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Microsoft Mathematics v.4
Χαρακτηριςτικά του προγράμματοσ
Τίτλοσ:
Γνωςτικό Αντικ.:
Βαθμίδα:
Γλώςςα:

Microsoft Mathematics
Μαθηματικά, Φυςική, Χημεία
Γυμνάςιο, Λύκειο,
Τριτοβάθμια εκπαίδευςη
Αγγλικά

Η λόψη του προγρϊμματοσ ϋγινε από την διεύθυνςη
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15702
ύντομη
περιγραφό
του
Λογιςμικού
από
την Microsoft :

Επιςκόπηςη
Σο Microsoft Mathematics παρϋχει μια ςειρϊ από μαθηματικϊ
εργαλεύα που βοηθούν τουσ μαθητϋσ να ώςτε η ςχολικό
εργαςύα να γύνεται γρόγορα και εύκολα.
Με το Microsoft Mathematics, οι μαθητϋσ μπορούν να μϊθουν
να επιλύουν εξιςώςεισ βόμα-βόμα όπωσ και να κατανοόςουν
καλύτερα θεμελιώδεισ ϋννοιεσ ςτην ϊλγεβρα, γεωμετρύα,
τριγωνομετρύα, φυςικό, χημεύα, και μαθηματικό λογιςμό.

(* Η μετάφραςη
από τα Αγγλικά
έγινε από την 1η
ομάδα του Project)

Σο Microsoft Mathematics περιλαμβϊνει μια πλόρη
αριθμομηχανό ςε γραφικό περιβϊλλον που εύναι ςχεδιαςμϋνη
για να λειτουργεύ ακριβώσ όπωσ μια αριθμομηχανό χειρόσ.
Τπϊρχουν πρόςθετα εργαλεύα μαθηματικών που βοηθϊνε ςτην
μελϋτη των τριγώνων, την επύλυςη εξιςώςεων, ανιςώςεων,
ςυςτημϊτων εξιςώςεων κ.λ.π.
Τποςτηρύζει διςδιϊςτατα και τριςδιϊςτατα γραφόματα,
ώςτε να απεικονύζονται τα προβλόματα που επιλύονται.
Τποςτηρύζει την αναγνώριςη χειρογρϊφου προβλόματοσ και
το μετατρϋπει προσ επύλυςη, ςε ψηφιακό μορφό.
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Για μεγαλύτερη ευκολύα, οι χρόςτεσ θα βρουν περιςςότερουσ
από 100 ϋτοιμουσ τύπουσ και εξιςώςεισ ςτην βιβλιοθόκη του
προγρϊμματοσ.
Περιλαμβϊνει εργαλεύο μετατροπόσ μονϊδων όπου οι
μαθητϋσ μπορούν εύκολα να μετατρϋψουν τισ μονϊδεσ
μϋτρηςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνου του μόκουσ, εμβαδού, όγκου,
βϊρουσ, θερμοκραςύασ, πύεςησ, ενϋργειασ, δύναμησ, ταχύτητασ
και χρόνου.

Απαιτήςεισ ςυςτήματοσ
Τποςτηριζόμενα λειτουργικϊ ςυςτόματα: Windows 7,
Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008
R2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista
Service Pack 2, Windows XP Service Pack
Θα πρϋπει να εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο NET Framework 3.5 SP1,
αν δεν εύναι εγκατεςτημϋνοσ η λόψη του εύναι δωρεϊν.
Επεξεργαςτόσ του υπολογιςτό 500 MHz Pentium ό ιςοδύναμοσ
(το ελϊχιςτο), ενώ ςυνιςτϊται 1 GHz επεξεργαςτόσ Pentium ό
ιςοδύναμοσ.
Μνόμη 256 MB RAM (το ελϊχιςτο), ενώ ςυνιςτϊται 512 MB ό
μεγαλύτερη.
Ανϊλυςη οθόνησ 800 x 600, 256 χρώματα τουλϊχιςτον, ενώ
ςυνιςτϊται 1024 x 768 32-bit
Κϊρτα γραφικών με 64 MB RAM
Διαθϋςιμοσ χώροσ ςτο δύςκο 65 MB
τισ δυνατότητεσ του προγρϊμματοσ περιϋχεται η επύλυςη
ανιςώςεων πρώτου και δευτϋρου βαθμού

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

