ο 

θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο Καηαζθεπέο ηνπ KSEG είλαη 

κε αλαδξνκή. Απηφ καο επηηξέπεη λα θαηαζθεπάζνπκε fractals, θαζψο επίζεο 

λα επαλαιάβνπκε Καηαζθεπέο πνιιαπιέο θνξέο. 
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      Σν Cabri δεκηνπξγεί απιά θαη πνιιαπιά απηφκαηα γξαθηθά (animation), 

ελψ κε ην Sketchpad απφ ην κελνχ Δπεμεξγαζία, επηιέγνληαο ην “Κνπκπί 

ελέξγεηαο” θαη απφ ην ππνκελνχ πνπ εκθαλίδεηαη επηιέγνληαο “Κηλνχκελα 

γξαθηθά”, κπνξνχκε απφ ην παξάζπξν δηαιφγνπ λα θάλνπκε ηηο επηινγέο πνπ 

ζέινπκε, δειαδή λα επηιέμνπκε ηελ ηξνρηά θαη ην ζεκείν πάλσ ζηελ νπνία ζα 

θηλεζεί θαη παηψληαο  ην “Κίλεζε”, λα επαλέιζνπκε ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

ηνπ ινγηζκηθνχ, φπνπ θάλνληαο δηπιφ θιίθ ζην θνπκπί “Πξφζζεζε θίλεζεο” 

πνπ έρεη εκθαληζηεί εθεί, λα δνχκε ην ζεκείν πνπ θηλείηαη θαηά κήθνο ηεο 

ηξνρηάο θαη λα δηαγξάθεηαη έλαο γεσκεηξηθφο ηφπνο, φπνπ ε θίλεζε κπνξεί λα 

δηαθνπεί απφ ηνλ ρξήζηε φπνηε εθείλνο ζειήζεη. Απηήλ ηελ δηαθνπή δελ 

κπνξεί λα ηελ  θάλεη ν ρξήζηεο φηαλ ρξεζηκνπνηεί ηα απηφκαηα γξαθηθά 

(animation) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ Cabri. Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

KSEG δελ δηαζέηεη θάπνηα ιεηηνπξγία πνπ λα ππνζηεξίδεη θίλεζε. 

      Σν KSEG δελ δηαζέηεη θαξηεζηαλφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ, επνκέλσο 

δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζέκαηα αλάιπζεο. Αθφκα, ην εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ KSEG κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή ζρεκάησλ 

πςειήο πνηφηεηαο γηα LaTeX. Σέινο, ην KSEG ππεξηεξεί ησλ άιισλ δχν, 

αθνχ πξφθεηηαη γηα έλα ειεχζεξν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γεσκεηξίαο. 
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ΜΔΡΟ Β΄ 

ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ-  

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΣΟΤ KSEG 

Διζαγυγή 

      Ο θαζεγεηήο ησλ Μαζεκαηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζηελ δηδαζθαιία ηνπ ζα πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη 

απαηαίηεηεο  γλψζεηο γηα απηφ. Ζ εμνηθείσζή  ηνπ κε απηφ ζα ηνπ επηηξέςεη λα 

ρεηξηζηεί κε άλεζε νπναδήπνηε ζρεδφλ ελφηεηα ησλ ζρνιηθψλ καζεκαηηθψλ. 

      Αμηνπνηψληαο ηα θαηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ, ν θαζεγεηήο ζα αηζζαλζεί ζηγνπξηά θαη απηνπεπνίζεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα επηρεηξήζεη ην κεγάιν ηφικεκα, λα απειεπζεξψζεη ηε 

δηδαζθαιία ηνπ απφ ηα παξαδνζηαθά κέζα, λα ηελ κπνιάζεη κε λέεο 

παηδαγσγηθέο ηδέεο θαη λα ηελ εκπινπηίζεη κε ηηο πξνθιεηηθέο δπλαηφηεηεο 

πνπ ε ζχγρξνλε ειεθηξνληθή ηερλνινγία πξνζθέξεη. 

 

 

Κεθάλαιο 3:  Η ζσεδίαζη γίνεηαι εύκολα με ηο 

λογιζμικό KSEG 

3.1: Δκκίνηζη KSEG 

      Σν KSEG είλαη έλα εξγαιείν ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα απεηθνλίζεηε κε 

επθνιία δπλακηθέο θαηαζθεπέο θαη λα θηηάμεηε γεσκεηξηθά ζρήκαηα γξήγνξα 

θαη εχθνια. ρεδφλ θάζε θνξά πνπ ζα παίδεηε κε ην KSEG, ζα αλαθαιχπηεηε 

θαη κία θαηλνχξγηα γεσκεηξηθή ηδηφηεηα πνπ δελ γλσξίδαηε πξηλ. 

      Με ην KSEG, δεκηνπξγείηε κία δπλακηθή θαηαζθεπή βάδνληαο πξψηα 
ζεκεία ζηελ νζφλε θαη κεηά ηα ρξεζηκνπνηείηε γηα λα δεκηνπξγήζεηε άιια 
αληηθείκελα, φπσο γξακκέο ή θχθινπο. Μεηά ζχξεηε ηα ζεκεία πνπ 
δεκηνπξγήζαηε θαη παξαθνινπζείηε νιφθιεξε ηε θαηαζθεπή λα αθνινπζεί. 
Τπάξρνπλ πνιιά πεξηζζφηεξα ζην KSEG, θπζηθά, αιιά απηή είλαη ε βαζηθή 
ηδέα.  
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      Ένα ππόβλημα οπολογίαρ: Υξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν "Καηαζθεπή" γηα 
λα αλαθεξφκαζηε ζην ηχπν εγγξάθνπ ηνπ KSEG θαη επίζεο γηα κία νκάδα 
γεσκεηξηθψλ αληηθεηκέλσλ ηα νπνία βαζίδνληαη ην έλα ζην άιιν. πλήζσο 
είλαη εκθαλέο απφ ην πεξηερφκελν ηη ελλνείηαη απφ ηα δχν, αιιά ζε απηφ ην 
θείκελν ζα εκθαλίδεηαη κε θεθαιαίν ην αξρηθφ γξάκκα ε ιέμε "Καηαζθεπή" 
φηαλ αλαθέξνκαη ζην ηχπν εγγξάθνπ θαη κε κηθξφ ην αξρηθφ γξάκκα ε ιέμε 
"θαηαζθεπή" φηαλ αλαθέξνκαη ζε κία νκάδα γεσκεηξηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

      Αθνχ θάλεηε ηα αθφινπζα, ζα πξέπεη λα είζηε εμνηθεησκέλνη κε ηε βαζηθή 

ρξήζε ηνπ KSEG θαη λα αξρίζεηε λα παίδεηε κφλνη ζαο. Γηα πξνρσξεκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά, δηαβάζηε νιφθιεξν ην θείκελν. 

1. Δθθηλήζηε ην KSEG. Θα πξέπεη λα δείηε έλα ιεπθφ θακβά θαιχπηνληαο 
ην πεξηζζφηεξν ρψξν γχξσ απφ ην παξάζπξν εξγαζίαο (πνπ 
πεξηβάιεηε απφ γξακκέο εξγαιείσλ, κπάξεο θχιηζεο, κελνχ θαη κπάξα 
θαηάζηαζεο).  

 

2. Παηήζηε δεμί θιηθ ζην θέληξν ηνπ θακβά γηα λα δεκηνπξγήζεηε ην 
ζεκείν Α.  
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3. Κξαηήζηε ην πιήθηξν SHIFT ελψ παηάηε ην δεμί θιηθ ηνπ πνληηθηνχ ζε 
έλα δηαθνξεηηθφ κέξνο γηα λα δεκηνπξγήζεηε ην ζεκείν Β. Αθνχ 
θξαηάηε παηεκέλν ην SHIFT, ην ζεκείν Α δελ απνεπηιέγεηε, έηζη κεηά 
απφ απηφ βήκα ζα έρεηε δχν επηιεγκέλα ζεκεία.  

4. Απφ ην κελνχ Νέο, επηιέμηε "Κχθινο απφ Κέληξν θαη εκείν". Απηφ ζα 
δεκηνπξγήζεη έλα θχθιν κε θέληξν ην ζεκείν Α θαη ζα δηέξρεηαη απφ ην 
ζεκείν Β. Ο θχθινο ζα εκθαληζηεί επηιεγκέλνο θαη ηα ζεκεία Α θαη Β ζα 
απνεπηιεγνχλ.  

                

5. Δπηιέμηε ην ζεκείν Β παηψληαο ην αξηζηεξφ θιηθ επάλσ ηνπ (απηφ ζα 
απνεπηιέμεη ην θχθιν επίζεο). Μεηά θξαηήζηε παηεκέλν ην SHIFT θαη 
παηήζηε ην αξηζηεξφ θιηθ ζην ζεκείν Α γηα λα ην επηιέμηε.  

6. Απφ ην κελνχ Νέο, επηιέμηε μαλά "Κχθινο απφ Κέληξν θαη εκείν". 
Σψξα απηφ ζα δεκηνπξγήζεη έλα θχθιν κε θέληξν ην ζεκείν Β (επεηδή 
ην επηιέμαηε πξψην) θαη ζα δηέξρεηαη απφ ην ζεκείν Α.  

7. Κξαηήζηε παηεκέλν ην SHIFT θαη επηιέμηε ην πξψην θχθιν πνπ 
επηιέμαηε παηψληαο επάλσ ηνπ. Θα πξέπεη λα έρεηε θαη ηνπο δχν 
θχθινπο επηιεγκέλνπο.  
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8. Απφ ην κελνχ Νέο, επηιέμηε "εκείν Σνκήο". Γχν ζεκεία ζηηο ηνκέο ησλ 
δχν θχθισλ ζα εκθαληζζνχλ επηιεγκέλα.  

9. Απφ ην κελνχ Νέο, επηιέμηε "Δπζεία". Απηφ ζα δεκηνπξγήζεη θάζεηε 
επζεία ζην επζχγξακκν ηκήκα ΑΒ.  
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10. Σψξα ζχξεηε ην ζεκείν Α κε ην αξηζηεξφ θνπκπί ηνπ πνληηθηνχ. Απηφ 
ζα ζαο δψζεη κία ηδέα γηα ην ηη θάλεη ην KSEG.  

               

 

      Φπζηθά, απηφο δελ είλαη ν πην απνδνηηθφο ηξφπνο γηα λα δεκηνπξγεζεί κία 

θάζεηε επζεία ζην KSEG, αιιά λα δείμεη πσο ε δεκηνπξγία θαη νη επηινγέο 

ιεηηνπξγνχλ. 
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3.2: Δπιλογή 

    3.2.1: Δπιλογή ενόρ ανηικειμένος 

      Γηα λα θαηαζθεπάζεηε λέα αληηθείκελα, ζπλήζσο ρξεηάδεηαη λα επηιέμεηε 

θάπνηα ππάξρνληα. Οη επηινγέο γηα λα γίλεη απηφ είλαη:  

 Αξηζηεξφ θιηθ ζε έλα άδεην κέξνο θαη απνεπηιέγνληαη φια ηα 
επηιεγκέλα αληηθείκελα.  

 Αξηζηεξφ θιηθ ζε έλα κε επηιεγκέλν αληηθείκελν θαη ην αληηθείκελν 
επηιέγεηε ελψ ηα ππφινηπα απνεπηιέγνληαη.  

 Παηψληαο ην αξηζηεξφ θνπκπί ηνπ πνληηθηνχ ζε έλα άδεην κέξνο, 
ζέξλνληαο, θαη απειεπζεξψλνληάο ην ζα επηιεγνχλ φια ηα αληηθείκελα 
πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο πεξηνρήο επηινγήο θαη ζα απνεπηιεγνχλ φια 
ηα ππφινηπα.  

 Κξαηψληαο παηεκέλν ην SHIFT θαη αξηζηεξφ θιηθ ζε έλα αληηθείκελν ζα 
επηιεγεί ην αληηθείκελν εάλ δελ είλαη ήδε επηιεγκέλν αιιηψο ζα 
απνεπηιεγεί. Όια ηα αληηθείκελα ηα νπνία ηπρφλ λα έρνπλ επηιεγεί ζα 
παξακείλνπλ επηιεγκέλα.  

 Κξαηψληαο παηεκέλν ην SHIFT, παηψληαο ην αξηζηεξφ θνπκπί ηνπ 
πνληηθηνχ ζε έλα άδεην κέξνο, ζέξλνληαο, θαη απειεπζεξψλνληάο ην, 
ζα πξνζζέζεη ζηε επηινγή φια ηα αληηθείκελα ηα νπνία βξίζθνληαη 
ζηελ πεξηνρή επηινγήο.  

 ε κία Καηαζθεπή, έρεηε επίζεο ηελ επηινγή αληηθεηκέλσλ απφ ηε ιίζηα 
Καηαζθεπψλ. Μπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ή λα ζχξεηε ή λα 
ρξεζηκνπνηήζεηε ην SHIFT. εκεηψζηε φηη δηαθνξεηηθά κε ηηο άιιεο 
κεζφδνπο, απηφ ζαο επηηξέπεη λα επηιέμεηε αφξαηα θαη κε ππάξρνληα 
αληηθείκελα.  

      Όηαλ θάλεηε θιηθ ζε έλα κέξνο πνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα 

αληηθείκελα, ηα πξάγκαηα είλαη πην πεξίπινθα. Σα Αληηθείκελα έρνπλ κία 

επηινγή "πξνηεξαηφηεηα": πξψηα ηα ζεκεία , δεχηεξα νη θακπχιεο, ην θείκελν, 

νη γεσκεηξηθνί ηφπνη , θαη ηειεπηαία ηα εζσηεξηθά ησλ αληηθεηκέλσλ . Δάλ 

αληηθείκελα κε πςειφηεξε πξνηεξαηφηεηα είλαη θάησ απφ ην δείθηε ηνπ 

πνληηθηνχ ηφηε αληηθείκελα κε ρακειφηεξε πξνηεξαηφηεηα αγλννχληαη. Δληφο 

κίαο εληαίαο πξνηεξαηφηεηαο, ν αιγφξηζκνο είλαη ηέηνηνο πνπ θάλνληαο θιηθ 

πνιιέο θνξέο θπθιψλεη δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο επηινγήο. Ζ κπάξα 

θαηάζηαζεο είλαη πάληα έλαο θαιφο ηξφπνο γηα λα θαηαιαβαίλεηε ηη ζα γίλεη 

εάλ θάλεηε θιηθ. 
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    3.2.2: Δπιλογή πλήθοςρ ανηικειμένυν 

      Έλαο ηξφπνο επηινγήο πνιιαπιψλ αληηθεηκέλσλ είλαη λα 
ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ νκαδνπνίεζε αληηθεηκέλσλ. Ζ νκαδνπνίεζε είλαη κία 
νκάδα αληηθεηκέλσλ πνπ ιέηε ζην KSEG λα ηα ελψζεη ψζηε λα είλαη 
επθνιφηεξε ε επηινγή ηνπο. Πεγαίλνληαο ζην "Δπεμεξγαζία/Δπηινγή 
Οκαδνπνίεζεο..." εκθαλίδεη ην παξάζπξν δηαρείξηζεο ησλ νκάδσλ επηινγήο 
(ζπζρεηηδφκελν κε έλα έγγξαθν). Όηαλ ην αλνίγεηε, εκθαλίδεη κία ιίζηα κε 
νκαδνπνηεκέλα αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ ζην έγγξαθν. 

 

      Όηαλ επηιέγεηε κηα νκάδα επηινγήο (ή πεξηζζφηεξσλ) ζηε ιίζηα ηεο 
δηαρείξηζεο  ησλ νκάδσλ επηινγήο θαη παηήζεηε ην πιήθηξν Δπηινγή, φια ηα 
αληηθείκελα εθείλεο ηεο νκαδνπνίεζεο επηιέγνληαη θαη φια ηα άιια 
αληηθείκελα απνεπηιέγνληαη. Έρνληαο παηεκέλν ην πιήθηξν SHIFT θαη 
παηψληαο ην πιήθηξν Δπηινγή ζα επηιέμεη ηα αληηθείκελα ζε εθείλε ηελ νκάδα 
ρσξίο απνεπηινγή άιισλ αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα επηιερηνχλ. 
Παηψληαο ην πιήθηξν Αθχξσζε επηινγήο ζα μεδηαιέμεη κφλν ηα αληηθείκελα 
ζηελ νκαδνπνίεζε. Όηαλ έρεηε ηνπιάρηζηνλ έλα επηιεγκέλν αληηθείκελν, ην 
πιήθηξν Νέα Οκαδνπνίεζε ελεξγνπνηείηαη.  
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      Παηψληαο ην δεκηνπξγείηε κηα λέα νκαδνπνίεζε πνπ απνηειείηαη απφ ηα 
επηιεγκέλα αληηθείκελα. 

      Ζ επηινγή Μεηαζσημαηιζμόρ Κπςθών Ανηικειμένυν ζην πιαίζην 
δηαιφγνπ πνπ πξνθχπηεη αλ επηιέμνπκε "Δπηινγέο Οκαδνπνίεζεο" απφ ην 
κελνχ Δπεξεπγαζία, έρεη επηπηψζεηο κφλν ζε ελζσκαησκέλεο 
νκαδνπνηήζεηο. Όηαλ δελ έρεη επηιεγεί (πξνεπηινγή), "φια ηα ζεκεία" 
αλαθέξνληαη κφλν κε - θξπκκέλα ζεκεία. Όηαλ έρεη επηιεγεί, "φια ηα ζεκεία" 
αλαθέξνληαη θαη ζηα θξπκκέλα. ηηο νκάδεο πνπ δελ είλαη ελζσκαησκέλεο, 
φια ηα αληηθείκελα ηνπο επηιέγνληαη / απνεπηιέγνληαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη ησλ θξπκκέλσλ. 

      Οη νκαδνπνηήζεηο (εθηφο απφ ελζσκαησκέλεο) κπνξνχλ λα γίλνπλ θελέο 
εάλ φια ηα ζηνηρεία ηνπο δηαγξάθνληαη (άκεζα ή απφ αλαίξεζε). Σέηνηεο 
νκάδεο είλαη ζεκεησκέλεο κε ην ζεκάδη κείνλ αιιά δελ δηαγξάθνληαη 
απηφκαηα (δεδνκέλνπ φηη ε αλαίξεζε κπνξεί λα θέξεη ηα αληηθείκελα ζην 
έγγξαθν). Δληνχηνηο, νη θελέο νκάδεο δελ ζψδνληαη κε ην έγγξαθν. 
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3.3: Γευμεηπικά ανηικείμενα 

      εκεία, επζείεο, κεηξήζεηο, ππνινγηζκνί, γεσκεηξηθνί ηφπνη, θηι είλαη φια 
"γεσκεηξηθά αληηθείκελα". Έλα γεσκεηξηθφ αληηθείκελν κπνξεί λα έρεη γνληθά 
γεσκεηξηθά αληηθείκελα ζηα νπνία βαζίδεηαη. Γηα παξάδεηγκα εάλ 
θαηαζθεπάζεηο δχν ζεκεία θαη κία επζεία πνπ πεξλάεη απφ απηά, ηφηε ηα 
ζεκεία είλαη νη γνλείο ηεο επζείαο (γνληθά αληηθείκελα) θαη ε επζεία είλαη ην 
παηδί ησλ ζεκείσλ (ζπγαηξηθφ αληηθείκελν). Όηαλ ζέξλεηο έλα ειεχζεξν ζεκείν 
φιεο νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ ππνινγίδνληαη μαλά. Όηαλ ζέξλεηο έλα αληηθείκελν 
πνπ έρεη γνληθά αληηθείκελα (απηφ ιέγεηε αληίζηξνθν ζχξζηκν), έλαο 
πνιχπινθνο αιγφξηζκνο θαζνξίδεη πνηα γνληθά αληηθείκελα λα κεηαθηλεζνχλ 
έηζη ψζηε λα εκθαληζζεί ε επηζπκεηή θίλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ζέξλεηε. 

      Έλα γεσκεηξηθφ αληηθείκελν κπνξεί λα "κελ ππάξρεη" κε ηελ γεσκεηξηθή 
έλλνηα, φπσο ην ζεκείν ηνκήο ησλ θχθισλ πνπ δελ ηέκλνληαη. Δάλ νη θχθινη 
κεηαθηλεζνχλ αξγφηεξα καδί, ηα ζεκεία αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη μαλά. Πεδία 
κε ππαξρφλησλ αληηθεηκέλσλ επίζεο δελ ππάξρνπλ (κε εμαίξεζε ην 
γεσκεηξηθφ ηφπν, γηα ιεπηνκέξεηεο δείηε ην θείκελν γηα ην γεσκεηξηθφ ηφπν 
παξαθάησ). Οπφηε εάλ ζέξλεηε γχξσ απφ θάπνην ζεκείν θαη μαθληθά ην 
πεξηζζφηεξν κέξνο ηεο θαηαζθεπήο ζαο εμαθαληζζεί επεηδή δχν ηκήκαηα 
γξακκψλ ηέκλνληαη (ηα αληηθείκελα ηα νπνία εμαθαλίδνληαη είλαη ηα πξντφληα 
ηνπ ζεκείνπ ηνκήο), κελ αλεζπρήζεηε, ζα επαλέιζνπλ. 
 
 

 

 

 

3.4: Γημιοςπγία 

    Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε λέα γεσκεηξηθά αληηθείκελα, απφ ην κελνχ Νέο, 

επηιέγνπκε θάζε θνξά ηη ζέινπκε λα θαηαζθεπάζνπκε. Όηαλ λέα αληηθείκελα 

δεκηνπξγνχληαη, επηιέγνληαη ακέζσο θαη, κε εμαίξεζε ηα ζεκεία πνπ 

δεκηνπξγνχληαη θάλνληαο δεμί θιηθ θξαηψληαο ην πιήθηξν SHIFT, φια ηα άιια 

αληηθείκελα απνεπηιέγνληαη. 
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    3.4.1: Γημιοςπγία ζημείυν 

 Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα ειεχζεξν ζεκείν, θάληε δεμί θιηθ ζε κία άδεηα 
πεξηνρή ηνπ θχιινπ ηνπ KSEG.  

 Γηα λα θαηαζθεπάζεηε έλα ζεκείν πάλσ ζε κηα θακπχιε (γξακκή, 
ηκήκα, αθηίλα, θχθινο, ηφμν), παηήζηε δεμί θιηθ ζηελ θακπχιε.  

         

 Γηα λα θαηαζθεπάζεηε έλα ζεκείν πάλσ ζε κηα ηνκή δχν θακππιψλ, 
παηήζηε δεμί θιηθ ζην ζεκείν ηνκήο. Δλαιιαθηηθά, επηιέμηε ηηο δχν 
θακπχιεο θαη απφ ην κελνχ  Νέο, επηιέμηε ην "ζεκείν ηνκήο". Όηαλ νη 
δχν θακπχιεο έρνπλ δχν ζεκεία ηνκήο (ηνπιάρηζηνλ) ε επηινγή απφ ην 
κελνχ ζα θαηαζθεπάζεη θαη ηα δχν, ελψ αλ παηάηε δεμί θιηθ ζα 
θαηαζθεπαζηεί κφλν έλα.  
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 Γηα λα θαηαζθεπάζεηε ην κέζν(α) ελφο ή πεξηζζφηεξσλ επζχγξακκσλ 
ηκεκάησλ, επηιέμηε  ηα θαη απφ ην κελνχ Νέο επηιέμηε "εκείν ζην 
κέζν".  
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     Τπάξρνπλ επίζεο δχν άιια είδε ζεκείσλ : ηα άθξα θαη θέληξα. Απηά είλαη 

ζπλήζσο ρξήζηκα γηα ηηο Καηαζθεπέο, φπνπ κπνξεί λα ζαο δίλεηε έλα ηκήκα 

αιιά φρη ηα άθξα ηνπ ή έλαλ θχθιν αιιά φρη ην θέληξν ηνπ. Γηα λα 

θαηαζθεπάζεηε ηα άθξα ελφο ηκήκαηνο, αθηίλαο ή  ηφμνπ, ην επηιέγεηε θαη απφ 

ην κελνχ Νέο επηιέγεηε "Άθξα".  

         

     Γηα λα θαηαζθεπάζεηε ην θέληξν ελφο θχθινπ ή ελφο ηφμνπ, ην επηιέγεηε θαη 

απφ ην κελνχ Νέο επηιέγεηε  "Κέληξν". 
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    3.4.2: Γημιοςπγία ημημάηυν 

     Τπάξρεη κφλν έλαο ηξφπνο γηα λα θαηαζθεπάζεηε έλα ηκήκα γξακκήο - 
επηιέμηε δχν ή πεξηζζφηεξα ζεκεία θαη επηιέμηε "λέν / ηκήκα(ηα)".  Δάλ δχν 
ζεκεία επηιέγνληαη, έλα ηκήκα ζα θαηαζθεπαζηεί. Γηα λ > 2 ζεκεία πνπ 
επηιέγνληαη, ηφηε λ ηκήκαηα ζα θαηαζθεπαζηνχλ. 

 

    3.4.3: Γημιοςπγία ημιεςθειών 

 Μπνξείηε λα θαηαζθεπάζεηε κηα εκηεπζεία απφ έλα ζεκείν κέζσ άιινπ 
επηιέγνληαο ηα  δχν ζεκεία (ζε ζεηξά) θαη απφ ην κελνχ Νέο επηιέμηε 
"Ζκηεπζεία".  

 

 Γηα λα θαηαζθεπάζεηε ηε δηρνηφκν κηαο γσλίαο, επηιέμηε ηξία ζεκεία 
θαζνξίδνληαο ηε γσλία, φπνπ ην κεζαίν γξάκκα είλαη θαη ε θνξπθή ηεο 
γσλίαο θαη απφ ην κελνχ Νέο επηιέμηε "Γηρνηφκνο Γσλίαο". Ζ 
δηρνηφκνο δηρνηνκεί πάληα ην κέξνο ηεο γσλίαο πνπ είλαη θπξηή γσλία.  
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    3.4.4: Γημιοςπγία εςθειών 

 Γηα λα θαηαζθεπάζεηε κηα επζεία, επηιέμηε δχν ή πεξηζζφηεξα ζεκεία 
θαη απφ ην κελνχ Νέο επηιέμηε "Δπζεία ".  

 Γηα λα θαηαζθεπάζεηε κηα επζεία παξάιιειε ζε κηα άιιε πνπ δίλεηε 
κέζσ ελφο ζεκείνπ, επηιέμηε ην ζεκείν θαη ηε επζεία (κπνξείηε λα 
ρξεζηκνπνηήζεηε έλα ηκήκα ή κηα αθηίλα επίζεο) απφ ην κελνχ Νέο 
επηιέμηε "Παξάιιειε Δπζεία". Μπνξείηε λα επηιέμεηε πνιιαπιά ζεκεία 
ή ηα πνιιαπιέο επζείεο (αιιά φρη θαη ηα δχν).  

           

 Γηα θαηαζθεπάζεηε κηα θάζεηε γξακκή, επαλαιάβεηε φπσο γηα ηελ 
παξάιιειε γξακκή, αιιά απφ ην κελνχ Νέο επηιέμηε "Κάζεηε Δπζεία". 
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    3.4.5: Γημιοςπγία κύκλυν 

 Γηα λα θαηαζθεπάζεηε έλαλ θχθιν κε θέληξν πνπ δίλεηε κέζσ ελφο 
ζεκείνπ πνπ επίζεο δίλεηε, επηιέμηε ην θέληξν θαη έπεηηα ην ζεκείν απφ 
ην νπνίν ν θχθινο πξέπεη λα δηέξρεηαη θαη απφ ην κελνχ Νέο επηιέμηε 
"Κχθινο βάζεη  Κέληξνπ θαη εκείνπ".  

 Γηα λα θαηαζθεπάζεηε έλαλ θχθιν κε θέληξν θαη αθηίλα πνπ δίλνληαη, 
επηιέμηε ην θέληξν θαη έλα επζχγξακκν ηκήκα ηνπ νπνίνπ κήθνο ζα 
είλαη ε αθηίλα θαη απφ ην κελνχ Νέο επηιέμηε "Κχθινο βάζεη  Κέληξνπ 
θαη Αθηίλαο".  

             

Έηζη, γίλεηαη: 
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    3.4.6: Γημιοςπγία ηόξυν 

     Έλα ηφμν κπνξεί κφλν λα θαηαζθεπαζηεί επηιέγνληαο ηξία ζεκεία θαη απφ 

ην κελνχ Νέο επηιέμηε "Σφμν απφ ηξία εκεία. 

              

Έηζη, γίλεηαη: 
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    3.4.7: Γημιοςπγία συπίυν ανηικειμένυν 

 Γηα λα θαηαζθεπάζεηε ην εζσηεξηθφ πνιπγψλνπ, επηιέμηε ηξία ή 
πεξηζζφηεξα ζεκεία θαη απφ ην κελνχ Νέο επηιέμηε "Πνιχγσλν".  

           

 Γηα λα θαηαζθεπάζεηε έλα ηκήκα ηφμνπ, επηιέμηε έλα ηφμν θαη απφ ην 
κελνχ Νέο επηιέμηε "Σκήκα Σφμνπ". Γηα έλα ηνκέα ηφμνπ, επηιέμηε έλα 
ηφμν θαη απφ ην κελνχ Νέο επηιέμηε "Σνκέαο Κακπχιεο".  
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 Γηα λα θαηαζθεπάζεηε ην εζσηεξηθφ ελφο θχθινπ, επηιέμηε έλα θχθιν 
θαη απφ ην κελνχ Νέο επηιέμηε "Δζσηεξηθφ Κχθινπ".  
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3.5: Γευμεηπικοί ηόποι 

     Έλαο γεσκεηξηθφο ηφπνο είλαη έλα γεσκεηξηθφ αληηθείκελν πνπ 
αληηπξνζσπεχεη ηελ πνξεία ελφο άιινπ γεσκεηξηθνχ αληηθεηκέλνπ (ηνπ 
εμαξηεκέλνπ αληηθεηκέλνπ) θαζψο έλα ζεκείν (αλεμάξηεην ζεκείν) θηλείηαη 
θαηά κήθνο κηαο θακπχιεο. Γηα λα θαηαζθεπάζεηε έλαλ γεσκεηξηθφ ηφπν, 
επηιέμηε έλα ζεκείν ζε κηα θακπχιε θαη έλαλ ζπγαηξηθφ ηνπ ζεκείν. Σν 
εμαξηεκέλν αληηθείκελν κπνξεί λα είλαη έλα ζεκείν, κηα θακπχιε, ή αθφκα θαη 
έλαο άιινο γεσκεηξηθφο ηφπνο (αιιά απηφ κπνξεί λα είλαη πξαγκαηηθά αξγφ). 
Έλαο γεσκεηξηθφο ηφπνο ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη αθφκα θη αλ ην εμαξηεκέλν 
αληηθείκελν είλαη αλχπαξθην, δεδνκέλνπ φηη ην εμαξηεκέλν αληηθείκελν κπνξεί 
λα ππάξμεη φηαλ είλαη ην αλεμάξηεην ζεκείν είλαη ζε δηαθνξεηηθή ζέζε. 

     Γεδνκέλνπ φηη έλαο γεσκεηξηθφο ηφπνο είλαη έλα άπεηξν ζχλνιν 
γεσκεηξηθψλ αληηθεηκέλσλ, ην KSEG δελ κπνξεί λα ην ππνινγίζεη αθξηβψο. 
Αληί απηνχ, πξνζεγγίδεη ην γεσκεηξηθφ ηφπν απφ ηε δεηγκαηνιεςία. Μπνξείηε 
λα αιιάμεηε ηνλ αξηζκφ δεηγκάησλ πνπ ην KSEG απνδίδεη γηα έλαλ 
ζπγθεθξηκέλν γεσκεηξηθφ ηφπν παηψληαο θιηθ δχν θνξέο ζε εθείλν ηνλ 
γεσκεηξηθφ ηφπν ή επηιέγνληάο ηνλ θαη κεηαβαίλνληαο ζην "επεμεξγαζία / 
αιιαγή αξηζκνχ δεηγκάησλ..." Μηα εηδηθή πεξίπησζε είλαη φηαλ ην εμαξηεκέλν 
αληηθείκελν είλαη έλα ζεκείν. ε εθείλε ηελ πεξίπησζε, ην KSEG ζπλδέεη 
απηφκαηα ηα ζεκεία δείγκαηα θαη ρξεζηκνπνηεί έλαλ πξνζαξκνζηηθφ 
αιγφξηζκν γηα λα πξνζπαζήζεη λα θαηαζηήζεη ην γεσκεηξηθφ ηφπν νκαιφ θαη 
αθξηβή γξήγνξα. ε εθείλε ηελ πεξίπησζε, ν αξηζκφο δεηγκάησλ πνπ 
εηζάγεηε, είλαη αλψηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ δεηγκάησλ πνπ δηελεξγήζεθαλ 
πξαγκαηηθά - ν αιγφξηζκνο κπνξεί λα απνθαζίζεη λα ζηακαηήζεη εάλ 
αλαγλσξίζεη φηη ν γεσκεηξηθφο ηφπνο είλαη αξθεηά θαιφο. Απηφο ν 
πξνζαξκνζηηθφο αιγφξηζκνο νδεγεί γεληθά ζε πνιχ θαιχηεξνπο νπηηθά 
γεσκεηξηθνχο ηφπνπο ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ παξάγνληαη απφ παξφκνηα 
κε ην KSEG πξνγξάκκαηα. 

     Γηα λα θαηαιάβνπκε πσο κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε έλαλ γεσκεηξηθφ 
ηφπν, αο δνχκε ην παξαθάησ παξάδεηγκα θαηαζθεπήο κηαο έλλειτηρ.  

1. Απφ ην κελνχ Απσείο επηιέγνπκε «Νέα Καηαζθεπή». Καηαζθεπάδνπκε ηα 
ζεκεία Α,Β,C,D, ηα επηιέγνπκε θαη απφ ην κελνχ Καηαζκεςή επηιέγνπκε 
«Γεδνκέλα».  

2. Σν ηκήκα S1 είλαη ην επζχγξακκν ηκήκα κε άθξα ηα Α,Β.  
3. ην ηκήκα ΑΒ παίξλνπκε ζεκείν Δ, φπνπ ην ηκήκα S2 είλαη ην επζχγξακκν 

ηκήκα κε άθξα ηα Δ,Β θαη  
4. Σν ηκήκα S3  είλαη ην επζχγξακκν ηκήκα κε άθξα ηα Α,Δ.  
5. Με θέληξν ην ζεκείν C θαη αθηίλα ην S3  θαηαζθεπάδνπκε ηνλ θχθιν C2, 

επηιέγνληαο απφ ην κελνχ Νέο ην «Κχθινο βάζεη θέληξνπ θαη αθηίλαο».  
6. Όκνηα θαηαζθεπάδνπκε ην θχθιν C1, κε θέληξν  D θαη αθηίλα S2.  
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7. Δπηιέγνπκε ηνπο θχθινπο θαη απφ ην κελνχ Νέο επηιέγνπκε «εκείν 
Σνκήο», φπνπ νλνκάδνπκε ηα ζεκεία ηνκήο G θαη F.  

      

8. Δπηιέγνπκε ηα ζεκεία G (εμαξηεκέλν αληηθείκελν) θαη Δ(αλεμάξηεην 

αληηθείκελν) θαη απφ ην κελνχ  Νέο  επηιέγνπκε «Γεσκεηξηθφο 

Σφπνο».Σφηε πξνθχπηεη ην παξαθάησ: 
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    Πξνζνρή! Γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο γεσκεηξηθνχ ηφπνπ, έρεη ζεκαζία πνην 

απφ ηα δχν αληίθεηκελα επηιέγνπκε πξψηα. Έηζη πξψηα επηιέγνπκε ην 

εμαξηεκέλν αληηθείλν θαη κεηά ην αλεμάξηεην.  

9. Όκνηα επηιέγνπκε ηα ζεκεία F (εμαξηεκέλν) θαη Δ(αλεμάξηεην) θαη απφ ην 

κελνχ Νέο  επηιέγνπκε «Γεσκεηξηθφο Σφπνο».Σφηε πξνθχπηεη ε έιιεηςε: 
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3.6: Μεηαζσημαηιζμοί 

     Σν KSEG ζαο επηηξέπεη λα εθαξκφζεηε κεξηθέο κεηαηξνπέο ζηα 

γεσκεηξηθά αληηθείκελα. Ζ γεληθή δηαδηθαζία είλαη "λα επηιεγνχλ" κεξηθά 

αληηθείκελα γηα λα θαζνξηζηεί ε κεηαηξνπή ρξεζηκνπνηψληαο απφ ην κελνχ 

Μεηαζσημαηιζμόρ ηελ επηινγή "Δπηινγή *". Καηφπηλ επηιέγεηε ηα αληηθείκελα 

λα ηα κεηαζρεκαηίζεηε, επηιέμηε ηε θαηάιιειε ελέξγεηα απφ ην κελνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ, θαη ηα κεηαζρεκαηηζκέλα αληίγξαθα ησλ επηιεγκέλσλ 

αληηθεηκέλσλ ζα δεκηνπξγεζνχλ. Δδψ είλαη νη ιεπηνκέξεηεο: 

     Δπηιέγνληαο: 

 Γηα λα επηιέμεηε έλα δηάλπζκα, επηιέμηε δχν ζεκεία θαη απφ ην κελνχ 
Μεηαζσημαηιζμόρ επηιέμηε "Δπηινγή Γηαλχζκαηνο". Σν δηάλπζκα ζα 
είλαη απφ ην πξψην επηιεγκέλν ζεκείν ζην δεχηεξν.  

              

 

 

 



ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΑΡΙΚΛΔΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 

 

 

[54] 

 

 Γηα λα επηιέμεηε έλαλ άμνλα ζπκκεηξίαο, επηιέμηε κηα επζεία, έλα 
ηκήκα, ή κηα αθηίλα θαη απφ ην κελνχ Μεηαζσημαηιζμόρ επηιέμηε 
"Δπηινγή Άμνλα πκκεηξίαο".  

               

Αλ ρξεζηκνπνηήζεηε θαη ηελ αλάθιαζε, δειαδή αλ ζέιεηε λα 
θαηαζθεπάζεηε ην ζπκκεηξηθφ ηνπ θχθινπ κε άμνλα ζπκκεηξίαο ηελ 
επζεία, ηφηε απφ ην κελνχ Μεηαζσημαηιζμόρ επηιέμηε "Αλάθιαζε" 
ρσξίο λα έρεη ζεκαζία ηη ζα επηιέμεηε πξψηα, ηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο ή 
ην αληηθείκελν θαη έηζη γίλεηαη: 
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 Γηα λα επηιέμεηε έλα θέληξν, επηιέμηε έλα ζεκείν θαη απφ ην κελνχ 
Μεηαζσημαηιζμόρ επηιέμηε "Δπηινγή Κέληξνπ".  
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 Γηα λα επηιέμεηε κηα γσλία, επηιέμηε είηε ηξία ζεκεία, φπνπ ην κεζαίν 
ζεκείν είλαη θαη ε θνξπθή ηεο γσλίαο είηε κηα εληαία κέηξεζε είηε έλαλ 
ππνινγηζκφ, απφ ην κελνχ Μεηαζσημαηιζμόρ επηιέμηε "Δπηινγή 
Γσλίαο".  

            

Έηζη, γίλεηαη: 
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 Γηα λα επηιέμεηε έλα ιφγν, επηιέμηε είηε δχν ηκήκαηα γξακκψλ είηε κηα 
εληαία κέηξεζε είηε έλαλ ππνινγηζκφ θαη απφ ην κελνχ 
Μεηαζσημαηιζμόρ επηιέμηε "Δπηινγή Λφγνπ". Σα βειάθηα θαηαιήγνπλ 
ζην ηκήκα πνπ επηιέρζεθε δεχηεξν. 

           

     Οη επηιεγκέλεο νκάδεο αληηθεηκέλσλ είλαη καξθαξηζκέλεο κε θίηξηλν γηα λα 
ζαο ελεκεξψζνπλ γηα ην ηη ζα θάλνπλ νη κεηαηξνπέο. Δάλ νινθιεξψζαηε κε 
ηηο κεηαηξνπέο θαη ζέιεηε λα απνθξχςεηε ηα θίηξηλα ζεκάδηα (γηα ιφγνπο 
αηζζεηηθνχο δελ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ εθηχπσζε), απφ ην κελνχ 
Μεηαζσημαηιζμόρ επηιέμηε "Καζαξηζκφο Δπηινγψλ". 

 Γηα λα κεηαθέξεηε ηα αληηθείκελα πξέπεη λα επηιέμεηε έλα δηάλπζκα.  
 Γηα λα βξείηε ηα ζπκκεηξηθά ησλ αληηθεηκέλσλ, πξέπεη λα επηιέμεηε 

έλαλ άμνλα ζπκκεηξίαο.  
 Γηα λα απμνκεηψζεηε αληηθείκελα, πξέπεη λα επηιέμεηε έλα θέληξν θαη 

έλα  ιφγν.  

Παξάδεηγκα: Καηαζθεπάζηε έλα ιφγν ΜΝ/ΟΚ θαη έλα θέληξν Ρ, φπσο 
δηαβάζαηε παξαπάλσ. Καηαζθεπάζηε θαη έλα ηξίγσλν ΑΒC. Δπηιέμηε ην 
ηξίγσλν θαη απφ ην κελνχ Μεηαζσημαηιζμόρ επηιέμηε "Απμνκείσζε". Έηζη, 
θαηαζθεπάζαηε ην νκνηφζεην ηνπ ηξηγψλνπ ΑΒC σο πξνο θέληξν Ρ θαη κε 
ιφγν ΜΝ/ΟΚ. 
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Αλ ΜΝ<ΟΚ ηφηε ν ιφγνο είλαη κηθξφηεξνο ηεο κνλάδαο, άξα ην ηξίγσλν 
πνπ ζα πξνθχςεη ζα είλαη κηθξφηεξν απφ ην αξρηθφ, ελψ αλ ΜΝ>ΟΚ 

ηφηε ν ιφγνο είλαη κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο, άξα ην ηξίγσλν πνπ ζα 
πξνθχςεη ζα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην αξρηθφ. Γειαδή, φηαλ ζα ζέιεηε 
λα θαηαζθεπάδεηε έλα ηξίγσλν κεγαιχηεξν ηνπ αξρηθνχ, ζα πξέπεη ν 
ιφγνο λα είλαη κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο, επνκέλσο ζα πξέπεη λα 
επηιέγεηε πξψηα ην κηθξφηεξν ηκήκα.  

 Γηα λα πεξηζηξέςεηε ηα αληηθείκελα, πξέπεη λα επηιέμεηε έλα θέληξν θαη 
κηα γσλία.  
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Παξάδεηγκα: Δπηιέμηε κηα γσλία θαη έλα θέληξν Ρ, φπσο δηαβάζαηε 
παξαπάλσ. Καηαζθεπάζηε θαη έλα ηξίγσλν ΑΒC. Δπηιέμηε ην ηξίγσλν θαη απφ 
ην κελνχ Μεηαζσημαηιζμόρ επηιέμηε "Πεξηζηξνθή".  

             

        Έηζη, γίλεηαη: 
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Γηα λα κπνξνχλ λα κεηαζρεκαηηζηνχλ ηα αληηθείκελα κε κηα κέηξεζε ή έλαλ 

ππνινγηζκφ πνπ επηιέγεηε γηα ηελ αλαινγία ή ηε γσλία, ην KSEG ζαο 

επηηξέπεη εχθνια λα δεκηνπξγήζεηε θαηαζθεπέο αδχλαηεο κε δηαβήηε. Θα 

πξέπεη λα είζηε πξνζεθηηθνί, αιιά επίζεο είλαη δηαζθέδαζε - ην αξρείν 

(παξάδεηγκα) coord.seg επηδεηθλχεη πψο κπνξεί λα θάλεη ην KSEG ηηο 

γξαθηθέο παξαζηάζεηο παξακεηξηθψλ θακππιψλ σο γεσκεηξηθνχο ηφπνπο. 
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3.7: Μεηπήζειρ και ςπολογιζμοί 

     Μπνξείηε λα κεηξήζεηε ηηο δηάθνξεο γεσκεηξηθέο πνζφηεηεο κε ην KSEG 
θαη λα θάλεηε ππνινγηζκνχο κε ηηο κεηξήζεηο. Όιεο νη κνλάδεο απφζηαζεο 
είλαη ζε εηθνλνζηνηρεία (pixel) θαη νη γσλίεο είλαη ζε κνίξεο. Μπνξείηε λα ην 
ρξεζηκνπνηήζεηε: 

 Γηα λα κεηξήζεηε ηελ απφζηαζε κεηαμχ ελφο ζεκείνπ θαη κηαο επζείαο ή 
δχν ζεκείσλ, επηιέμηε ηα δχν γεσκεηξηθά αληηθείκελα θαη απφ ην κελνχ 
Μέηπηζη επηιέμηε  "Απφζηαζε".  

 Γηα λα κεηξήζεηε ην κήθνο ελφο επζχγξακκνπ ηκήκαηνο, επηιέμηε ην 
επζχγξακκν ηκήκα θαη απφ ην κελνχ Μέηπηζη επηιέμηε "Μήθνο".  

        

 Γηα λα κεηξήζεηε ην κήθνο ηεο  πεξηθέξεηαο ελφο θχθινπ, επηιέμηε ηνλ 
θχθιν θαη απφ ην κελνχ Μέηπηζη επηιέμηε "Πεξηθέξεηα". Ζ επηινγή 
"Πεξηθέξεηα" ζην κελνχ Μέηπηζη εκθαλίδεηαη ζηελ ζέζε ηεο επηινγήο 
"Μήθνο", κφλν φηαλ έρεηε επηιέμεη έλαλ θχθιν. 
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 Γηα λα κεηξήζεηε ην κήθνο ελφο ηφμνπ, επηιέμηε ην ηφμν θαη απφ ην κελνχ 
Μέηπηζη επηιέμηε "Μήθνο Σφμνπ". Ζ επηινγή "Μήθνο Σφμνπ" ζην κελνχ 
Μέηπηζη εκθαλίδεηαη ζηελ ζέζε ηεο επηινγήο "Μήθνο", κφλν φηαλ έρεηε 
επηιέμεη έλα ηφμν. 
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 Γηα λα κεηξήζεηε ηελ αθηίλα ελφο ηφμνπ ή ελφο θχθινπ, επηιέμηε ην 
αληηθείκελν θαη απφ ην κελνχ Μέηπηζη επηιέμηε "Αθηίλα".  

      

 Γηα λα κεηξήζεηε ηε γσλία πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηξία ζεκεία, επηιέμηε ηα 

ηξία ζεκεία, φπνπ ην κεζαίν ζεκείν είλαη θαη ε θνξπθή ηεο γσλίαο θαη απφ 

ην κελνχ Μέηπηζη επηιέμηε "Γσλία".  
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 Γηα λα κεηξήζεηε ηνλ ιφγν ησλ κεθψλ δχν επζχγξακκσλ ηκεκάησλ, 

επηιέμηε ηα επζχγξακκα ηκήκαηα θαη απφ ην κελνχ Μέηπηζη επηιέμηε 

"Λφγνο".  

    

 Γηα λα κεηξήζεηε ηελ θιίζε ελφο επζχγξακκνπ ηκήκαηνο, κηαο αθηίλαο, ή 

κηαο επζείαο, επηιέμηε ην αληηθείκελν θαη απφ ην κελνχ Μέηπηζη επηιέμηε 

"Κιίζε".   
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 Γηα λα κεηξήζεηε ην εκβαδφ ελφο θπθιηθνχ ηνκέα ή ελφο θχθινπ ή ελφο 
πνιπγψλνπ, επηιέμηε ηνλ ηνκέα ησλ ηφμσλ, ην εζσηεξηθφ θχθισλ ή ην 
πνιχγσλν, θαη απφ ην κελνχ Μέηπηζη επηιέμηε "Δκβαδφ Υσξίνπ". Δάλ 
έρεηε έλα "θαθφ" πνιχγσλν (αλνηθηή πνιπγσληθή γξακκή, δειαδή νη 
πιεπξέο δελ δηακνξθψλνπλ κηα απιή θιεηζηή θακπχιε), ε κεηξεκέλε 
"πεξηνρή" δελ ζα είλαη ίζε κε ηελ πεξηνρή ζηελ νζφλε πνπ εκθαλίδεηαη λα 
έρεη.  

 

            

 

     Μπνξείηε λα ζπλδπάζεηε δηάθνξεο κεηξήζεηο ζε έλαλ ππνινγηζκφ. Γηα λα 
δεκηνπξγήζεηε έλαλ ππνινγηζκφ, επηιέμηε "κέηξεζε / ππνινγηζκφο..." απφ ην 
κελνχ ή παηήζηε δηπιφ θιηθ ζε κηα ππάξρνπζα κέηξεζε. Ζ επηινγή απφ ην 
κελνχ δεκηνπξγεί έλαλ "θελφ" ππνινγηζκφ εάλ ηίπνηα δελ επηιέρηεθε. Αιιά, 
εάλ κία κέηξεζε ή έλαο ππνινγηζκφο έρεη επηιερηεί, δεκηνπξγεί έλαλ 
ππνινγηζκφ γηα ην επηιεγκέλν. Σν δηπιφ θιηθ δεκηνπξγεί έλαλ ππνινγηζκφ 
πνπ αθνξά ηε κέηξεζε ζηελ νπνία παηήζαηε δηπιφ θιηθ. ε θάζε πεξίπησζε, 
ζην παξάζπξν δηαρείξηζεο ππνινγηζκψλ πνπ εκθαλίδεηαη κπνξείηε λα 
εηζαγάγεηε ηνλ ηχπν πνπ ζέιεηε λα ππνινγίζεηε. Δάλ παηήζεηε δηπιφ θιηθ ζε 
έλαλ ππάξρνληα ππνινγηζκφ, έλα παξάζπξν δηαρείξηζεο ππνινγηζκνχ ζα 
ζαο επηηξέςεη λα επεμεξγαζηείηε  ηνλ ππνινγηζκφ. 
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     Ζ αλαίξεζε ζην δηαρείξηζε ππνινγηζκψλ είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή απφ 
ηελ αλαίξεζε ζην ππφινηπν KSEG θαη δηαγξάθεηε κφιηο θιείζεη ην παξάζπξν 
δηαρείξηζεο ππνινγηζκνχ. 

     Μέζα ζην παξάζπξν δηαρείξηζεο ππνινγηζκνχ, κπνξείηε λα εηζαγάγεηε 
αξηζκνχο, ζπλεζηζκέλεο αξηζκεηηθέο δηαδηθαζίεο, λα επηιέμεηε ξίδεο, δπλάκεηο 
θαη ηε γξακκή εξγαιείσλ (ή κέζσ ησλ ζπληνκεχζεσλ CTRL + 2, CTRL + 6, 
CTRL +/). Μπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο αθφινπζεο ζπλαξηήζεηο: 

sqrt Σεηξαγσληθή Ρίδα 

log Γεθαδηθφο Λνγάξηζκνο 

exp Δθζεηηθή πλάξηεζε 

floor Καηψηαην Όξην 

ceil Αλψηαην Όξην 

fabs Απφιπηε Σηκή 

sin Ζκίηνλν Γσλίαο 

cos πλεκίηνλν Γσλίαο 

tan Δθαπηνκέλε Γσλίαο 

sinh Τπεξβνιηθφ Ζκίηνλν 

cosh Τπεξβνιηθφ πλεκίηνλν 

tanh Τπεξβνιηθή Δθαπηνκέλε 

asin Σφμν Ζκηηφλνπ 

acos Σφμν πλεκηηφλνπ 

atan Σφμν Δθαπηνκέλεο 

asinh Σφμν Τπεξβνιηθνχ Ζκηηφλνπ 

acosh Σφμν Τπεξβνιηθνχ πλεκηηφλνπ 

atanh Σφμν Τπεξβνιηθήο Δθαπηνκέλεο 
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Παπάδειγμα: Ηζρχεη ε βαζηθή ηξηγσλνκεηξηθή ηαπηφηεηα;  

 

     εκεηψζηε φηη νη αλσηέξσ ιεηηνπξγίεο ιεηηνπξγνχλ κε αθηίληα, ζε αληίζεζε 
κε ηηο κεηξήζεηο / κεηαηξνπέο πνπ είλαη ζε κνίξεο. Ο κφλνο ινγηθφο ηξφπνο λα 
θηηαρηεί απηφ είλαη λα πξνζηεζεί ε ππνζηήξημε κνλάδσλ κέηξεζεο. 

     Σέινο, κπνξείηε λα παξαπέκςεηε άιιεο κεηξήζεηο θαη ππνινγηζκνχο 
θάλνληαο αξηζηεξφ θιηθ ζην θχξην παξάζπξν ηνπ KSEG ελψ ε δηαρείξηζε 
ππνινγηζκνχ είλαη ελεξγή. Γελ έρεηε ηε δπλαηφηεηα γηα παξαπνκπή ζε 
ππνινγηζκνχο πνπ επεμεξγάδεζηε. 

     Γελ ππάξρεη θακία ππνζηήξημε γηα νπνηεζδήπνηε ινγηθέο κνλάδεο θαη νη 
ππνινγηζκνί είλαη ιίγν αδέμηνη. Σέινο, ν θψδηθαο ηχπνπ είλαη αξθεηά θαιφο θαη 
αξγφο (θαη κε ιάζε). 
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3.8: Δπεξεπγαζία και επαναπποζδιοπιζμόρ 

 

    3.8.1: Αλλαγέρ ζηην εμθάνιζη και ηιρ εηικέηερ 

     Μπνξείηε λα δηεπθξηλίζεηε πψο ζέιεηε έλα ζπγθεθξηκέλν γεσκεηξηθφ 

αληηθείκελν, αλ ζχξεηαη, επηιέγνληαο έλα ή πεξηζζφηεξα αληηθείκελα θαη απφ 

ην κελνχ Δπεξεπγαζία επηιέμηε "Υξψκα", " ηπι Γξακκήο", " ηπι εκείνπ", 

ή " Γξακκαηνζεηξά", αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.  

              

    Ζ κεηάβαζε ζε απηέο ηηο επηινγέο ρσξίο ηα αληηθείκελα λα έρνπλ επηιεγεί 

ζα ηξνπνπνηήζεη ηελ εκθάληζε πξνεπηινγήο ησλ αληηθεηκέλσλ. Αθφκα θη αλ 

ηα ρξψκαηα, νη γξακκαηνζεηξέο, θ.ιπ. δελ είλαη δηαζέζηκα ζε έλα κελνχ 

εξγαιείσλ, κπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζηελ δηαθεθνκκέλε γξακκή ζηελ θνξπθή 

ζε κηα απφ απηέο ηηο επηινγέο θαη ζα εκθαληζζεί μερσξηζηά παξφκνηα φπσο 

έλα κελνχ εξγαιείσλ. 

     Σα ζεκεία θαη νη δηάθνξεο θακπχιεο έρνπλ εηηθέηεο πνπ κπνξείηε λα 

εκθαλίζεηε (δελ παξνπζηάδνληαη εμ νξηζκνχ) κε ηελ επηινγή ηνπ αληηθεηκέλνπ 

θαη απφ ην κελνχ Δπεξεπγαζία αλ επηιέμηε Δκθάληζε Δηηθέηαο".  



ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΑΡΙΚΛΔΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 

 

 

[69] 

 

               

    Μπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ αλ επηιέμηε ην αληηθείκελν θαη απφ ην κελνχ 

Δπεξεπγαζία επηιέμηε " Αιιαγή Δηηθέηαο " ή παηψληαο θιηθ δχν θνξέο ζηελ 

εηηθέηα εάλ εκθαλίδεηαη. Μπνξείηε λα ζχξεηε κηα εηηθέηα γηα λα ηελ 

κεηαθηλήζεηε ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν πνπ αλαθέξεηαη. 
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    3.8.2: Δπαναπποζδιοπιζμόρ 

     Σίπνηα δελ είλαη ρεηξφηεξν απφ ην λα μνδέςεηε κηζή ψξα ζε κηα θαηαζθεπή 

θαη έπεηηα λα αλαθαιχςεηε φηη θάλαηε έλα κηθξφ ιάζνο ζηελ αξρή. Ο 

κεραληζκφο επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ ζεκείσλ ηνπ KSEG εχθνια ζαο 

επηηξέπεη λα ην δηνξζψζεηε. Γηα λα επαλαπξνζδηνξίζεηε έλα ζεκείν θξαηήζηε 

παηεκέλν ην CTRL θαη ην αξηζηεξφ θιηθ, κεηαθηλήζηε ην ζεκείν, θαη αθήζηε ην 

ζην αληηθείκελν ζην νπνίν ζέιεηε λα αλήθεη. 

     Γηα παξάδεηγκα, ππνζέζηε φηη θαηαζθεπάδεηε έλα ηξίγσλν ΑΒC, θάλεηε 
έπεηηα κηα θαηαζθεπή ελφο πξνο ην παξφλ άγλσζηνπ θέληξνπ, θαη 
απνθαζίδεηε έπεηηα λα δείηε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ φηαλ ην ΑΒC είλαη 
ηζνζθειέο. Γηα λα θαηαζθεπάζεηε έλα επζχγξακκν ηκήκα ΑΒ=BC, 
θαηαζθεπάζηε θχθιν κε θέληξν Β πνπ λα δηέξρεηαη απφ ην Α. Καηφπηλ 
θξαηήζηε ην CTRL θαη ην ζεκείν C  επάλσ ζηνλ θχθιν. Αθφηνπ 
απειεπζεξψλεηε ην πιήθηξν ηνπ πνληηθηνχ,  ην C ζα βξεζεί ζηνλ θχθιν θαη 
έηζη ην ABC ζα είλαη ηζνζθειέο. Δάλ απνθαζίδεηε λα θαηαζηήζεηε ABC ηπραίν 
ηξίγσλν πάιη, θξαηήζηε ην CTRL, θαη ζχξεηε ην C εθηφο θχθινπ θαη ξίμηε ην ζε 
έλα θελφ ζεκείν. 
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     Έηζη, θξαηψληαο ην CTRL θαη αξρίδνληαο ην ζχξζηκν ελφο ζεκείνπ θαζηζηά 
ακέζσο ην ζεκείν ειεχζεξν, φπνπ:  

 Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζεκείνπ ζε κία θελή πεξηνρή, αθήλεη ην ζεκείν λα 
παξακέλεη ειεχζεξν.  

 Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζεκείνπ ζε κηα θακπχιε πεξηνξίδεη ην ζεκείν ζε 
εθείλε ηελ θακπχιε.  

 Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζεκείνπ ζηε ηνκή δχν θακππιψλ πεξηνξίδεη ην 
ζεκείν ζε εθείλε ηελ ηνκή.  

 Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζεκείνπ ζε έλα άιιν ζεκείν ζα ζπγρσλεχζεη ηα δχν 
ζεκεία.  

  

     Δζσηεξηθά, ην ζεκείν πνπ ζχξαηε ζα εμαθαληζηεί θαη ηα φια ηα ζπγαηξηθά 
ηνπ αληηθείκελα  ζα κεηαθεξζνχλ ζην ζεκείν πνπ ζχξαηε επάλσ. 

     Όιν απηφ είλαη θπζηθά κε αλαζηξέςηκν κε CTRL+Z (απφ ην κελνχ 

Δπεξεπγαζία επηιέμηε "Αλαίξεζε"). Ζ κπάξα θαηάζηαζεο ζα ζαο ελεκεξψλεη 

φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα γηα ην ηη ζα ζπκβεί εάλ αθήζεηε ην ζεκείν. 

      Μεξηθέο θνξέο ην KSEG δελ ζα ζαο αθήζεη λα θάλεηε απηφ πνπ ζέιεηε. 

Απηφ είλαη γηα θαιφ ζθνπφ (ίζσο ππάξμνπλ θάπνηα ιάζε): δελ κπνξείηε γηα 

παξάδεηγκα λα επαλαπξνζδηνξίζεηε έλα ζεκείν ζε έλα απφ ηα ζπγαηξηθά ηνπ. 

Γελ κπνξείηε επίζεο λα επαλαπξνζδηνξίζεηε έλα ζεκείν πνπ είλαη ην 

αλεμάξηεην ζεκείν θάπνηνπ γεσκεηξηθνχ ηφπνπ. Σέινο, ππάξρνπλ πεξίπινθνη 

θαλφλεο ζηηο θαηαζθεπέο πνπ πξνζπαζνχλ λα εμαζθαιίζνπλ φηη δελ ραιάηε 

ηελ θαηαζθεπή κε έλα επαλαπξνζδηνξηζκέλν αληηθείκελν. Γηα παξάδεηγκα, 

δελ ζα είζηε ζε ζέζε λα επαλαπξνζδηνξίζεηε έλα "Γεδνκέλν" ζεκείν ζε κηα 

"Σειηθή" θακπχιε.  
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Κεθάλαιο 4:  Πποβολέρ και εξαγυγή εικόνυν 

 

4.1: Μεηακίνηζη και Μεγέθςνζη - μίκπςνζη 

     Πξνθεηκέλνπ λα δείηε θαιχηεξα ηελ θαηαζθεπή ζαο, ην KSEG ζαο 

επηηξέπεη λα ηελ κεγεζχλεηε ή λα ηελ ζκηθξχλεηε θαη λα ηελ κεηαθηλήζεηε 

πάλσ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. Γηα λα κεγεζχλεηε, απφ ην κελνχ  Πποβολή 

επηιέμηε  " Μεγέζπλζε - κίθξπλζε".  

                  

    Ο δξνκέαο ζα αιιάμεη ζε έλα κεγεζπληηθφ θαθφ. Πηέζηε ην αξηζηεξφ 

πιήθηξν ηνπ πνληηθηνχ θαη ζχξεηε πάλσ-θάησ γηα λα κεγεζχλεηε ή λα 

ζκηθξχλεηε. Ζ κεγέζπλζε πξαγκαηνπνηείηαη γχξσ απφ ην ζεκείν φπνπ ην 

πιήθηξν ηνπ πνληηθηνχ πηέζηεθε. Αθφηνπ αθεζεί ην πιήθηξν ηνπ πνληηθηνχ, ν 

δξνκέαο ζα μαλαγίλεη θαλνληθφ βέινο. Ζ ηξέρνπζα κεγέζπλζε παξνπζηάδεηαη 

πάληα ζηελ γξακκή θαηάζηαζεο. Παξαηεξήζηε φηη αλεμάξηεηα απφ ηελ 

κεγέζπλζε, ηα ζεκεία, ην πάρνο ησλ γξακκψλ, θαη ε γξακκαηνζεηξά δελ 

αιιάδνπλ κέγεζνο. Ζ επηινγή "Μεηαθίλεζε" ιεηηνπξγεί κε ηνλ εμήο ηξφπν: 

Απφ ην κελνχ  Πποβολή επηιέμηε  "Μεηαθίλεζε", παηήζηε ην αξηζηεξφ 

πιήθηξν ηνπ πνληηθηνχ θαη λα ζχξεηέ ην ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. 

Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα θάλεηε "Μεηαθίλεζε"  ρσξίο κεηάβαζε ζην κελνχ, 
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απιά κε ηελ επηινγή ηνπ εηθνληδίνπ πνπ βξίζθεηαη θάησ αξηζηεξά απφ 

ηελ γξακκή ηνπ κελνχ.  

     Δάλ απφ ην κελνχ  Πποβολή επηιέμηε "Πξνζαξκνγή ζηελ Οζφλε", ην 

KSEG ζα θάλεη "Μεηαθίλεζε" απηφκαηα θαη ζα κεγεζχλεη ηελ εηθφλα ψζηε 

ρσξάεη  αθξηβψο ζηελ νζφλε θαηά ηελ επηζθφπεζε. Δάλ απφ ην κελνχ  

Πποβολή επηιέμηε "Αξρηθφ Μέγεζνο (100%)", ην KSEG ζα ζέζεη ηελ 

κεγέζπλζε ζην 100% θαη ζα θάλεη "Μεηαθίλεζε"  ηελ εηθφλα πίζσ ζην αξρηθφ 

κέγεζνο. 

 

 

4.2: Πολλαπλέρ πποβολέρ 

     Γηα λα δεκηνπξγήζεηε κία άιιε άπνςε (ζε έλα άιιν παξάζπξν) ηνπ 

ηξέρνληνο ζρεδίνπ, απφ ην κελνχ  Πποβολή επηιέμηε "Νέα Πξνβνιή". Έλα 

λέν παξάζπξν ζα εκθαληζηεί.  

           

     Ζ κεηαθίλεζε θαη ε κεγέζπλζε - ζκίθξπλζε  ζε κηα πξνβνιή δελ έρνπλ 

επηπηψζεηο ζε νπνηεζδήπνηε άιιεο πξνβνιέο, αιιά ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 
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ζρεδίνπ ή ε επηινγή ησλ αληηθεηκέλσλ ζε απηφ επεξεάδεη φιεο ηηο πξνβνιέο 

ηνπ ζρεδίνπ. Έηζη εάλ ζχξεηε έλα ζεκείν ζε κία πξνβνιή, ζα γίλεη ην ίδην ζε 

φιεο ηηο λέεο πξνβνιέο. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο Νέεο Πξνβνιέο, γηα 

λα ηξνπνπνηήζεηε θαη λα δηακνξθψζεηε έλα κέξνο ελφο ζρεδίνπ, ελψ 

ζπγρξφλσο νη κεηαβνιέο απηέο εκθαλίδνληαη θαη ζην αξρηθφ ζρέδην. 

 

 

 

 

4.3: Δξαγυγή εικόνυν 

      Μπνξείηε λα εμάγεηε ην πεξηερφκελν ηεο ηξέρνπζαο πξνβνιήο ζε έλα 

αξρείν εηθφλαο (ζε δηάθνξνπο δεκνθηιείο ηχπνπο). Γηα λα γίλεη απηφ, απφ ην 

κελνχ  Απσείο επηιέμηε κεηαβείηε ζην "Δμαγσγή ζε εηθφλα...". Έλα παξάζπξν 

δηαιφγνπ εκθαλίδεηαη θαη ζαο επηηξέπεη λα επηιέμεηε ην ηχπν αξρείσλ θαη εάλ 

ζέιεηε ε εηθφλα λα είλαη "πςειήο πνηφηεηαο". Παηήζηε ΟΚ θαη επηιέμηε έπεηηα 

ην φλνκα αξρείνπ. Οη δηαζηάζεηο ηεο εηθφλαο ζα είλαη νη δηαζηάζεηο ηεο 

ηξέρνπζαο πξνβνιήο. 
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     Δάλ επηιέμεηε ηελ "πςειήο πνηφηεηαο εηθφλα", ην KSEG ζα θάλεη 

πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ εμαγσγή, αιιά ε εηθφλα ζα έρεη αθξίβεηα subpixel. 

Απηή ε επηινγή είλαη πνιχ θαιή γηα ηελ παξαγσγή γξαθηθψλ γηα Internet, 

αιιά ίζσο λα κελ θαίλεηαη θαιά, εάλ ηελ εθηππψζεηε (ρεηξφηεξα απφ ηε 

ρακειήο πνηφηεηαο έθδνζε). Δπίζεο, κελ ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ πςειήο 

πνηφηεηαο ξχζκηζε εάλ εμάγεηε ζε αζπξφκαπξε εηθφλα (ζε grayscale είλαη 

θαιά) - ζα θαλεί άζρεκα. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ρακειήο πνηφηεηαο είλαη 

"αζθαιέζηεξε" δεδνκέλνπ φηη ε εηθφλα εμαγφκελε είλαη ε ίδηα φπσο ζηελ 

νζφλε. 

     Δπίζεο ην KSEG ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα λα ηελ παξαγσγή πςειήο 
πνηφηεηαο γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ γηα ρξήζε κε ην LaTeX. Ο επθνιφηεξνο 
ηξφπνο γηα λα γίλεη απηφ είλαη λα εθηππψζεηε απφ ην KSEG ζε έλα .ps αξρείν, 
λα ην κεηαηξέςεηε ζε EPS, λα ην εηζάγεηε ζε XFIG, θαη λα ην εμάγεηε ζε 
PS/LaTeX κνξθή. 
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Κεθάλαιο 5:  Καηαζκεςέρ 

     Οη Καηαζθεπέο είλαη πηζαλψο ην ηζρπξφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ 

KSEG. 

5.1: Παπάδειγμα Καηαζκεςήρ 

     Μηα Καηαζθεπή είλαη φπσο έλα θαλνληθφ ζρέδην KSEG, εθηφο απφ ην φηη  

εκθαλίδνληαη ζηα ειιεληθά νη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κηα ζηήιε 

δεμηά ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη φηη κπνξεί λα αλαπαξαρζεί ζε έλα άιιν 

ζρέδην KSEG (ή Καηαζθεπή). Καη' αξράο, έλα απιφ παξάδεηγκα:  

Οδηγόρ Παπαδείγμαηορ Κένηπος  

     Απηφ ην παξάδεηγκα αθνξά ζηε Καηαζκεςή ηνπ circumcircle.sec, ε νπνία 
πξνζδηνξίδεη ην θέληξν ελφο θχθινπ ν νπνίνο δηέξρεηαη απφ ηξία ζεκεία. Θα 
εμεγήζσ ηη ζεκαίλεη θάζε βήκα. Απηή ε Καηαζκεςή, ιακβάλνληαο ππφςε 
ηξία ζεκεία, ζα θαηαζθεπάζεη ηνλ θχθιν πνπ πεξλά απφ απηά. 

1. Γεκηνπξγήζηε κηα λέα Καηαζκεςή κεηαβαίλνληαο ζην κελνχ  Απσείο θαη 
επηιέμηε "Νέα Καηαζθεπή". 

      

2. Καηαζθεπάζηε ηξία ζεκεία Α, Β, θαη C. Απηά ηα ζεκεία ζα 
αληηπξνζσπεχζνπλ απηά πνπ δίλνληαη ζηελ Καηαζκεςή. 
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3. Δπηιέμηε ην Α, ην Β, θαη ην C θαη θαηαζηήζηε ηα "Γεδνκέλα" κεηαβαίλνληαο 
ζην κελνχ Καηαζκεςή θαη επηιέγνληαο "Γεδνκέλα ". Απηφ ελεκεξψλεη ην 
KSEG φηη απηά ηα ζεκεία ζα δνζνχλ ζηελ θαηαζθεπή φηαλ αλαπαξάγεηαη. 

      

4. Καηαζθεπάζηε ηα επζχγξακκα ηκήκαηα ΑΒ θαη ΒC θαη ηα κέζα ηνπο, D θαη 
Δ αληίζηνηρα. 

5. Καηαζθεπάζηε ηε θάζεηε επζεία ζην ΑΒ πνπ δηέξρεηαη απφ ην Γ θαη ηε 
θάζεηε επζεία ζην ΒC πνπ δηέξρεηαη απφ ην Δ. Καηαζθεπάζηε ηε ηνκή ηνπο 
Ε. Απηφ είλαη ην θέληξν βάξνπο ηνπ ηξηγψλνπ ΑΒC. 

6. Σψξα θαηαζθεπάζηε ηνλ θχθιν κε θέληξν Ε πνπ πεξλά απφ ην ζεκείν Α. 
Απηφ είλαη ην επηζπκεηφ θέληξν. 
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7. Σψξα επηιέμηε φια ηα αληηθείκελα πνπ θαηαζθεπάζαηε εθηφο απφ ην 
θέληξν θαη ηα ηξία δεδνκέλα ζεκεία θαη κεηαβείηε ζην κελνχ Δπεξεπγαζία  
θαη επηιέμηε "Απφθξπςε Αληηθεηκέλσλ" γηα λα ηα απνθξπθηνχλ. Σν 
θάλνπκε απηφ επεηδή φηαλ αλαπαξάγνπκε  ηελ Καηαζκεςή, δελ ζέινπκε 
ηελ ελδηάκεζε θαηαζθεπή - ζέινπκε κφλν ην θέληξν. 

8. Αθνχ ινηπφλ ε θαηαζθεπή ζαο είλαη έηνηκε, απφ ην κελνχ Απσείο επηιέμηε 
Απνζήθεπζε θαη απνζεθεχζηε ηελ θαηαζθεπή ζαο ζηνλ θάθειν πνπ 
επηζπκείηε. 

9. Απηφ ήηαλ! Διέγμηε ηελ Καηαζκεςή κε ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ζρεδίνπ 
(απφ ην κελνχ Απσείο  επηιέμηε "Νέν ρέδην"), ηελ θαηαζθεπή ηξηψλ 
ζεκείσλ ζην ζθίηζν, ηελ επηινγή ηνπο θαη κεηαβείηε ζην κελνχ 
Αναπαπαγυγή  θαη επηιέμηε "untitled" (ππνζέηνληαο φηη δελ 
απνζεθεχζαηε ηελ Καηαζθεπή).  Έλα θέληξν πξέπεη λα εκθαληζηεί. Σψξα 
κπνξείηε λα θαηαζθεπάζεηε ηνλ θχθιν κε απηφ ην θέληξν θαη αθηίλα έλα 
απφ ηα ηξία ζεκεία. 
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10. Αλ  δελ γλσξίδεηε πνηα είλαη ηα δεδνκέλα ζεκεία γηα ηελ θαηαζθεπή ζαο, 

κπνξείηε απφ ην κελνχ Απσείο λα επηιέμηε “Άλνηγκα” θαη λα επηιέμηε ηνλ 

θάθειν θαη ηελ θαηαζθεπή ζαο. Όηαλ ινηπφλ αλνίμεη ην ζρέδην απηφ, ζηελ 

δεμηά ζηήιε ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο κπνξείηε λα δείηε πνηα είλαη ηα 

δεδνκέλα ζεκεία ηεο θαηαζθεπήο. 
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5.2: Μη Δπαναλαμβανόμενερ Καηαζκεςέρ 

     Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δχλακεο ησλ Καηαζθεπψλ πξνέξρεηαη απφ ηε 
δπλαηφηεηά ηνπο λα είλαη επαλαιακβαλφκελεο. Χο εθ ηνχηνπ, νη κε-
επαλαιακβαλφκελεο Καηαζθεπέο είλαη πνιχ απιέο - ην αλσηέξσ παξάδεηγκα 
θέληξνπ θαιχπηεη ζρεδφλ φια φζα πξέπεη λα μέξνπκε. Δδψ είλαη κεξηθέο 
ιεπηνκέξεηεο (νη νπνίεο ηζρχνπλ θαη γηα ηηο επαλαιακβαλφκελεο Καηαζθεπέο 
επίζεο): 

 Σα αληηθείκελα κε γνλείο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο Γεδνκέλα. ε 
απηή ηελ πεξίπησζε, έρεη ζπρλά λφεκα λα κελ θαηαζθεπάζεηε ηνπο γνλείο, 
εάλ δελ είλαη ρξήζηκνη γηα θάηη άιιν. Σέηνηα αληηθείκελα ραξαθηεξίδνληαη 
ζαλ "κε θαηαζθεπαζκέλα" ζηνλ Καηάινγν Καηαζθεπήο.  

Σερληθά, απηφ είλαη ν θαλφλαο: Φαληαζηείηε ηηο ζρέζεηο γνλέα-παηδηψλ 
σο θαηεπζπλφκελε γξαθηθή παξάζηαζε ζηα αληηθείκελα. Δάλ θάζε 
πνξεία (ζηελ θαηεπζπλφκελε γξαθηθή παξάζηαζε) απφ ην αληηθείκελν  
Α ζε θάζε αληηθείκελν ρσξίο παηδηά έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα αληηθείκελν 
δεδνκέλν, ηφηε  ην Α δελ θαηαζθεπάδεηαη. 

 Γελ ζα έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα ραξαθηεξίζεηε σο Γεδνκέλα ηα αληηθείκελα 
πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ελφο γεσκεηξηθνχ ηφπνπ. Γηα 
παξάδεηγκα, δελ κπνξείηε λα ραξαθηεξίζεηε ην ζεκείν νδεγψλ ζαλ 
Γεδνκέλα επεηδή ην KSEG δελ κπνξεί λα εγγπεζεί φηη ζα πεξηνξίδεηαη ζε 
κηα θακπχιε φηαλ αλαπαξαρζεί ε Καηαζθεπή.  

 

 Δίλαη δπλαηφ ηα αληηθείκελα πνπ επηιέγνληαη λα αληηζηνηρεζνχλ κε ηα 
Γεδνκέλα αληηθείκελα ησλ νπνίσλ νη ηχπνη είλαη δηαθνξεηηθνί. Γηα 
παξάδεηγκα, εάλ ζε κηα Καηαζθεπή, δεκηνπξγείηε ην ηκήκα  S, ην 
ραξαθηεξίδεηε ζαλ Γεδνκέλν, θαη θαηαζθεπάδεηε έλα ζεκείν ζε απηφ, 
κπνξείηε λα επηιέμεηε (ζε έλα δηαθνξεηηθφ έγγξαθν) έλα ηφμν, έλαλ θχθιν, 
κηα αθηίλα, κηα γξακκή, ή έλα ηκήκα, λα αλαπαξαρζεί απηή ε θαηαζθεπή, 
εκθαλίδνληαο έλα ζεκείν ζην αληηθείκελν πνπ επηιέμαηε. Δληνχηνηο, εάλ 
ζηελ Καηαζθεπή θαηαζθεπάζεηε κηα θάζεηε γξακκή  στο S κέζσ ηνπ 
ζεκείνπ, δελ ζα αλαπαξαρζεί εθείλε ε θαηαζθεπή ζε έλαλ θχθιν ή ζε έλα 
ηφμν.  

     Ο αιγφξηζκνο πνπ ηαηξηάδεη ηα επηιεγκέλα αληηθείκελα κε ηα δεδνκέλα 
αληηθείκελα δελ είλαη ηεηξηκκέλνο (αιιά νχηε είλαη θαη πνιχ θαιφο ζεσξεηηθά). 
Σν πξψην πξάγκα πνπ δνθηκάδεηαη είλαη ην ηαίξηαζκα ηεο επηιεγκέλεο 
δηαηαγήο κε ηε δνζκέλε δηαηαγή. Δάλ απηφ δελ ιεηηνπξγεί, κηα αλαδήηεζε 
δνθηκάδεηαη (πξέπεη πξαγκαηηθά λα θάλεη έλα δηκεξέο ηαίξηαζκα, αιιά είλαη ε 
πεξηζζφηεξε εξγαζία πνπ εθαξκφδεη θαη ε αμία ηεο είλαη ακθηζβεηήζηκε). 
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Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα ηαηξηάμεη ηα επηιεγκέλα 
αληηθείκελα κε ηα Γεδνκέλα αθφκα θαη φηαλ κηα ηέηνηα αληηζηνηρία είλαη δπλαηή 
(θαη ην ζηνηρείν ζην κελνχ Αλαπαξαγσγή δελ ζα είλαη δηαζέζηκν). ε εθείλε 
ηελ πεξίπησζε, επηιέμηε κφλν ηα αληηθείκελα ζε δηαθνξεηηθή ζεηξά, πην θνληά 
ζηα Γεδνκέλα. 

 Σα ειεχζεξα ζεκεία (φπσο επίζεο κεηξήζεηο θαη ππνινγηζκνί) πνπ δελ 
είλαη ζεκεησκέλα σο Γεδνκέλα ζα ηνπνζεηεζνχλ ηπραία. εκεία πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζε θακπχιεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ηπραίεο ζέζεηο ζηελ 
θακπχιε.  

 Ζ Γξήγνξε Αλαπαξαγσγή είλαη έλα πνιχ ρξήζηκν ραξαθηεξηζηηθφ γηα λα 
εηζέξρεζηε ζηε βηβιηνζήθε ησλ Καηαζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζπλήζσο. 
Δπηιέμηε ην θάθειν πνπ απνζεθεχνληαη νη αγαπεκέλεο ζαο Καηαζθεπέο 
θαη απφ ην κελνχ  Αναπαπαγυγή επηιέμηε "Γξήγνξε  Αλαπαξαγσγή” ή 
”Αιιαγή Καηαιφγνπ…", έπεηηα επηιέμηε θάπνηα αληηθείκελα απφ ην ησξηλφ 
έγγξαθφ ζαο πνπ αληηζηνηρεί ζε Γεδνκέλα ζε κία απφ ηηο Καηαζθεπέο ζε 
απηφ ην θάθειν θαη απφ ην κελνχ  Αναπαπαγυγή επηιέμηε "Γξήγνξε 
Αλαπαξαγσγή/ConstructionFilename.sec" γηα λα αλαπαξαρζεί ρσξίο λα 
θνξησζεί ε Καηαζθεπή. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη απηφ, ην KSEG ζαξψλεη ηηο 
Καηαζθεπέο ζην θάθειν θαη ελεξγνπνηεί απηέο ησλ νπνίσλ ηα Γεδνκέλα 
ηαηξηάδνπλ ηα ησξηλά επηιεγκέλα αληηθείκελα.  

 

 Ζ αληηγξαθή σο Καηαζθεπή ζαο επηηξέπεη λα επηιέμεηε έλα ζρέδην θαη λα 
ην αιιάμεηε εληφο ελφο εγγξάθνπ Καηαζθεπήο. Απηφ είλαη ρξήζηκν εάλ 
παίδαηε κε έλα ζρέδην θαη βξήθαηε θάηη ην νπνίν ζα ζέιαηε λα ην 
εθαξκφζεηε ζε άιια ζρέδηα –απφ ην κελνχ Απσείο επηιέμηε " Αληηγξαθή 
σο Καηαζθεπή" θαη κία λέα Καηαζθεπή εκθαλίδεηε πεξηέρνληαο ηα ίδηα 
γεσκεηξηθά αληηθείκελα φπσο ην ζρέδην. Μεηά κπνξείηε λα δηαγξάςεηε ηα 
αληηθείκελα ηα νπνία δε ρξεηάδεζηε, επηιέμηε κεξηθά Γεδνκέλα αληηθείκελα 
θαη εθαξκφζηε ηελ Καηαζθεπή ζε άιια έγγξαθα.  
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5.3: Δπαναλαμβανόμενερ Καηαζκεςέρ  

     Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο Καηαζθεπέο είλαη κε 

αλαδξνκή. Απηφ ζαο επηηξέπεη λα θαηαζθεπάδεηε fractals, θαζψο επίζεο λα 

επαλαιακβάλεηε Καηαζθεπέο πνιιαπιέο θνξέο. Γηα παξάδεηγκα, δείηε ην 

tractix.sec (ρξεζηκνπνηήζηε έλα κηθξφ ηκήκα θαη βάζνο αλαδξνκήο 30). Γηα 

θάηη πην πνιχπινθν (κε πνιιαπινχο αλαδξνκηθνχο θιάδνπο), δείηε ην 

dragon.sec, ην νπνίν θαηαζθεπάδεη έλα fractal.  

 

 

 

 

 

Έηζη, γίλεηαη: 
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     Γηα λα εηζάγεηε κία επαλάιεςε ζε κηα Καηαζκεςή, επηιέμηε θάπνηα 

αληηθείκελα ηα νπνία κπνξνχλ λα ηαηξηάδνπλ ζηα Γεδνκέλα θαη απφ ην κελνχ 

Καηαζκεςή επηιέμηε " Αλαδξνκή". Μία επαλάιεςε ελεκεξψλεη ην KSEG φηη 

κεηά απφ φια ηα άιια βήκαηα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Καηαζκεςή, 

ζα πξέπεη λα επαλαιεθζεί ε Καηαζκεςή αλαδξνκηθά, αξρίδνληαο κε ηα 

αληηθείκελα ηα νπνία είραλ επηιεγεί  ηελ ψξα πνπ ν βξφρνο δηεπθξηλίζηεθε. 

Φπζηθά, ην KSEG δελ ην θάλεη απηφ επ’ άπεηξνλ φηαλ αλαπαξάγεηε κία 

επαλαιεπηηθή Καηαζκεςή, αιιά ζαο δεηάεη λα εηζάγεηε ην κέγηζην βάζνο 

αλαδξνκήο. Πξνζνρή – εάλ έρεηε πεξηζζφηεξεο απφ κία επαλαιήςεηο ζηελ 

Καηαζκεςή, ν αξηζκφο ησλ αληηθεηκέλσλ ηα νπνία ην KSEG ζα πξέπεη λα 

θαηαζθεπάζεη ζα είλαη e 
κέγηζην βάζνο αλαδξνκήο

 , κε άιια ιφγηα θξαηάηε ην βάζνο 

αλαδξνκήο ρακειφ. ε επεμεξγαζηή ηζρχνο 350MHz, ην KSEG κπνξεί λα 

αληεπεμέιζεη ζε πεξίπνπ 100.000 αληηθείκελα – αξθεηά γηα ζρεδφλ 

νπνηαδήπνηε ελέξγεηα.  

     Θπκεζείηε φηη κφιηο εηζάγεηε κία επαλάιεςε ζε κία Καηαζκεςή, ην ζχλνιν 

ησλ Γεδνκέλσλ αληηθεηκέλσλ γίλεηαη ζηαζεξφ, δειαδή δελ ζα κπνξείηε λα 

νξίζεηε λέα αληηθείκελα ζαλ Γεδνκέλα, νχηε λα θάλεηε ηα ηξέρνληα Γεδνκέλα 

αληηθείκελα θαλνληθά, δηφηη δηαγξάθνληαο έλα Γεδνκέλν αληηθείκελν 

δηαγξάθνληαη φιεο νη επαλαιήςεηο κε ηηο νπνίεο ζπλδέεηαη.  Απηφ ζπκβαίλεη 

γηα λα εμαζθαιηζηεί ε εγθπξφηεηα ησλ επαλαιήςεσλ. Γηα λα αιιάμεηε ην 

ζχλνιν ησλ Γεδνκέλσλ αληηθεηκέλσλ, δηαγξάςηε ηηο επαλαιήςεηο πξψηα. 
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     Μπνξείηε επίζεο λα θάλεηε ηα αληηθείκελα ζε κία επαλαιεπηηθή 
Καηαζκεςή "Σειηθά" ή "Αξρηθά. Σα Σειηθά αληηθείκελα είλαη πξνθαλή: 
θαηαζθεπάδνληαη κφλν ζην κέγηζην βάζνο αλαδξνκήο. Απηφ είλαη ρξήζηκν γηα 
πνιινχο ιφγνπο, εηδηθά γηα ηελ θαηαζθεπή fractals ηα νπνία δείρλνπλ κφλν ην 
πςειφηεξν επίπεδν ιεπηνκέξεηαο – δείηε ηα dragon.sec ή sierp2.sec. Σα 
ζπγαηξηθά ησλ Σειηθψλ αληηθεηκέλσλ κπνξνχλ επίζεο λα θαηαζθεπαζηνχλ ζην 
κέγηζην βάζνο αλαδξνκήο – εκθαλίδνληαη ζαλ «(ηειηθφ)» ζηε ιίζηα ησλ 
Καηαζθεπψλ.  

Σα Απσικά αληηθείκελα είλαη πνιχπινθα – είλαη έλα "πξνεγκέλν" 
ραξαθηεξηζηηθφ. Έλα Απσικό αληηθείκελν θαηαζθεπάδεηαη κφλν κία θνξά. 
Κάζε ζεκείν ηνπ νπνίνπ ηα γνληθά ζεκεία είλαη Απσικά  γίλεηαη επίζεο Απσικό 
θαη εκθαλίδεηαη σο "απσικό ζημείο" ζηε ιίζηα κε ηηο ελέξγεηεο πνπ βξίζθεηαη 
ζηε δεμηά ζηήιε ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο κηαο Καηαζκεςήρ. Έλα θαιφ 
παξάδεηγκα είλαη ην sierp.sec: Αλαπαξάγεηέ ην πξψηα θαλνληθά (ζεκεηψζηε 
φηη νη κεγαιχηεξεο πιεπξέο ηνπ ηξηγψλνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κφλν κία 
θνξά) θαη κεηά θαηαζθεπάζηε έλα ζεκείν P ζην Αξρηθφ segment s_9 θαη 
θαηαζθεπάζηε  line segment PC (απφ ην P ζην Γνζκέλν ζεκείν C). 
Αλαπαξάγεηέ ην μαλά θαη παξαηεξείζηε ην εθέ. Σα Αξρηθά αληηθείκελα 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δηαηεξνχλ κλήκε (φπσο ζην koch.sec) ή 
φπσο ζηα δηθά ηνπο εθέ. 

     ηηο επαλαιεπηηθέο Καηαζθεπέο, φηαλ αληηκεησπίδεηε 
Σελικά/Γεδομένα/Απσικά ανηικείμενα, ην KSEG ζα θάλεη ην θαιχηεξν γηα λα 
εκπνδίζεη άθπξεο ή ρσξίο ζεκαζία ξπζκίζεηο, φπσο ηα Απσικά ή ηα 
Γεδομένα αληηθείκελα πνπ έρνπλ Σελικά αληηθείκελα γηα γνληθά.  
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ΜΔΡΟ Γ΄ 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ  ΠΛΔΤΡΑ 

Διζαγυγή  

     ην ηξίην κέξνο παξνπζηάδνληαη ζρέδηα καζήκαηνο δηάθνξσλ ελνηήησλ, 

ζηα νπνία γίλεηαη ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. Σα καζήκαηα 

πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ ζην εξγαζηήξην Ζ/Τ ηνπ ζρνιείνπ, φπνπ θάζε 

ππνινγηζηήο αληηζηνηρεί ζε δχν καζεηέο. 

     χκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, 

ηα ζρέδηα καζήκαηνο νθείινπλ λα είλαη απιά, εχπιαζηα θαη ξεαιηζηηθά, έηζη 

ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ πνιππινθφηεηα ηεο δσληαλήο δηδαθηηθήο 

πξάμεο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ αβεβαηφηεηα, απξνζδφθεηεο 

αιιειεπηδξάζεηο θαη απξφζκελεο εμειίμεηο. Δπνκέλσο, ν ζρεδηαζκφο ηεο 

δηδαζθαιίαο πξέπεη λα αθήλεη αξθεηφ ρψξν γηα πεηξακαηηζκφ, δνθηκέο, 

ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη πηζαλέο αιιειεπηδξάζεηο. 

     Δπίζεο, απφ ηελ ίδηα ηνπο ηελ θχζε ν ζρεδηαζκφο θαη γεληθφηεξα ε ιήςε 

απνθάζεσλ είλαη εγθεθαιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη κφλν ηα απνηειέκαηά ηνπο 

είλαη δπλαηφλ λα παξαηεξεζνχλ απφ φινπο.  

     Σα ζρέδηα πνπ αθνινπζνχλ πεξηέρνπλ ηα πιένλ βαζηθά ζπζηαηηθά ελφο 

πιάλνπ δηδαζθαιίαο, δειαδή: 

 Σελ ζρνιηθή βαζκίδα. 

 Σελ δηάξθεηα δηδαζθαιίαο (ρξφλνο πν απαηηείηαη γηα λα νινθιεξσζεί ε 

δηδαζθαιία. 

 Σνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο. 

 Σα δηδαθηηθά κέζα ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε απφ ηνλ 

θαζεγεηή είηε απφ ηνπο καζεηέο.  

 Σελ νξγάλσζε ηεο ηάμεο. 

 Σν ζελάξην δηδαζθαιίαο (πνξεία δηδαζθαιίαο, δξαζηεξηφηεηεο, 

ελέξγεηεο ησλ καζεηψλ ή ηνπ θαζεγεηή, θ.ι.π.). 
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 Βεβαίσο, ππάξρνπλ θαη άιια βαζηθά ζπζηαηηθά ηα νπνία πξέπεη λα 

πεξηιεθζνχλ ζε έλα ζρέδην καζήκαηνο, φπσο αμηνιφγεζε, εληνπηζκφο 

παγίδσλ πνπ πξέπεη λα απνθεπρζνπλ, εξγαζία γηα ην ζπίηη, θ.ι.π. 
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Κεθάλαιο 6:  ΘΔΜΑ: Μεζοκάθεηορ εςθςγπάμμος 

ημήμαηορ 

σολική βαθμίδα: Α΄ Γπκλαζίνπ 

Μάθημα:   Μεζνθάζεηνο επζχγξακκνπ ηκήκαηνο   

( Β΄κέξνο, παξάγξαθνο 2.3) 

Γιάπκεια μαθήμαηορ : 1 δηδαθηηθή ψξα 

 

ΥΔΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

6.1: ηόσοι:  

Οη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: 

1. Να πξνζεγγίζνπλ βησκαηηθά ηνλ νξηζκφ ηεο κεζνθαζέηνπ επζπγξάκκνπ 

ηκήκαηνο θαη λα ηνλ δηαηππψζνπλ. 

2. Να αληηιεθζνχλ  ηελ ραξαθηεξηζηηθή ηδηφηεηα ηεο κεζνθαζέηνπ επζπγξάκκνπ 

ηκήκαηνο. 

3. Να ραξάζζνπλ ηελ κεζνθάζεην ελφο επζχγξακκνπ ηκήκαηνο κε  βάζε  ηνλ 

νξηζκφ ηεο  θαη ηελ ραξαθηεξηζηηθή ηεο ηδηφηεηα. 

 

 



ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΑΡΙΚΛΔΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 

 

 

[88] 

 

6.2: Γιδακηικό ςλικό 

 Ζ/Τ,  

 ινγηζκηθφ KSEG,  

 θχιια εξγαζίαο. 

Ζ ζπκβνιή ησλ ινγηζκηθψλ απηψλ ζηελ δηδαζθαιία βαζίδεηαη ζηελ κεηαηξνπή ησλ 

ζηαηηθψλ εηθφλσλ ηνπ βηβιίνπ (ζηηγκηφηππα) ζε δπλακηθέο εηθφλεο. Σα δπλακηθά 

ζρήκαηα κέζσ “θπζηθψλ”  θηλήζεσλ ηνπ ρξήζηε είλαη δπλαηφλ λα κεηαβάιινληαη 

σο πξνο ηελ κνξθή θαη ην κέγεζνο νχησο ψζηε ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή λα 

έρνπκε κεγάιν πιήζνο ζηηγκηφηππσλ κηαο έλλνηαο (γηα παξάδεηγκα ηνπ χςνπο, ηεο 

δηακέζνπ, ηεο δηρνηφκνπ, ηνπ κέζνπ) θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο. Δπίζεο, είλαη 

δπλαηφλ ν ρξήζηεο λα δηαπηζηψζεη πνηα κεγέζε δηαηεξνχληαη ζηαζεξά θαη πνηα 

κεηαβάιινληαη θαη σο πξνο ηη. Σέινο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα αληηιεθζεί ηελ ζρέζε 

πνπ πηζαλψο λα ζπλδέεη ηα κεηαβαιιφκελα κεγέζε. Όια ηα παξαπάλσ κηα ζηαηηθή 

εηθφλα δελ κπνξεί λα ηα θάλεη. 

Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ KSEG είλαη φηη ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

κεηαζρεκαηίδεη κε ην πνληίθη ηα ζρήκαηα πνπ δεκηνπξγεί, ελψ δηαηεξνχληαη νη 

γεσκεηξηθέο ζρέζεηο θαη νη ηδηφηεηεο ηεο θαηαζθεπήο. Ζ νζφλε ηνπ Ζ/Τ κεηαηξέπεηαη 

ζε έλαλ δπλακηθφ πίλαθα, ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ κε κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα πεξηζζφηεξν πνιχπινθα ζρήκαηα, ηα νπνία έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

κεηαζρεκαηηζηνχλ θαηά πνιινχο ηξφπνπο, κε απνηέιεζκα λα αλαθαιχπηνληαη 

γεσκεηξηθέο ηδηφηεηεο ησλ ζρεκάησλ. 
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6.3: Οπγάνυζη ηάξηρ: 

 Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηδαζθαιίαο καο έρνπκε θξνληίζεη  νη καζεηέο λα 

εμνηθεησζνχλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ KSEG θαη ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα 

κπνξνχλ λα θάλνπλ ηα εμήο: κέηξεζε κήθνπο, πξάμεηο κε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή. 

 Οη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη αλά δχν, δνπιεχνληαο κπξνζηά απφ έλαλ ππν-

ινγηζηή, ζην εξγαζηήξην Ζ/Τ ηνπ ζρνιείνπ. Απηφ ην γεγνλφο έρεη σο απνηέιεζκα 

νη καζεηέο λα κάζνπλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζε νκαδηθή εξγαζία, λα ζπλεξγάδνληαη 

κεηαμχ ηνπο αξκνληθά, λα παίξλνπλ απνθάζεηο απφ θνηλνχ γηα ηηο ζηξαηεγηθέο 

πνπ ζα εθαξκφζνπλ θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζα επεμεξγαζηνχλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

πξνσζείηαη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε.  Καζψο γλσξίδνπκε φηη ε παξαγφκελε γλψζε 

κέζσ ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ιφγσ θαη ηεο δεκηνπξγνχκελεο άκηιιαο , 

είλαη πην ζηαζεξή θαη παξακέλεη ζηελ καθξνπξφζεζκε κλήκε. 

 Ο θαζεγεηήο πεξηθέξεηαη ζηελ αίζνπζα,  βνεζψληαο ηνπο καζεηέο λα 

αληηκεησπίζνπλ νπνηαδήπνηε δπζθνιία πξνθχπηεη, δίλνληαο ηηο απαξαίηεηεο 

νδεγίεο. 

 Φνξηψλνπκε απφ πξηλ ηα αξρεία plan1.seg, plan2.seg θαη 

katask_mesokath.seg πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
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6.4: ενάπιο διδαζκαλίαρ: 

ΘΔΜΑ: Μεζοκάθεηορ εςθςγπάμμος ημήμαηορ 

σολική βαθμίδα: Α  ́Γπκλαζίνπ 

Μάθημα:   Μεζνθάζεηνο επζχγξακκνπ ηκήκαηνο   

( Β΄κέξνο, παξάγξαθνο 2.3) 

Γιάπκεια μαθήμαηορ : 1 δηδαθηηθή ψξα 

 Μνηξάδνπκε απφ έλα θχιιν εξγαζίαο ζηνπο καζεηέο. 

 Καινχκε ηνπο καζεηέο λα δηαηππψζνπλ έλαλ νξηζκφ γηα ηελ έλλνηα ηεο 

κεζνθαζέηνπ ελφο επζχγξακκνπ ηκήκαηνο. 

 Πεξηγξάθνπκε έλα απιφ πξφβιεκα: 

 

 

Ο θαπεηάληνο ηνπ πινίνπ πξνζπαζεί λα θξαηήζεη ηελ 

πνξεία ηνπ πινίνπ ην ίδην καθξηά απφ ηηο βάζεηο Α θαη Β ηεο 

γέθπξαο, επεηδή ε ζηελφηεηα ηνπ πεξάζκαηνο, ν αέξαο θαη 

ε γλσζηή παιίξξνηα ηνπ Δπβντθνχ θφιπνπ επηδξνχλ ζηελ 

πνξεία ησλ θαξαβηψλ θαη θάλνπλ ηελ δηέιεπζε επηθίλδπλε. 

(δξαζηεξηφηεηα ζρνιηθνχ βηβιίνπ Α΄ Γπκλαζίνπ) 

         

 

 

 Εεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα ππνδείμνπλ  ηελ πνξεία πνπ πξέπεη λα έρεη 

έλα πινίν γηα λα πεξάζεη κε αζθάιεηα ην ζηελφ ηνπ Δπξίπνπ. 

 Αθνχ απαληήζνπλ, ηνπο ξσηάκε λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ θιίζε  ηνπ πινίνπ 

ζε ζρέζε κε ην επζχγξακκν  ηκήκα ΑΒ.  

 Σνπο ξσηάκε λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ ζέζε ηνπ ζεκείνπ Μ ζην νπνίν ε 

πνξεία ηνπ πινίνπ ηέκλεη ην επζχγξακκν ηκήκα ΑΒ  σο πξνο ηα Α, Β. 



ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΑΡΙΚΛΔΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 

 

 

[91] 

 

Γηαηππψλνπλ ηε γλψκε ηνπο. 

 Σνπο βνεζάκε λα αλνίμνπλ ην αξρείν plan1.seg. χξνληαο ην ζεκείν K 

πάλσ ζηελ εκηεπζεία Κx επηβεβαηψλνπλ νπηηθά  φηη ηα επζχγξακκα 

ηκήκαηα ΚΑ, ΚΒ είλαη πάληνηε ίζα αλεμάξηεηα απφ ηελ ζέζε ηνπ Κ. 

 ηε ζπλέρεηα, δεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα αιιάμνπλ ην κέγεζνο ηνπ 

επζχγξακκνπ ηκήκαηνο ΑΒ θαη λα επαλαιάβνπλ ην ίδην. Παξαηεξνχλ πάιη 

φηη ηα επζχγξακκα ηκήκαηα ΚΑ, ΚΒ παξακέλνπλ ίζα, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

αιιαγή ηνπ κήθνπο ΑΒ θαη ηεο ζέζεο ηνπ Κ.  

 Ύζηεξα, αθνχ πεηξακαηηζηνχλ κε ηα δηάθνξα κήθε ηνπ επζχγξακκνπ 

ηκήκαηνο ΑΒ, δεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα δηαηππψζνπλ έλαλ θαλφλα γηα 

ηελ ραξαθηεξηζηηθή ηδηφηεηα ελφο ζεκείνπ ηεο κεζνθαζέηνπ ελφο 

επζχγξακκνπ ηκήκαηνο θαη αλ απηή εμαξηάηαη απφ ην κήθνο ηνπ 

επζχγξακκνπ ηκήκαηνο. Με ηε βνήζεηα καο, δηαηππψλνπλ ζσζηά φηη θάζε 

ζεκείν ηεο κεζνθαζέηνπ ελφο επζχγξακκνπ ηκήκαηνο έρεη ίζεο 

απνζηάζεηο(ηζαπέρεη) απφ ηα άθξα ηνπ. 

 Έπεηηα, βνεζάκε ηνπο καζεηέο λα αλνίμνπλ ην αξρείν 

katask_mesokath.seg θαη ηνπο θαζνδεγνχκε ζην λα θαηαιάβνπλ  πσο ζα 

κπνξνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ ηελ κεζνθάζεην ελφο δεδνκέλνπ 

επζχγξακκνπ ηκήκαηνο ρσξίο λα κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ ηνλ κήθνο ηνπ.  

 Βνεζάκε ηνπο καζεηέο λα αλνίμνπλ ην αξρείν plan2.seg. Σνπο 

παξνηξχλνπκε λα πεηξακαηηζηνχλ κε ην αξρείν εθαξκφδνληαο ηα βήκαηα 

πνπ ηνπο δίλνληαη θαη λα θηάζνπλ ζην δεηνχκελν απνηέιεζκα. 

 ην ηέινο, δίλνπκε ζηνπο καζεηέο ην θχιιν αμηνιφγεζεο, κέζσ ηνπ 

νπνίνπ ν δηδάζθσλ ζα εθηηκήζεη θαηά πφζν νη καζεηέο έρνπλ 

θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα ηεο κεζνθαζέηνπ επζχγξακκνπ ηκήκαηνο. 

 Αθνινπζεί ζπδήηεζε θαη πξνηείλνπκε αζθήζεηο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ 

γηα εξγαζία ζην ζπίηη.  
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6.5:  ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 

Μεζοκάθεηορ εςθςγπάμμος ημήμαηορ 

 

1. Ση νλνκάδνπκε άξαγε κεζνθάζεην επζχγξακκνπ ηκήκαηνο; 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...…….. 

 

 

 

Ο θαπεηάληνο ηνπ πινίνπ πξνζπαζεί λα θξαηήζεη ηελ 

πνξεία ηνπ πινίνπ ην ίδην καθξηά απφ ηηο βάζεηο Α θαη Β 

ηεο γέθπξαο, επεηδή ε ζηελφηεηα ηνπ πεξάζκαηνο, ν 

αέξαο θαη ε γλσζηή παιίξξνηα ηνπ Δπβντθνχ θφιπνπ 

επηδξνχλ ζηελ πνξεία ησλ θαξαβηψλ θαη θάλνπλ ηελ 

δηέιεπζε επηθίλδπλε.  

 

 

 

 

2. Πνηα είλαη ε πνξεία πνπ πξέπεη λα έρεη έλα πινίν γηα λα πεξάζεη κε 

αζθάιεηα ην ζηελφ ηνπ Δπξίπνπ; 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...…….. 

 

3. Πνηα είλαη ε θιίζε ηεο πνξείαο ηνπ πινίνπ ζε ζρέζε κε ην επζχγξακκν  

ηκήκα ΑΒ; 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...…….. 
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4. Πνηα είλαη ε ζέζε ηνπ ζεκείνπ Μ ζην νπνίν ε πνξεία ηνπ πινίνπ ηέκλεη ην 

ΑΒ σο πξνο ηα  ζεκεία Α θαη Β; 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...…….. 

 

5. Πξνζπαζήζηε λα δηαηππψζεηε έλαλ θαλφλα γηα ηα πξνεγνχκελα 

ζπκπεξάζκαηα:  

Ζ επζεία πνπ δηέξρεηαη απφ ην …………………. ελφο επζχγξακκνπ 

ηκήκαηνο θαη ην ηέκλεη ……………….. νλνκάδεηαη μεζοκάθεηορ ηος 

εςθύγπαμμος ημήμαηορ. 

 

6. Σν παξαθάησ ζρήκα δείρλεη ηελ πνξεία ηνπ πινίνπ Κ ζε ζρέζε κε ηηο 

βάζεηο ηεο γέθπξαο Α θαη Β.  

 

           Πνην είλαη ην κήθνο ηνπ ΚΑ; ………………………………………………… 

           Πνην είλαη ην κήθνο ηνπ ΚΒ; ………………………………………………… 

          Ση παξαηεξείηε γηα ηα επζχγξακκα ηκήκαηα ΚΑ θαη ΚΒ; 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...…….. 
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7. Αλνίμηε ην αξρείν  plan1.seg.  Γηα ηηο  δηάθνξεο ζέζεηο ηνπ Κ, πνπ 

πξνθχπηνπλ θαζψο ην ζχξεηε, λα  ζπκπιεξψζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

 

 

 

 

 

8. Μεηαθηλήζηε ην ζεκείν Β γηα λα κεηαβάιεηε ην επζχγξακκν ηκήκα ΑΒ.  

Γηα ηηο  δηάθνξεο ζέζεηο ηνπ Β, ζπκπιεξψζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

9. Ση παξαηεξείηε γηα ηα επζχγξακκα ηκήκαηα ΚΑ θαη ΚΒ; 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...…….. 

 

10. Πξνζπαζήζηε λα δηαηππψζεηε έλαλ θαλφλα γηα ηα πξνεγνχκελα 

ζπκπεξάζκαηα:  

Κάζε ζεκείν ηεο κεζνθαζέηνπ ελφο επζχγξακκνπ ηκήκαηνο 

…………………………..….  απφ ηα άθξα ηνπ. 

 

 

 

ΚΑ     

ΚΒ     

ΑΜ     

ΜΒ     

ΚΑ     

ΚΒ     
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11. Αλνίμηε ην αξρείν katask_mesokath.seg. ε θάζε επζχγξακκν ηκήκα 

ΑΒ κε κέζν Μ θαη κε αθηίλεο ΑΚ, ΒΝ φπνπ ΑΚ= ΒΝ θαηαζθεπάδνπκε 

θχθινπο.  

 

 

 

Να ζπκπιεξψζεηε ηα παξαθάησ θελά: 

Πεπίπηυζη 1η: Αλ γηα ηα ΑΜ = ΒΝ = α, ηζρχεη φηη α < ΑΜ, ηφηε νη δχν 

θχθινη …………… ηέκλνληαη. 

Πεπίπηυζη 2η: Αλ γηα ηα ΑΜ = ΒΝ = α, ηζρχεη φηη α = ΑΜ, ηφηε νη δχν 

θχθινη ……………………….…. 

Πεπίπηυζη 3η: Αλ γηα ηα ΑΜ = ΒΝ = α, ηζρχεη φηη α > ΑΜ, ηφηε νη δχν 

θχθινη  ……………………….…. ηελ πεξίπησζε απηή, νλνκάζηε ηα 

ζεκεία ηνκήο ησλ δχν θχθισλ Ο,Υ θαη ζπκπιεξψζηε ηα παξαθάησ 

θελά: 

ΟΑ=……………………….,   ΟΒ=……………………….,    

ΥΑ=……………………….,   ΥΒ=……………………….. 

 

 Ση παξαηεξείηε γηα ηα επζχγξακκα ηκήκαηα ΟΑ, ΟΒ, ΥΑ,ΥΒ;    

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...…….. 

 Ση είλαη επνκέλσο  ην επζχγξακκν ηκήκα ΟΥ γηα ην ηκήκα ΑΒ; 

……………………………………………………………………………… 
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12.  Να ινηπφλ πψο κπνξείηε λα θαηαζθεπάζεηε ηελ κεζνθάζεην ελφο 

επζχγξακκνπ ηκήκαηνο ρσξίο λα ππνινγίδεηε κήθε ηκεκάησλ. 

πκπιεξψζηε ηα παξαθάησ θελά: 

Βήμα 1ο: Καηαζθεπάδνπκε έλα ηπραίν επζχγξακκν ηκήκα  ΑΒ  κε κέζν 

Μ. 

Βήμα 2ο: Με θέληξν ην Α θαη κε αθηίλα κεγαιχηεξε ηνπ ΑΜ 

θαηαζθεπάδνπκε …………….………… 

Βήμα 3ο: Με θέληξν ην Β θαη κε ηελ ……………….  αθηίλα, 

θαηαζθεπάδνπκε …………….…………  

Βήμα 4ο: Βξίζθνπκε ηα ζεκεία ……………….  ησλ δχν θχθισλ. 

Βήμα 5ο: Σν επζχγξακκν ηκήκα κε άθξα ηα ζεκεία ηνκήο είλαη ε 

……………………. ηνπ επζχγξακκνπ  ηκήκαηνο ΑΒ. 

 

 

13.  Βοηθήζηε ηοςρ Απσαιολόγοςρ ! Βπείηε ηην ηλικία ηος πιάηος. 

 

Αξραηνιφγνη αλαθάιπςαλ έλα κέξνο απφ ην ρείινο ελφο πηάηνπ. Γελ 
ππάξρνπλ ζεκάδηα πνπ λα καο δείρλνπλ ηελ ειηθία ηνπ πηάηνπ. Όκσο μέξνπλ 
φηη πηάηα κε δηάκεηξν κεγαιχηεξε απφ 28 cm. είλαη αληηπξφζσπνη ηεο επνρήο 
πξηλ ην 300 πΥ. Αλ ε δηάκεηξνο είλαη κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 28 cm., ηφηε ην 
πηάην πξέπεη λα έρεη θαηαζθεπαζηεί ην έηνο 300 πΥ. ή αξγφηεξα.  

(Πηάηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ πξηλ ην 300 πΥ. αμίδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν). 
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Γηα λα βξνχκε ηελ δηάκεηξν ινηπφλ, αξθεί λα βξνχκε ηελ αθηίλα ηνπ θχθινπ. Ση 
γίλεηαη φκσο φηαλ δελ έρνπκε θχθιν, αιιά έλα ηφμν; 

Γηα λα θαηαιάβεηε ηελ δηαδηθαζία, αλνίμηε ην αξρείν plan2.seg . ην ζρήκα 
φπνπ δείρλεη έλα ηφμν, ηηο ρνξδέο ΑΒ, CD, εθαξκφζηε ηα παξαθάησ βήκαηα: 

      α) Καηαζθεπάζηε ηα κέζα Κ, Μ ησλ δχν ρνξδψλ ΑΒ θαη CD. 

β) Καηαζθεπάζηε ηηο θάζεηεο ζηηο ρνξδέο ζηα κέζα ηνπο. 

      γ) Καηαζθεπάζηε ην ζεκείν ηνκήο Ο ησλ δχν κεζνθαζέησλ. 

Ση παξαηεξείηε γηα ην ζεκείν Ο; 

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..……….. 

δ) Μεηξήζηε ηελ απφζηαζε ηνπ Ο απφ ην Α (αθηίλα ηνπ θχθινπ). 

    Ζ παξαθάησ εηθφλα καο δείρλεη πσο ζα είλαη ην ηειηθφ ζρέδην. 

 

 

ε) Γηπιαζηάζηε απηή ηελ απφζηαζε θαη βξείηε ηε δηάκεηξν ηνπ πηάηνπ.  

………………………………………………………………………..……….. 
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6.6: ΦΤΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

Γιδακηική Δνόηηηα: Μεζοκάθεηορ εςθύγπαμμος ημήμαηορ  

Γιάπκεια: 10 λεπηά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ζ κεζνθάζεηνο ελφο επζχγξακκνπ ηκήκαηνο είλαη ε 

επζεία πνπ δηέξρεηαη θάζεηα απφ ην επζχγξακκν ηκήκα. 

 

 

2. Σν κφλν ζεκείν ηνπ επηπέδνπ πνπ ηζαπέρεη απφ ηα 

άθξα ελφο επζχγξακκνπ ηκήκαηνο ΑΒ, είλαη ην κέζν ηνπ 

ΑΒ. 

 

3. Ζ θνξπθή ελφο ηζνζθεινχο ηξηγψλνπ βξίζθεηαη πάληα 

ζηελ κεζνθάζεην ηεο βάζεο ηνπ. 

 

 

4. Τπάξρνπλ ζεκεία ηνπ επηπέδνπ πνπ ηζαπέρνπλ απφ ηα 

άθξα ελφο επζχγξακκνπ ηκήκαηνο ΑΒ θαη δελ αλήθνπλ 

ζηελ κεζνθάζεην ηνπ ΑΒ. 

 

 

Επωτήσειρ τος τύπος «σωστό – λάθορ» 
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5. Έζησ επζχγξακκν ηκήκα ΑΒ θαη ην ζεκείν Μ εθηφο απηνχ. Αλ ηζρχεη ε 

ηζφηεηα ΜΑ=ΜΒ, ηφηε: 

Α. ην Μ είλαη ην κέζν ηνπ επζχγξακκνπ ηκήκαηνο ΑΒ. 

Β. ηα ζεκεία Α, Μ,Β είλαη ζπλεπζεηαθά. 

Γ. ην Μ είλαη ζεκείν ηεο κεζνθαζέηνπ ηνπ ΑΒ. 

Γ. ηζρχνπλ φια ηα πξνεγνχκελα. 

6. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο κεζνθαζέηνπ ελφο επζχγξακκνπ ηκήκαηνο ΑΒ κε 

κέζν Μ, νη ίζνη θχθινη πξέπεη λα έρνπλ αθηίλα: 

Α. κηθξφηεξε απφ ην επζχγξακκν ηκήκα ΑΜ. 

Β. κεγαιχηεξε απφ ην επζχγξακκν ηκήκα ΑΜ. 

Γ. ίζε κε ην επζχγξακκν ηκήκα ΑΜ. 

 

 

 

7. Να ραξάμεηε έλα επζχγξακκν ηκήκα θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

κεζνθάζεην, λα ην ρσξίζεηε ζε δχν ίζα ηκήκαηα θαη ζηελ ζπλέρεηα ζε 

ηέζζεξα ίζα ηκήκαηα. 

8. ρεδίαζε έλαλ θχθιν θαη κηα αθηίλα ηνπ ΚΑ. Βξείηε δχν ζεκεία ηνπ 

θχθινπ, πνπ ην θαζέλα ηζαπέρεη απφ ηα Κ θαη Α. 

 

 

 

 

 

Επωτήσειρ πολλαπλήρ επιλογήρ 

Επωτήσειρ ανάπτςξηρ 
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Κεθάλαιο 7:   ΘΔΜΑ: Πςθαγόπειο Θεώπημα 

σολική βαθμίδα: Β΄ Γπκλαζίνπ 

Μάθημα:   Ππζαγφξεην ζεψξεκα ( Β΄κέξνο, παξάγξαθνο1.4) 

Γιάπκεια μαθήμαηορ : 1 δηδαθηηθή ψξα 

 

ΥΔΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

7.1: ηόσοι:  

Οη καζεηέο: 

1. Να αληηιεθζνχλ ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ εκβαδψλ ησλ ηεηξαγψλσλ ηα νπνία 

θαηαζθεπάδνληαη κε πιεπξέο ηηο πιεπξέο ηνπ νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ. 

2. Απφδεημε. 

3. Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην ππζαγφξεην ζεψξεκα σο αιγεβξηθή ζρέζε, ε νπνία 

ζπλδέεη ηα κέηξα ησλ πιεπξψλ ηνπ νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ. 

4. Να είλαη ζε ζέζε λα εθθξάδνπλ ηε κία πιεπξά ηνπ νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ 

ζπλαξηήζεη ησλ άιισλ δχν. 

 

 

 

 

 



ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΑΡΙΚΛΔΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 

 

 

[101] 

 

7.2: Γιδακηικό ςλικό 

 Ζ/Τ,  

 ινγηζκηθφ KSEG , 

 θχιια εξγαζίαο. 

Ζ ζπκβνιή ησλ ινγηζκηθψλ απηψλ ζηελ δηδαζθαιία βαζίδεηαη ζηελ κεηαηξνπή ησλ 

ζηαηηθψλ εηθφλσλ ηνπ βηβιίνπ (ζηηγκηφηππα) ζε δπλακηθέο εηθφλεο. Σα δπλακηθά 

ζρήκαηα κέζσ “θπζηθψλ”  θηλήζεσλ ηνπ ρξήζηε είλαη δπλαηφλ λα κεηαβάιινληαη 

σο πξνο ηελ κνξθή θαη ην κέγεζνο νχησο ψζηε ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή λα 

έρνπκε κεγάιν πιήζνο ζηηγκηφηππσλ κηαο έλλνηαο (γηα παξάδεηγκα ηνπ χςνπο, ηεο 

δηακέζνπ, ηεο δηρνηφκνπ, ηνπ κέζνπ) θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο. Δπίζεο, είλαη 

δπλαηφλ ν ρξήζηεο λα δηαπηζηψζεη πνηα κεγέζε δηαηεξνχληαη ζηαζεξά θαη πνηα 

κεηαβάιινληαη θαη σο πξνο ηη. Σέινο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα αληηιεθζεί ηελ ζρέζε 

πνπ πηζαλψο λα ζπλδέεη ηα κεηαβαιιφκελα κεγέζε. Όια ηα παξαπάλσ κηα ζηαηηθή 

εηθφλα δελ κπνξεί λα ηα θάλεη. 

Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ KSEG είλαη φηη ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

κεηαζρεκαηίδεη κε ην πνληίθη ηα ζρήκαηα πνπ δεκηνπξγεί, ελψ δηαηεξνχληαη νη 

γεσκεηξηθέο ζρέζεηο θαη νη ηδηφηεηεο ηεο θαηαζθεπήο. Ζ νζφλε ηνπ Ζ/Τ κεηαηξέπεηαη 

ζε έλαλ δπλακηθφ πίλαθα, ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ κε κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα πεξηζζφηεξν πνιχπινθα ζρήκαηα, ηα νπνία έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

κεηαζρεκαηηζηνχλ θαηά πνιινχο ηξφπνπο, κε απνηέιεζκα λα αλαθαιχπηνληαη 

γεσκεηξηθέο ηδηφηεηεο ησλ ζρεκάησλ. 
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7.3: Οπγάνυζη ηάξηρ: 

 Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηδαζθαιίαο καο έρνπκε θξνληίζεη  νη καζεηέο λα 

εμνηθεησζνχλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ KSEG θαη ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα 

κπνξνχλ λα θάλνπλ ηα εμήο: κέηξεζε κήθνπο, πξάμεηο κε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή. 

 Οη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη αλά δχν, δνπιεχνληαο κπξνζηά απφ έλαλ ππν-

ινγηζηή, ζην εξγαζηήξην Ζ/Τ ηνπ ζρνιείνπ. Απηφ ην γεγνλφο έρεη σο απνηέιεζκα 

νη καζεηέο λα κάζνπλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζε νκαδηθή εξγαζία, λα ζπλεξγάδνληαη 

κεηαμχ ηνπο αξκνληθά, λα παίξλνπλ απνθάζεηο απφ θνηλνχ γηα ηηο ζηξαηεγηθέο 

πνπ ζα εθαξκφζνπλ θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζα επεμεξγαζηνχλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

πξνσζείηαη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε.  Καζψο γλσξίδνπκε φηη ε παξαγφκελε γλψζε 

κέζσ ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,, ιφγσ θαη ηεο δεκηνπξγνχκελεο άκηιιαο , 

είλαη πην ζηαζεξή θαη παξακέλεη ζηελ καθξνπξφζεζκε κλήκε. 

 Ο θαζεγεηήο πεξηθέξεηαη ζηελ αίζνπζα,  βνεζψληαο ηνπο καζεηέο λα 

αληηκεησπίζνπλ νπνηαδήπνηε δπζθνιία πξνθχπηεη, δίλνληαο ηηο απαξαίηεηεο 

νδεγίεο. 

 Φνξηψλνπκε απφ πξηλ ηα αξρεία plan4.seg  θαη tetragwna.seg ηνπ KSEG πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
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7.4: ενάπιο διδαζκαλίαρ: 

ΘΔΜΑ: Πςθαγόπειο Θεώπημα 

σολική βαθμίδα: Β  ́Γπκλαζίνπ 

Μάθημα:   Ππζαγφξεην Θεψξεκα   

( Β΄κέξνο, παξάγξαθνο 1.4) 

Γιάπκεια μαθήμαηορ : 1 δηδαθηηθή ψξα 

 Φνξηψλνπκε απφ πξηλ ηα αξρεία plan4.seg θαη tetragwna.seg  ηνπ 

KSEG ζηνπο Ζ/Τ ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

 Μνηξάδνπκε απφ έλα θχιιν εξγαζίαο ζηνπο καζεηέο. 

 Βνεζάκε ηνπο καζεηέο λα αλνίμνπλ  ην αξρείν θαη λα πεηξακαηηζηνχλ, 

ζχξνληαο κε ην πνληίθη ηηο θνξπθέο Β ή C ηνπ νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ ABC. 

 Οη καζεηέο ζπγθξίλνπλ ην εκβαδφλ ηνπ κεγάινπ ηεηξαγψλνπ κε ην 

άζξνηζκα ησλ εκβαδψλ ησλ άιισλ κηθξφηεξσλ γηα ηηο δηάθνξεο κεηαβνιέο 

ηνπ αξρηθνχ ηξηγψλνπ. 

 

 

Γξήγνξα δηαηππψλνπλ ηελ εηθαζία- ππζαγφξεην ζεψξεκα  κε ηελ βνήζεηα 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θχιινπ εξγαζίαο.  
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 Πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ νη καζεηέο ζην λα δηακνξθψζνπλ κηα νπηηθή 

απφδεημε ηνπ ππζαγνξείνπ ζεσξήκαηνο, βνεζάκε ηνπο καζεηέο λα 

αλνίμνπλ ην αξρείν tetragwna.seg  θαη ηνπο δεηάκε λα αθνινπζήζνπλ ηα 

βήκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. 

 Πξνηξέπνπκε ηνπο καζεηέο λα δηαηππψζνπλ αιγεβξηθά ην ππζαγφξεην 

ζεψξεκα, σο ζρέζε ε νπνία ζπλδέεη ηα κέηξα α, β, θαη γ ησλ πιεπξψλ 

ηνπ νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ. 

 ηελ ζπλέρεηα ηνπο θαινχκε λα επαλαδηαηππψζνπλ ηελ εηθαζία πνπ είραλ 

θάλεη ζε πξνεγνχκελε εξψηεζε ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. 

 Έπεηηα, ελζαξξχλνπκε ηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ ην ηεηξάγσλν ηνπ 

κέηξνπ θάζε πιεπξάο ζπλαξηήζεη ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ δχν άιισλ 

πιεπξψλ . 

 Μεηά ην ηέινο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο, δίλνπκε ζηνπο καζεηέο ην θχιιν 

αμηνιφγεζεο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ν δηδάζθσλ ζα εθηηκήζεη θαηά πφζν νη 

καζεηέο έρνπλ θαηαλνήζεη ην ππζαγφξεην ζεψξεκα. 

 Αθνινπζεί ζπδήηεζε θαη πξνηείλνπκε αζθήζεηο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ 

γηα εξγαζία ζην ζπίηη.  
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7.5: ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 

To Πςθαγόπειο θεώπημα 

 

1. Αλνίμηε ην αξρείν plan4.seg  ηνπ KSEG. ηελ νζφλε ζαο ζα εκθαληζηεί 

έλα  νξζνγψλην ηξίγσλν ΑΒC ( ˆ 90o
),ζηηο πιεπξέο ηνπ νπνίνπ  

έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ηεηξάγσλα. χξεηε κε ην πνληίθη ηηο θνξπθέο Β ή 

C. Ση παξαηεξείηε; 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...…….. 

 

2. Να ζπκπιεξψζεηε ηα  θελά, πνπ αθνξνχλ ζην παξαθάησ ζρήκα. 

 

Δμβαδόν P1=………………………………. 

Δμβαδόν P2=………………………………. 

Δμβαδόν P3=………………………………. 

(Δμβαδόν P2) +( Δμβαδόν P3)    =………………………………. 
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Ση παξαηεξείηε; Πψο ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο ην εκβαδφλ P1 κε ην 

άζξνηζκα ησλ εκβαδψλ (P2 + P3) ; 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

3. ην αξρείν plan4.seg  ηνπ KSEG, κεηαθηλήζηε ην ζεκείν Β ή ην ζεκείν 

C. Γηα ηηο  δηάθνξεο ζέζεηο ηνπ Β ή ηνπ C, ζπκπιεξψζηε ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα. 

 

 

4. Πψο ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο ην Δκβαδφλ Ρ1 κε ην άζξνηζκα (Δκβαδφλ 

Ρ2)+ (Δκβαδφλ Ρ3); 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

5. Πξνζπαζήζηε λα δηαηππψζεηε έλαλ θαλφλα γηα ηελ παξαπάλσ 

παξαηήξεζή ζαο:  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Δμβαδόν P1 Δμβαδόν P2 Δμβαδόν P3 (Δμβαδόν P2)+ (Δμβαδόν P3) 
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6. Γίλνληαη νθηψ ίζα νξζνγψληα ηξίγσλα κε θάζεηεο πιεπξέο b, c θαη 

ππνηείλνπζα a θαη ηξία ηεηξάγσλα κε πιεπξέο a,b,c αληίζηνηρα. Να 

ζπκπιεξψζεηε ηα παξαθάησ: 

 

Δκβαδφλ ηξηγψλνπ = E = …………………………… 

Δκβαδφλ ηεηξαγψλνπ πιεπξάο a  = Δ  1 = …………………………… 

Δκβαδφλ ηεηξαγψλνπ πιεπξάο b  = Δ 2  = …………………………… 

Δκβαδφλ ηεηξαγψλνπ πιεπξάο c  = Δ3    = …………………………… 

 

 

 

7. Αλνίμηε ην αξρείν tetragwna.seg  ηνπ KSEG. ηελ νζφλε ζαο ζα 

εκθαληζηνχλ  δχν λέα ηεηξάγσλα  πιεπξάο ( b+c ), ηα νπνία έρνπλ 

πξνθχςεη κεηά απφ δνθηκέο, ρξεζηκνπνηψληαο θάζε θνξά θαηάιιεια  

ηα ηξίγσλα θαη ηα ηεηξάγσλα.  

 

 

 

 

 

ηελ ζπλέρεηα, ππνινγίζηε ην εκβαδφλ θάζε ηεηξαγψλνπ: 

1. Δ = ( b+c )2 = ……………………………………………………………… 

2. Δ = ( b+c )2 = ……………………………………………………………… 

Όκσο, ηα δχν ηεηξάγσλα αθνχ είλαη ίζα, ζα έρνπλ ην ίδην εκβαδφλ.  
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Άξα: 

Δ = Δ 

                         ………………………………………………… 

                         ………………………………………………… 

                         ………………………………………………… 

                         ………………………………………………… 

 

8. Πψο εθθξάδεηαη ηειηθά ην ππζαγφξεην ζεψξεκα αιγεβξηθά, 

ζπλαξηήζεη ησλ κέηξσλ α, β θαη γ ησλ πιεπξψλ ηνπ νξζνγσλίνπ 

ηξηγψλνπ; 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………... 

 

 

 

9. Πξνζπαζήζηε λα δηαηππψζεηε έλαλ θαλφλα γηα ηελ παξαπάλσ 

παξαηήξεζή ζαο:  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

10. Αλ γλσξίδνπκε ηηο πιεπξέο α θαη β ηνπ νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ, πψο 

ζα βξνχκε ηελ πιεπξά γ; 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………... 

 

11. Αλ γλσξίδνπκε ηηο πιεπξέο α θαη γ ηνπ νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ, πψο 

ζα βξνχκε ηελ πιεπξά β; 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………... 
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7.6: ΦΤΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Γιδακηική Δνόηηηα: Πςθαγόπειο θεώπημα  

Γιάπκεια: 10 λεπηά 

 

 

 

                              Α Β

Γ

 

    ε  νξζνγψλην  ηξίγσλν ΑΒΓ, λα  βξείηε πνηεο απφ ηηο παξαθάησ ηζφηεηεο, 

πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρήκα, είλαη ζσζηέο θαη πνηεο είλαη ιάζνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΑΓ2 = ΓΒ2 + ΒΑ2 

 

 

2. ΑΒ2 = ΑΓ2 + ΓΒ2  

3. ΑΓ2 = ΑΒ2 - ΒΓ2 
 

 

4. ΒΓ2 = ΑΒ2 + ΑΓ2  

5. ΒΓ2 = ΑΒ2 - ΑΓ2 
 

 

Επωτήσειρ τος τύπος «σωστό – λάθορ» 
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6. Αλ ζην πξνεγνχκελν νξζνγψλην ηξίγσλν ΑΒΓ, ΑΒ=6cm  θαη ΑΓ=8 cm, 

ηφηε ην ΒΓ είλαη: 

Α. 7 cm. 

Β. 9 cm. 

Γ. 10 cm. 

Γ. 12 cm. 

7. Αλ ζην πξνεγνχκελν νξζνγψλην ηξίγσλν ΑΒΓ, ΒΓ=5cm  θαη ΑΓ=4 cm, 

ηφηε ην ΑΒ είλαη: 

Α. 2 cm. 

Β. 3 cm. 

Γ. 4 cm. 

Γ. 5 cm. 

8. Αλ ζην πξνεγνχκελν νξζνγψλην ηξίγσλν ΑΒΓ, ΒΓ=26cm  θαη ΑΒ=10 

cm, ηφηε ην ΑΓ είλαη: 

Α. 14 cm. 

Β. 20 cm. 

Γ. 24 cm. 

Γ. 30 cm. 

9. Αλ ζην πξνεγνχκελν νξζνγψλην ηξίγσλν ΑΒΓ, ΒΓ=17cm  , ηφηε ην ΑΒ 

θαη ην ΑΓ είλαη: 

Α. ΑΓ= 15 cm    θαη      ΑΒ= 8 cm. 

Β. ΑΓ= 13 cm    θαη      ΑΒ= 10 cm. 

Γ. ΑΓ= 12 cm    θαη      ΑΒ= 13 cm. 

Γ. ΑΓ= 8 cm     θαη       ΑΒ= 9 cm. 

 

 

Επωτήσειρ πολλαπλήρ επιλογήρ 
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10.  Να απνδείμεηε φηη ηα ηξίγσλα κε πιεπξέο: 

Α) 25, 24, 7 

Β) 16, 20, 12 

Γ) 8, 15, 17 

Γ) 7,5,2 

είλαη νξζνγψληα. 

 

11.  Α) Γίλεηαη έλα ηξίγσλν ΑΒΓ κε κήθε πιεπξψλ 6 cm, 8 cm θαη 10 cm. 

Να απνδείμεηε φηη ην ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη νξζνγψλην.  

Β) Να απνδείμεηε φηη ην ηξίγσλν πνπ έρεη δηπιάζηεο πιεπξέο απφ ηηο 

πιεπξέο ηνπ ΑΒΓ, θαζψο θαη ην ηξίγσλν πνπ έρεη ηηο κηζέο πιεπξέο 

απφ ηηο πιεπξέο ηνπ ΑΒΓ, είλαη επίζεο νξζνγψλην. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επωτήσειρ ανάπτςξηρ 
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Κεθάλαιο 8:   

ΘΔΜΑ: Σεηπάγυνο αθποίζμαηορ και  

ηεηπάγυνο διαθοπάρ 

σολική βαθμίδα: Γ΄ Γπκλαζίνπ 

Μάθημα:   Αμηνζεκείσηεο ηαπηφηεηεο  

( Α΄ κέξνο, παξάγξαθνο1.5) 

Γιάπκεια μαθήμαηορ : 1 δηδαθηηθή ψξα 

 

 ΥΔΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

8.1: ηόσοι :  

 Οη καζεηέο :  

1. Να πξνζεγγίζνπλ θαη λα αληηιεθζνχλ ηελ ηζρχ ησλ αιγεβξηθψλ 

ηαπηνηήησλ  (α+β)2 = α2 + β2 +2αβ θαη   (α-β)2 = α2 + β2 - 2αβ κέζα απφ 

ηελ αιγεβξηθή ηνπο απεηθφληζε. 

2. Να απνδείμνπλ ηηο  ηαπηφηεηεο. 

3. Να θαηαλνήζνπλ ην ξφιν ησλ  α θαη β ζ’ απηέο, δειαδή φηη ηα α, β δελ   

είλαη κφλν νη πιεπξέο ελφο νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ, αιιά κπνξεί λα είλαη 

νπνηνζδήπνηε αξηζκφο.  

4.  Να εθαξκφδνπλ ηηο ηαπηφηεηεο ζε πην ζχλζεηεο κνξθέο, φηαλ δειαδή ηα  

    α θαη β παξηζηάλνπλ θάπνηεο αιγεβξηθέο εθθξάζεηο . 
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8.2: Γιδακηικό ςλικό 

 Ζ/Τ,  

 ινγηζκηθφ KSEG,  

 θχιια εξγαζίαο. 

Ζ ζπκβνιή ησλ ινγηζκηθψλ απηψλ ζηελ δηδαζθαιία βαζίδεηαη ζηελ κεηαηξνπή ησλ 

ζηαηηθψλ εηθφλσλ ηνπ βηβιίνπ (ζηηγκηφηππα) ζε δπλακηθέο εηθφλεο. Σα δπλακηθά 

ζρήκαηα κέζσ “θπζηθψλ”  θηλήζεσλ ηνπ ρξήζηε είλαη δπλαηφλ λα κεηαβάιινληαη 

σο πξνο ηελ κνξθή θαη ην κέγεζνο νχησο ψζηε ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή λα 

έρνπκε κεγάιν πιήζνο ζηηγκηφηππσλ κηαο έλλνηαο (γηα παξάδεηγκα ηνπ χςνπο, ηεο 

δηακέζνπ, ηεο δηρνηφκνπ, ηνπ κέζνπ) θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο. Δπίζεο, είλαη 

δπλαηφλ ν ρξήζηεο λα δηαπηζηψζεη πνηα κεγέζε δηαηεξνχληαη ζηαζεξά θαη πνηα 

κεηαβάιινληαη θαη σο πξνο ηη. Σέινο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα αληηιεθζεί ηελ ζρέζε 

πνπ πηζαλψο λα ζπλδέεη ηα κεηαβαιιφκελα κεγέζε. Όια ηα παξαπάλσ κηα ζηαηηθή 

εηθφλα δελ κπνξεί λα ηα θάλεη. 

Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ KSEG είλαη φηη ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

κεηαζρεκαηίδεη κε ην πνληίθη ηα ζρήκαηα πνπ δεκηνπξγεί, ελψ δηαηεξνχληαη νη 

γεσκεηξηθέο ζρέζεηο θαη νη ηδηφηεηεο ηεο θαηαζθεπήο. Ζ νζφλε ηνπ Ζ/Τ κεηαηξέπεηαη 

ζε έλαλ δπλακηθφ πίλαθα, ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ κε κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα πεξηζζφηεξν πνιχπινθα ζρήκαηα, ηα νπνία έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

κεηαζρεκαηηζηνχλ θαηά πνιινχο ηξφπνπο, κε απνηέιεζκα λα αλαθαιχπηνληαη 

γεσκεηξηθέο ηδηφηεηεο ησλ ζρεκάησλ. 
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7.3: Οπγάνυζη ηάξηρ: 

 Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηδαζθαιίαο καο έρνπκε θξνληίζεη  νη καζεηέο λα 

εμνηθεησζνχλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ KSEG θαη ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα 

κπνξνχλ λα θάλνπλ ηα εμήο: κέηξεζε κήθνπο, πξάμεηο κε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή. 

 Οη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη αλά δχν, δνπιεχνληαο κπξνζηά απφ έλαλ ππν-

ινγηζηή, ζην εξγαζηήξην Ζ/Τ ηνπ ζρνιείνπ. Απηφ ην γεγνλφο έρεη σο απνηέιεζκα 

νη καζεηέο λα κάζνπλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζε νκαδηθή εξγαζία, λα ζπλεξγάδνληαη 

κεηαμχ ηνπο αξκνληθά, λα παίξλνπλ απνθάζεηο απφ θνηλνχ γηα ηηο ζηξαηεγηθέο 

πνπ ζα εθαξκφζνπλ θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζα επεμεξγαζηνχλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

πξνσζείηαη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε.  Καζψο γλσξίδνπκε φηη ε παξαγφκελε γλψζε 

κέζσ ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,, ιφγσ θαη ηεο δεκηνπξγνχκελεο άκηιιαο , 

είλαη πην ζηαζεξή θαη παξακέλεη ζηελ καθξνπξφζεζκε κλήκε. 

 Ο θαζεγεηήο πεξηθέξεηαη ζηελ αίζνπζα,  βνεζψληαο ηνπο καζεηέο λα 

αληηκεησπίζνπλ νπνηαδήπνηε δπζθνιία πξνθχπηεη, δίλνληαο ηηο απαξαίηεηεο 

νδεγίεο. 

 Φνξηψλνπκε απφ πξηλ ηα αξρεία plan7.seg  θαη plan8.seg  ηνπ KSEG πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
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8.4: ενάπιο διδαζκαλίαρ: 

ΘΔΜΑ: Σεηπάγυνο αθποίζμαηορ και ηεηπάγυνο διαθοπάρ 

σολική βαθμίδα: Γ  ́Γπκλαζίνπ 

Μάθημα:   Αμηνζεκείσηεο Σαπηφηεηεο   

( Α΄κέξνο, παξάγξαθνο 1.5) 

Γιάπκεια μαθήμαηορ : 1 δηδαθηηθή ψξα 

 

 Μνηξάδνπκε ζηνπο καζεηέο απφ έλα θχιιν εξγαζίαο.  

 Ρσηάκε ηνπο καζεηέο κε ηη λνκίδνπλ φηη ηζνχηαη ην (α+β)2 θαη ην  

(α+β)2.  

 Αξθεηνί δηαηππψλνπλ ηελ άπνςε φηη:  

(α+β)2 =α2+β2 θαη (α - β)2 =α2-β2  . 

 Έπεηηα, δεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ ηα θελά πνπ 

αθνξνχλ ζην ζρήκα πνπ δίλεηαη θαη λα ζπλδέζνπλ ηα εκβαδά κεηαμχ 

ηνπο. 

 ηελ ζπλέρεηα, ηνπο δεηάκε λα αλνίμνπλ ην αξρείν plan7.seg θαη αθνχ 

κεηαθηλήζνπλ έλα απφ ηα ζεκεία Α, Β ηνπ ζρήκαηνο, γηα ηηο δηάθνξεο 

ηηκέο ηνπ, λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ πίλαθα πνπ δίλεηαη ζην θχιιν 

εξγαζίαο. Αθνχ ζπκπιεξψζνπλ ηνλ πίλαθα, ηνπο δεηάκε λα 

παξαηεξήζνπλ πψο ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο ηα εκβαδά Ρ1 κε ην 

άζξνηζκα (Ρ3+Ρ4+Ρ6+Ρ7). 

 Πξνηξέπνπκε ηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ ηα θελά ζχκθσλα κε ην 

ζρήκα πνπ δίλεηαη ζην θχιιν εξγαζίαο θαη έηζη νη καζεηέο νδεγνχληαη 

επαγσγηθά ζηε δηαηχπσζε ηεο εηθαζίαο φηη  (α+β)2=α2+β2+2αβ . 
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 Εεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα ειέγμνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπο, 

ζπκπιεξψλνληαο έλαλ πίλαθα, φπνπ α θαη β είλαη ηπραίνη αξηζκνί.  

 Μέζσ ησλ επφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ  θαηαδεηθλχεηαη ν ξφινο ησλ α 

θαη β ζηε ηαπηφηεηα, έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε νη καζεηέο λα ηελ 

εθαξκφδνπλ κε επρέξεηα θαη ζε πην ζχλζεηεο κνξθέο. 

 ηελ ζπλέρεηα, κε παξφκνην ηξφπν, δεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηα θελά πνπ αθνξνχλ ζην ζρήκα πνπ δίλεηαη θαη λα 

ζπλδέζνπλ ηα εκβαδά κεηαμχ ηνπο. 

  Έπεηηα, ηνπο δεηάκε λα αλνίμνπλ ην αξρείν plan8.seg θαη αθνχ 

κεηαθηλήζνπλ ην ζεκείν Υ ηνπ ζρήκαηνο, γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ, λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηνλ πίλαθα πνπ δίλεηαη ζην θχιιν εξγαζίαο. Αθνχ 

ζπκπιεξψζνπλ ηνλ πίλαθα, ηνπο δεηάκε λα παξαηεξήζνπλ πψο 

ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο ηα εκβαδά Ρ1 κε ηελ δηαθνξά  (Ρ2-Ρ4-Ρ5-Ρ6). 

 Πξνηξέπνπκε ηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ ηα θελά ζχκθσλα κε ην 

ζρήκα πνπ δίλεηαη ζην θχιιν εξγαζίαο θαη έηζη νη καζεηέο νδεγνχληαη 

επαγσγηθά ζηε δηαηχπσζε ηεο εηθαζίαο φηη   (α-β)2=α2+β2-2αβ . 

 Μεηά ην ηέινο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο, δίλνπκε ζηνπο καζεηέο ην θχιιν 

αμηνιφγεζεο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ν δηδάζθσλ ζα εθηηκήζεη θαηά πφζν νη 

καζεηέο έρνπλ θαηαλνήζεη ηηο δχν ηαπηφηεηεο. 

 Αθνινπζεί ζπδήηεζε θαη πξνηείλνπκε αζθήζεηο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ 

γηα εξγαζία ζην ζπίηη.  
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8.5: ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 

Σεηπάγυνο αθποίζμαηορ και ηεηπάγυνο διαθοπάρ   

 

1. Με ηη λνκίδεηε φηη ηζνχηαη ην (α+β)2  θαη ην (α - β)2;    

(α+β)2 = ………………………………………………………………………… 

(α - β)2 = ………………………………………………………………………… 

        

 

2. Να ζπκπιεξψζεηε ηα θελά πνπ αθνξνχλ ζην παξαθάησ ζρήκα: 

 

Δπηθάλεηα Ρ1=………………………………………………………………………. 

Δπηθάλεηα Ρ2 + Δπηθάλεηα Ρ3 + Δπηθάλεηα Ρ4+ Δπηθάλεηα Ρ5 =……………… 

Ση παξαηεξείηε; Πψο ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο ε Δπηθάλεηα Ρ1κε ην άζξνηζκα 

ησλ Δπηθαλεηψλ Ρ2, Ρ3,Ρ4,Ρ5; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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3. ην αξρείν plan7.seg ηνπ KSEG, κεηαθηλήζηε έλα απφ ηα ζεκεία A,B θαη 

γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπο, ζπκπιεξψζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Δπηθάλεηα Ρ1    

Δπηθάλεηα Ρ3    

Δπηθάλεηα Ρ4    

Δπηθάλεηα Ρ6    

Δπηθάλεηα Ρ7    

P3+P4+P6+P7    

4. Ση παξαηεξείηε; Πψο ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο ε Δπηθάλεηα Ρ1 κε ην 

άζξνηζκα ησλ Δπηθαλεηψλ Ρ3, Ρ4,Ρ6,Ρ7; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5. πκπιεξψζαηε ηηο παξαθάησ ηζφηεηεο εθθξάδνληαο ηα εκβαδά 

ζπλαξηήζεη ησλ α θαη β, φπνπ ην Δ ζπκβνιίδεη ην εκβαδφλ ηνπ ηεηξαγψλνπ 

ΑΒΓΓ.  

                     

Δκβαδφ ηεηξαγψλνπ πιεπξάο α : Δ1  = ………………………….…….. 

Δκβαδφ ηεηξαγψλνπ πιεπξάο β : Δ2 = …………………………….….. 

Δκβαδφ ηεηξαγψλνπ πιεπξάο (α+β) : Δ = ……………………………...    

Δκβαδφ παξαιιεινγξάκκνπ κε πιεπξέο α,β : Δ3=Δ4=……………… 
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6. Να θάλεηε αληηθαηάζηαζε ζηελ παξαθάησ ζρέζε ζχκθσλα κε απηά πνπ 

έρεη βξεη παξαπάλσ θαη λα γίλνπλ θαη νη πξάμεηο: 

                                       Δ =    Δ1 + Δ2 + Δ3+ Δ4 

                         ………………………………………………… 

                         ………………………………………………… 

 

7. Άπα :      (α+β)2 = ………………………………………………….. 

 

8.      πκπιεξψζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ α θαη β 

πνπ ζα επηιέμεηο: 

α β α2 β2 2αβ (α+β)2 

      

      

      

      

  

9. Ση παξαηεξείηε; Πψο ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο ηα α2, β2, 2αβ, (α+β)2; 

…………………………………………………………………………………… 

 

10.  Άξα κε ηη ηζνχηαη ην (α+β)2, είηε ηα α, β είλαη νη πιεπξέο ελφο νξζνγσλίνπ 

ηξηγψλνπ είηε είλαη νπνηνζδήπνηε αξηζκφο; 

      (α+β)2= ……………………………….…………..          
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11.  Να ζπκπιεξψζεηε ηα θελά ζηα παξαθάησ:    

 

     

        

 

12.  Να ζπκπιεξψζεηε ηα θελά ζηα παξαθάησ:     

      (3α+2β)2 = ……………………………………………………………………… 

(ρ2+3ρς)2 = …………………………………………………………………….. 

[(α-β)2+2γ]2 = ………………………………………………………………….. 

 

13. Να ζπκπιεξψζεηε ηα θελά πνπ αθνξνχλ ζην παξαθάησ ζρήκα: 
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Δπηθάλεηα Ρ1=………………………………………………………………………. 

Δπηθάλεηα Ρ2 - Δπηθάλεηα Ρ4 - Δπηθάλεηα Ρ5 - Δπηθάλεηα Ρ56 =……………… 

Ση παξαηεξείηε; Πψο ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο ε Δπηθάλεηα Ρ1 κε ηελ δηαθνξά 

ησλ Δπηθαλεηψλ Ρ4, Ρ5,Ρ4,Ρ6 απφ ηελ Ρ2; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

14. ην αξρείν plan8.seg ηνπ KSEG, κεηαθηλήζηε ζεκείν Υ θαη γηα ηηο δηάθνξεο 

ηηκέο ηνπο, ζπκπιεξψζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Δπηθάλεηα Ρ1    

Δπηθάλεηα Ρ2    

Δπηθάλεηα Ρ4    

Δπηθάλεηα Ρ5    

Δπηθάλεηα Ρ6    

P 2 –P4 – P5 – P6    

 

 

15. Ση παξαηεξείηε; Πψο ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο ε Δπηθάλεηα Ρ1 κε ηελ 

δηαθνξά ησλ Δπηθαλεηψλ Ρ4, Ρ5,Ρ4,Ρ6 απφ ηελ Ρ2; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΑΡΙΚΛΔΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 

 

 

[122] 

 

16. πκπιεξψζαηε ηηο παξαθάησ ηζφηεηεο εθθξάδνληαο ηα εκβαδά 

ζπλαξηήζεη ησλ α θαη β, φπνπ ην Δ ζπκβνιίδεη ην εκβαδφλ ηνπ ηεηξαγψλνπ 

ΑΒΓΓ.  

                     

Δκβαδφ ηεηξαγψλνπ πιεπξάο α-β : Δ1  = ………………………….…….. 

Δκβαδφ ηεηξαγψλνπ πιεπξάο β : Δ2 = …………………………….….. 

Δκβαδφ ηεηξαγψλνπ πιεπξάο α : Δ = ……………………………...    

Δκβαδφ παξαιιεινγξάκκνπ κε πιεπξέο α,α-β : Δ3=Δ4=…………… 

 

17. Να θάλεηε αληηθαηάζηαζε ζηελ παξαθάησ ζρέζε ζχκθσλα κε απηά πνπ 

έρεη βξεη παξαπάλσ θαη λα γίλνπλ θαη νη πξάμεηο: 

                                       Δ1 =  Δ  -  Δ3 -  Δ4 -  Δ2 

                         ………………………………………………… 

                         ………………………………………………… 

                         ………………………………………………… 

                         ………………………………………………… 

 

18.  Άπα :      (α - β)2 = ………………………………………………….. 
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8.6: ΦΤΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

Γιδακηική Δνόηηηα: Σεηπάγυνο αθποίζμαηορ και ηεηπάγυνο διαθοπάρ  

Γιάπκεια: 10 λεπηά 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Σν αλάπηπγκα ηνπ (x + α)2 είλαη: 

Α. x2 + α2. 

Β. x2 – 2αx + α2. 

Γ. x2 + αx + α2. 

Γ. x2 + 2αx + α2. 

1. (x + y)2 = x2 + 2xy + y2 
 

 

2. (x - y)2 = x2 + 2xy - y2  

3. (5σ + 4)2 = 25σ2 + 16 
 

 

4. (x - y)2 = x2 - 2xy + y2  

5. (x - 3)2 = x2 - 6x + y2 
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7. Σν αλάπηπγκα ηνπ (y - 2)2 είλαη: 

Α. y2 – 2y + 4. 

Β. y2 –  4. 

Γ. y2 – 4y + 4. 

Γ. y2 + 4y + 4. 

8. Σν αλάπηπγκα ηνπ (2α + 1)2 είλαη: 

Α. 2α2 + 4α + 1. 

Β. 4α2 + 1. 

Γ. 4α2 + 4α + 1. 

Γ. 4α2 + 2α + 1. 

 

 

 

 

9.  Να  βξείηε ηα αλαπηχγκαηα ησλ παξαθάησ: 

Α) (x + 2)2, 

Β) (y + 5)2, 

Γ) (2σ + 1)2, 

Γ) (x2 + x)2, 

Δ) (3x + 2y)2. 

 

10.  Να  βξείηε ηα αλαπηχγκαηα ησλ παξαθάησ: 

Α) (x - 3)2, 

Β) (y - 5)2, 

Γ) (3σ - 1)2, 

Γ) (x2 - 2)2, 

Δ) (2x - 3y)2. 

 

Επωτήσειρ ανάπτςξηρ 
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Παπάπηημα  

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΟΤ ΦΤΛΛΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ(A) 

Γιδακηική Δνόηηηα: Μεζοκάθεηορ εςθύγπαμμος ημήμαηορ  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ζ κεζνθάζεηνο ελφο επζχγξακκνπ ηκήκαηνο είλαη ε 

επζεία πνπ δηέξρεηαη θάζεηα απφ ην επζχγξακκν ηκήκα. 

 

Λ 

2.  Σν κφλν ζεκείν ηνπ επηπέδνπ πνπ ηζαπέρεη απφ ηα 

άθξα ελφο επζχγξακκνπ ηκήκαηνο ΑΒ, είλαη ην κέζν ηνπ 

ΑΒ. 

Λ 

3.  Ζ θνξπθή ελφο ηζνζθεινχο ηξηγψλνπ βξίζθεηαη πάληα 

ζηελ κεζνθάζεην ηεο βάζεο ηνπ. 

 

 

 

4.  Τπάξρνπλ ζεκεία ηνπ επηπέδνπ πνπ ηζαπέρνπλ απφ 

ηα άθξα ελφο επζχγξακκνπ ηκήκαηνο ΑΒ θαη δελ αλήθνπλ 

ζηελ κεζνθάζεην ηνπ ΑΒ. 

Λ  
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5. Έζησ επζχγξακκν ηκήκα ΑΒ θαη ην ζεκείν Μ εθηφο απηνχ. Αλ ηζρχεη ε 

ηζφηεηα ΜΑ=ΜΒ, ηφηε: 

Α. ην Μ είλαη ην κέζν ηνπ επζχγξακκνπ ηκήκαηνο ΑΒ. 

Β. ηα ζεκεία Α, Μ,Β είλαη ζπλεπζεηαθά. 

Γ. ηο Μ είναι ζημείο ηηρ μεζοκαθέηος ΑΒ. 

Γ. ηζρχνπλ φια ηα πξνεγνχκελα. 

6. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο κεζνθαζέηνπ ελφο επζχγξακκνπ ηκήκαηνο ΑΒ κε 

κέζν Μ, νη ίζνη θχθινη πξέπεη λα έρνπλ αθηίλα: 

Α. κηθξφηεξε απφ ην επζχγξακκν ηκήκα ΑΜ. 

Β. μεγαλύηεπη από ηο εςθύγπαμμο ημήμα ΑΜ. 

Γ. ίζε κε ην επζχγξακκν ηκήκα ΑΜ. 

 

 

 

 

7. Να ραξάμεηε έλα επζχγξακκν ηκήκα θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

κεζνθάζεην, λα ην ρσξίζεηε ζε δχν ίζα ηκήκαηα θαη ζηελ ζπλέρεηα ζε 

ηέζζεξα ίζα ηκήκαηα. 

      Λύζη 

Καηαζθεπάδνπκε κε θαλφλα θαη δηαβήηε,(δεο ηελ εθαξκνγή 2 ηνπ ζρνιηθνχ 

βηβιίνπ). Έηζη βξίζθνπκε ην κέζν Γ ηνπ ΑΒ θαη ρσξίδνπκε ην ΑΒ ζε δχν ίζα 

ηκήκαηα(ΑΓ=ΓΒ). ηελ ζπλέρεηα θαηαζθεπάδνπκε ηηο κεζνθαζέηνπο ησλ ΑΓ 

θαη ΓΒ. Έηζη βξίζθνπκε ηα κέζα ηνπο Κ, Λ θαη ηειηθά ρσξίδνπκε ην ΑΒ ζε 

ηέζζεξα ίζα ηκήκαηα ηα ΑΚ, ΚΓ,ΓΛ,ΛΒ. 

Επωτήσειρ πολλαπλήρ επιλογήρ 

Επώτηση ανάπτςξηρ 



ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΑΡΙΚΛΔΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 

 

 

[127] 

 

 

8. ρεδίαζε έλαλ θχθιν θαη κηα αθηίλα ηνπ ΚΑ. Βξείηε δχν ζεκεία ηνπ θχθινπ, 

πνπ ην θαζέλα ηζαπέρεη απφ ηα Κ θαη Α. 

     Λύζη 

Καηαζθεπάδνπκε ηελ κεζνθάζεην ηνπ ΚΑ ε νπνία ζα ηέκλεη ηνλ θχθιν ζηα 

ζεκεία Β,Γ. Απφ ηελ ηδηφηεηα ηεο κεζνθαζέηνπ είλαη ΒΚ=ΒΑ θαη ΓΚ=ΓΑ. 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη ηα Β,Γ ηζαπέρνπλ απφ ηα Κ,Α. 
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ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΟΤ ΦΤΛΛΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ(B) 

Γιδακηική Δνόηηηα: Πςθαγόπειο θεώπημα  

 

 

 

Α Β

Γ

 

     ε  νξζνγψλην  ηξίγσλν ΑΒΓ, λα  βξείηε πνηεο απφ ηηο παξαθάησ ηζφηεηεο, 

πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρήκα, είλαη ζσζηέο θαη πνηεο είλαη ιάζνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΑΓ2 = ΓΒ2 + ΒΑ2 

 

   Λ 

2. ΑΒ2 = ΑΓ2 + ΓΒ2    Λ 

3. ΑΓ2 = ΑΒ2 - ΒΓ2 
   Λ 

 

4. ΒΓ2 = ΑΒ2 + ΑΓ2     

5. ΒΓ2 = ΑΒ2 - ΑΓ2 
   Λ 
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6. Αλ ζην πξνεγνχκελν νξζνγψλην ηξίγσλν ΑΒΓ, ΑΒ=6cm  θαη ΑΓ=8 

cm, ηφηε ην ΒΓ είλαη: 

Α. 7 cm. 

Β. 9 cm. 

Γ. 10 cm. 

Γ. 12 cm. 

7. Αλ ζην πξνεγνχκελν νξζνγψλην ηξίγσλν ΑΒΓ, ΒΓ=5cm  θαη ΑΓ=4 

cm, ηφηε ην ΑΒ είλαη: 

Α. 2 cm. 

Β. 3 cm. 

Γ. 4 cm. 

Γ. 5 cm. 

8. Αλ ζην πξνεγνχκελν νξζνγψλην ηξίγσλν ΑΒΓ, ΒΓ=26cm  θαη 

ΑΒ=10 cm, ηφηε ην ΑΓ είλαη: 

Α. 14 cm. 

Β. 20 cm. 

Γ. 24 cm. 

Γ. 30 cm. 

9. Αλ ζην πξνεγνχκελν νξζνγψλην ηξίγσλν ΑΒΓ, ΒΓ=17cm  , ηφηε ην 

ΑΒ θαη ην ΑΓ είλαη: 

Α. ΑΓ= 15 cm    και      ΑΒ= 8 cm. 

Β. ΑΓ= 13 cm    θαη      ΑΒ= 10 cm. 

Γ. ΑΓ= 12 cm    θαη      ΑΒ= 13 cm. 

Γ. ΑΓ= 8 cm     θαη       ΑΒ= 9 cm. 
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10.  Να απνδείμεηε φηη ηα ηξίγσλα κε πιεπξέο: 

Α) 25, 24, 7 

Β) 16, 20, 12 

Γ) 8, 15, 17 

Γ) 7, 5, 2 

είλαη νξζνγψληα. 

Λύζη 

ε θάζε  πεξίπησζε ειέγρνπκε αξρηθά αλ ηζρχεη ε ηξηγσληθή αληζφηεηα 

θαη έπεηηα εθαξκφδνπκε ην αληίζηξνθν ηνπ  Ππζαγνξείνπ ζεσξήκαηνο: 

Α) 25<24+7, πνπ ηζρχεη αθνχ 25<31. Άξα ππάξρεη ηξίγσλν κε πιεπξέο 

25, 24, 7. Γηα λα βξνχκε αλ είλαη νξζνγψλην ηξίγσλν έρνπκε: 

 72 + 242 = 49 + 576 = 625 = 252,  άξα είλαη νξζνγψλην ηξίγσλν. 

Β) 20<16+12, πνπ ηζρχεη αθνχ 20<28. Άξα ππάξρεη ηξίγσλν κε 

πιεπξέο 16, 20, 12. Γηα λα βξνχκε αλ είλαη νξζνγψλην ηξίγσλν έρνπκε: 

122 + 162 = 144 + 256 = 400 = 202,  άξα είλαη νξζνγψλην ηξίγσλν. 

Γ) 17<15+8, πνπ ηζρχεη αθνχ 17<23. Άξα ππάξρεη ηξίγσλν κε πιεπξέο 

8, 15, 17. Γηα λα βξνχκε αλ είλαη νξζνγψλην ηξίγσλν έρνπκε: 

82 + 152 = 64 + 225 = 289 = 172,  άξα είλαη νξζνγψλην ηξίγσλν. 

Γ) 7<5+2, πνπ δελ ηζρχεη αθνχ ην επηά δελ είλαη κηθξφηεξν απφ ην 

επηά.. Άξα δελ ππάξρεη ηξίγσλν κε πιεπξέο 7, 5, 2. 
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11.  Α) Γίλεηαη έλα ηξίγσλν ΑΒΓ κε κήθε πιεπξψλ 6 cm, 8 cm θαη 10 

cm. Να απνδείμεηε φηη ην ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη νξζνγψλην.  

Β) Να απνδείμεηε φηη ην ηξίγσλν πνπ έρεη δηπιάζηεο πιεπξέο απφ ηηο 

πιεπξέο ηνπ ΑΒΓ, θαζψο θαη ην ηξίγσλν πνπ έρεη ηηε κηζέο πιεπξέο 

απφ ηηο πιεπξέο ηνπ ΑΒΓ, είλαη επίζεο νξζνγψλην. 

Λύζη 

Α)  Αλ ην ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη νξζνγψλην, ε κεγαιχηεξε πιεπξά ζα είλαη 

ε ππνηείλνπζα. Έρνπκε: 

                                      82 + 62 = 64 + 36 = 100 = 102.    

Οπφηε ζχκθσλα κε ην αληίζηξνθν ηνπ ππζαγνξείνπ ζεσξήκαηνο, ην 

ηξίγσλν είλαη νξζνγψλην. 

 

Β)  

 Δθαξκφδνπκε ην αληίζηξνθν ηνπ ππζαγνξείνπ ζεσξήκαηνο ζε 

ηξίγσλν κε κήθε πιεπξψλ 12 cm, 16 cm  θαη 20 cm θαη έρνπκε: 

           122 + 162 = 144 + 256 = 400 = 202.  

           πκπεξαίλνπκε φηη ην ηξίγσλν είλαη νξζνγψλην. 

 Δθαξκφδνπκε ην αληίζηξνθν ηνπ ππζαγνξείνπ ζεσξήκαηνο ζε 

ηξίγσλν κε κήθε πιεπξψλ 3 cm, 4 cm  θαη 5 cm θαη έρνπκε: 

           32 + 42 = 9 + 16 = 25 = 52.  

          πκπεξαίλνπκε φηη ην ηξίγσλν είλαη νξζνγψλην. 
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ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΟΤ ΦΤΛΛΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ(Γ) 

Γιδακηική Δνόηηηα: Σεηπάγυνο αθποίζμαηορ και ηεηπάγυνο διαθοπάρ  

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Σν αλάπηπγκα ηνπ (x + α)2 είλαη: 

Α. x2 + α2. 

Β. x2 – 2αx + α2. 

Γ. x2 + αx + α2. 

Γ. x2 + 2αx + α2. 

1. (x + y)2 = x2 + 2xy + y2 
 

     

2. (x - y)2 = x2 + 2xy - y2     Λ 

3. (5σ + 4)2 = 25σ2 + 16 
 

   Λ 

4. (x - y)2 = x2 - 2xy + y2     

5. (x - 3)2 = x2 - 6x + 9 

 

    

 

Επωτήσειρ πολλαπλήρ επιλογήρ 
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7. Σν αλάπηπγκα ηνπ (y - 2)2 είλαη: 

Α. y2 – 2y + 4. 

Β. y2 –  4. 

Γ. y2 – 4y + 4. 

Γ. y2 + 4y + 4. 

8. Σν αλάπηπγκα ηνπ (2α + 1)2 είλαη: 

Α. 2α2 + 4α + 1. 

Β. 4α2 + 1. 

Γ. 4α2 + 4α + 1. 

Γ. 4α2 + 2α + 1. 

 

 

 

9.  Να  βξείηε ηα αλαπηχγκαηα ησλ παξαθάησ: 

Α) (x + 2)2, 

Β) (y + 5)2, 

Γ) (2σ + 1)2, 

Γ) (x2 + x)2, 

Δ) (3x + 2y)2. 

Λύζη 

Α)  
2 2 2 22 2 2 2 4 4x x x x x   

Β) 
2 2 2 25 2 5 5 10 25y y y y y , 

Γ)  
2 2 2 22 1 2 2 2 1 1 4 4 1 , 

Γ)   
2 2

2 2 2 2 4 3 22 2x x x x x x x x x , 

Δ)  
2 2 2 2 23 2 3 2 3 2 2 9 12 4x y x x y y x xy y . 
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10.  Να  βξείηε ηα αλαπηχγκαηα ησλ παξαθάησ: 

Α) (x - 3)2, 

Β) (y - 5)2, 

Γ) (3σ - 1)2, 

Γ) (x2 - 2)2, 

Δ) (2x - 3y)2. 

Λύζη 

Α)  
2 2 2 23 2 3 3 6 9x x x x x , 

Β)  
2 2 2 25 2 5 5 10 25y y y y y , 

Γ)  
2 2 2 23 1 3 2 3 1 1 9 6 1, 

Γ)  
2 2

2 2 2 2 4 22 2 2 2 4 4x x x x x , 

Δ) 
2 2 2 2 22 3 2 2 2 3 3 4 12 9x y x x y y x xy y  
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