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Δμποπικό επιζηημονικό και εκπαιδεςηικό λογιζμικό για ηα
Μαθημαηικά
Δπιλέσθηκαν ηα παπακάηω εμποπικά λογιζμικά

1. Alebrator
Γνωζηικό Ανηικείμενο: Άλγεβπα,
Σπιγωνομεηπία, Γεωμεηπία
Γλώζζα: Αγγλικά

2. Matlab
Γνωζηικό Ανηικείμενο: Δπιζηημονικό Θεηικών επιζηημών- Ππογπαμμαηιζμού
Γλώζζα: Αγγλικά

3. Mathematica
Γνωζηικό Ανηικείμενο: Δπιζηημονικό - Θεηικών
επιζηημών- Ππογπαμμαηιζμού
Γλώζζα: Αγγλικά

Με ηα παπακάηω έγινε μια ππώηη επαθή με ηην λειηοςπγία ηιρ
δςναηόηηηερ και ηην σπηζιμόηηηά ηος εκπαιδεςηικού λογιζμικού

Τίτλος:

Alebrator

Γνωστικό Αντικ.:

Άλγεβπα, Σπιγωνομεηπία,
Γεωμεηπία

Γλώσσα:

Αγγλικά

Το ςυγκεκριμένο λογιςμικό παρέχεται από την
http://www.softmath.com/

Σο Algebrator [Ι.5] είναι ένα από ηα πιο ιζσςπά
λογιζμικά

για

ηη

μαθημαηική

εκπαίδεςζη

πος

αναπηύσθηκε ποηέ.
Μποπεί να εμθανίζει ζε κάθε άζκηζη βήμα - βήμα
ηην απάνηηζη

Περιγραφή
Λογιςμικοφ των
καταςκευαςτών:

Δίναι μια ολοκληπωμένη λύζη ζηην Γιδακηική ηων
Μαθημαηικών,

καηάλληλο

για

ηην

επίλςζη

μαθημαηικών πποβλημάηων ζε όλη ηη διαδπομή από
ηην σολική-Άλγεβπα έωρ

και πποηγμένα

θέμαηα

Πανεπιζηημιακού επιπέδος.
Θα βοηθήζει ζηην καηανόηζη ηων κανόνων ζηην
άλγεβπα, ακπιβώρ όπωρ από ηον καθηγηηή
Καλύπηει

κάθε

μαθημαηικά: επίλςζηρ

θέμα

βοήθειαρ

εξιζώζεων

και

ζηα
ηων

ανιζοηήηων , ηην
γπαθικά ,

απλοποίηζη

μιγαδικούρ

ζςναπηήζειρ ,

απιθμούρ ,

παπαζηάζεων ,
ακολοςθίερ ,

λογάπιθμοι ,

πίνακερ ,

ηπιγωνομεηπία , ζηαηιζηικά , και πολλά άλλα
Σα

πποβλήμαηα

εύσπηζηο πεπιβάλλον

εγγπάθονηαι

ζε

(παπόμοιο με ηο Word ηος

Equation Editor), ή μέζω βοηθών - Wizards

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ : Δπίλςζη εξιζώζεων Α Βαθμού με ηο Algebrator

ΑΚΗΗ 1η : 3x+7=0

ένα

ΑΚΗΗ 2η : 6x+24=0

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
Παπαηηπούμε ηην αναλςηική επίλςζη, και ζηην δεύηεπη άζκηζη ηην
επεξήγηζη ζηην ππάξη (απλοποίηζη) πος γίνεηαι.

Τίτλος:

Matlab
Δπιζηημονικό - Θεηικών

Γνωστικό Αντικ.:

επιζηημών - Ππογπαμμαηιζμού

Γλώσσα:

Αγγλικά

Το ςυγκεκριμένο λογιςμικό παρέχεται από την
http://www.mathworks.com/

Σο MATLAB [Ι.6] είναι ένα πεπιβάλλον απιθμηηικήρ
ςπολογιζηικήρ και μια ππογπαμμαηιζηική γλώζζα
ηέηαπηηρ γενιάρ..
Υπηζιμοποιείηαι καηά κύπιο λόγο για ηην επίλςζη
μαθημαηικών πποβλημάηων, ωζηόζο είναι πολύ
"ιζσςπό" και μποπεί να σπηζιμοποιηθεί και για
ππογπαμμαηιζμό. ηον ηομέα ηων γπαθικών όζον
αθοπά

ηον

μαθημαηικό

κλάδο

μποπεί

να

ςλοποιήζει ζςναπηήζειρ ππαγμαηικέρ, μιγαδικέρ,
πεπλεγμένερ ζςναπηήζειρ δύο μεηαβληηών και
Περιγραφή Λογιςμικοφ
των καταςκευαςτών:

άλλερ.
Όζον αθοπά ηον ζηαηιζηικό κλάδο μποπεί να
ςλοποιήζει ιζηογπάμμαηα, ηομεογπάμμαηα,
παβδοδιαγπάμμαηα, εμβαδογπάμμαηα και άλλα.

Περιοτές Εθαρμογής
Μαθημαηικά, ηαηιζηική, και Βεληιζηοποίηζη
Νεςπωνικά δίκηςα
Παπάλληλη ςπολογιζηική
Έλεγσορ σεδιαζμόρ και Ανάλςζη ςζηημάηων
Αεποναςπηγική
Δπεξεπγαζία ήμαηορ και Δπικοινωνίερ

Δπεξεπγαζία Δικόναρ και Όπαζη Τπολογιζηών
Έλεγσορ και Μεηπήζειρ
Τπολογιζηική Οικονομικών
Τπολογιζηική Βιολογία - Βιοπληποθοπική
Γημιοςπγία Κώδικα
Ανάπηςξη εθαπμογών
ύνδεζηρ με βάζειρ δεδομένων και Πληποθόπηζηρ
Γπαθικά - Πποζομοίωζη
Σεσνική Πληποθοπική
ςζηήμαηα Δλέγσος
Φηθιακή Δπεξεπγαζία ήμαηορ
ςζηήμαηα Δπικοινωνιών

Τίτλος:

Mathematica
Δπιζηημονικό - Θεηικών

Γνωστικό Αντικ.:
Γλώσσα:

επιζηημών - Ππογπαμμαηιζμού

Αγγλικά

Το ςυγκεκριμένο λογιςμικό παρέχεται από την
http://www.wolfram.com/mathematica/

* Περιγραφή Λογιςμικοφ ςφμφωνα με τουσ καταςκευαςτέσ [Ι.7]

Εκπαίδεσζη
Ανώηαηη Δκπαίδεςζη » Για ηην εκπαίδεςζη και ηην
έπεςνα.
Σεσνική Δκπαίδεςζη » Γημιοςπγία διαδπαζηικών
μαθημάηων πανεπιζηημιακού επιπέδος.
Ππωηοβάθμια και Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη »
Γημιοςπγία διαδπαζηικών μαθημάηων ζσολικού επιπέδος.

Βιομητανία – Επιζηήμη - Τετνολογία
Οικονομικά, ηαηιζηική και Δπισειπηζιακή Ανάλςζη
Αναλογιζηικέρ Δπιζηήμερ »
Ανάλςζη Γεδομένων και Δξόπςξη »
Οικονομεηπία »
Οικονομία »
Υπημαηοοικονομική Μησανική και ηα Μαθημαηικά »
Γιασείπιζη σπημαηοοικονομικού κινδύνος »
ηαηιζηικά »
Δπιζηήμη
Αζηπονομία »
Βιολογικέρ Δπιζηήμερ »
Υημεία »
Πεπιβαλλονηικέρ Δπιζηήμερ »
Γεωεπιζηήμερ »
Κοινωνικών και Δπιζηημών ςμπεπιθοπάρ »
Μησανική
Αεποδιαζηημικήρ Μησανικήρ και Άμςναρ »
Υημικών Μησανικών »
ςζηήμαηα Δλέγσος »
Ηλεκηπολόγων Μησανικών »
Δπεξεπγαζία Δικόναρ »
Βιομησανική Μησανική »
Δπιζηήμη ηων Τλικών »
Μησανολόγων Μησανικών »
Δπισειπηζιακή Έπεςνα »
Οπηική »
Μησανικοί - Πεηπελαίων »
Βιοηεσνολογίαρ και ηηρ ιαηπικήρ
Βιοπληποθοπική »
Ιαηπικήρ Απεικόνιζηρ »
Σεσνολογία Λογιζμικού, Ανάπηςξη Δθαπμογών
ςγγπαθήρ και εκδόζεων »
Γιαζύνδεζη Ανάπηςξη »
Σεσνολογία Λογιζμικού »
Ανάπηςξη Ιζηού »
σεδιαζμόρ, Σέσνερ και Γιαζκέδαζη
σεδιαζμό ηος παισνιδιού, ειδικά εθέ, και
Γημιοςπγίερ Σέσνηρ »

