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GeoGebra
Χαρακτηριςτικά του προγράμματοσ

Τίτλοσ:

Γνωςτικό
Αντικ.:
Βαθμίδα:

Γλώςςα:

Geogebra
Μαθηματικά
* Δυναμικϊ γραφικϊ, λογιςτικϊ
φύλλα
Δημοτικό, Γυμνάςιο, Λύκειο,
Τριτοβάθμια εκπαίδευςη
Ελληνικά, Αγγλικά

Η λόψη του προγρϊμματοσ ϋγινε από την διεύθυνςη
www.geogebra.org
Σύντομη
περιγραφή
του
Λογιςμικού
από
τουσ
καταςκευαςτέσ
Markus
Hohenwarter and
Judith Preiner :

Έχει αναπτυχθεύ μια κοινότητα χρηςτών όπου κϊποιοσ
μπορεύ να βρει χρόςιμεσ πληροφορύεσ γύρω από το
πρόγραμμα και να κατεβϊςει ϋτοιμα εκπαιδευτικϊ ϋργα
προσ χρόςη.
Τπϊρχει εγχειρύδιο χρόςησ που μεταφρϊςτηκε ςτα
Ελληνικϊ, όπωσ και ςημειώςεισ με παραδεύγματα για
κϊθε περύπτωςη.
Επιςκόπηςη
Σο πρόγραμμα GeoGebra, εύναι ϋνα δυναμικό
μαθηματικό λογιςμικό που ςυνδυϊζει Γεωμετρύα,
Άλγεβρα και λογιςμό. Αναπτύςςεται από τον Markus
Hohenwarter ςτο Πανεπιςτόμιο Florida Atlantic, για
εκεύνουσ που μαθαύνουν και διδϊςκουν τα μαθηματικϊ
ςτα ςχολεύα.
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Σο πρόγραμμα GeoGebra εύναι ϋνα δυναμικό ςύςτημα
Γεωμετρύασ. Μπορεύτε να κϊνετε τισ καταςκευϋσ με τα
ςημεύα, τα διανύςματα, τα τμόματα, τισ ευθεύεσ, τισ
κωνικϋσ τομϋσ, καθώσ επύςησ και με τισ ςυναρτόςεισ, τισ
οπούεσ αργότερα μπορεύτε να τισ αλλϊξετε με δυναμικό
τρόπο.
Επύςησ, οι εξιςώςεισ και οι ςυντεταγμϋνεσ, μπορούν να
ειςαχθούν ϊμεςα. Κατϊ ςυνϋπεια, το πρόγραμμα
GeoGebra ϋχει τη δυνατότητα να εξετϊςει τισ
μεταβλητϋσ για τουσ αριθμούσ, τα διανύςματα, και τα
ςημεύα, υπολογύζει τισ παραγώγουσ και τα
ολοκληρώματα των ςυναρτόςεων, και προςφϋρει τισ
εντολϋσ όπωσ τη ρύζα ό το ακρότατο.
Οι παρακϊτω δύο απόψεισ εύναι χαρακτηριςτικϋσ του
προγρϊμματοσ GeoGebra: μια ϋκφραςη ςτο παρϊθυρο
ϊλγεβρασ αντιςτοιχεύ ςε ϋνα αντικεύμενο ςτο παρϊθυρο
γεωμετρύασ και αντύςτροφα.
Απαιτήςεισ ςυςτήματοσ
Θα πρϋπει να εύναι εγκατεςτημϋνη ςτον υπολογιςτό
η μηχανό Virtual Java. Αν δεν εύναι τότε κατεβϊζουμε
από την Sun Microsystems την virtual Java για το Java
Runtime Environment.
Η τροποπούηςη των αρχεύων html που
δημιουργούνται από το Geogebra μπορεύ να γύνει με
οποιοδόποτε πρόγραμμα επεξεργαςύασ ιςτοςελύδων,
όπωσ Dreamweaver, Front Page κ.λ.π.
τισ δυνατότητεσ του προγρϊμματοσ περιϋχεται η
επύλυςη ανιςώςεων πρώτου και δευτϋρου βαθμού

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ:
Η επύλυςη γύνεται αλγεβρικϊ με δυνατότητα και
γραφικόσ απεικόνιςησ.

