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Σο λογιζμικό The Geometer’s Sketchpad 

Όηαλ αλνίγνπκε απηό ην ινγηζκηθό, εηδηθόηεξα ηελ Διιεληθή έθδνζε 4.07,  ε νζόλε έρεη ηελ 

παξαθάησ κνξθή. ε απηή δηαθξίλνπκε νξηδόληηα ηε γξακκή ησλ κελνύ θαη αξηζηεξά 

θαηαθόξπθα ηε ζηήιε κε ηελ εξγαιεηνζήθε. Η ππόινηπε νζόλε είλαη ε επηθάλεηα ζρεδίαζεο. 

 

Σν ινγηζκηθό The Geometer’s Sketchpad είλαη έλα πξόγξακκα γηα ηε δεκηνπξγία, 

δηεξεύλεζε θαη αλάιπζε κηαο κεγάιεο πνηθηιίαο καζεκαηηθώλ ζεκάησλ. Με ηε Γπλακηθή 

Γεσκεηξία, κπνξείηε λα θαηαζθεπάζεηε καζεκαηηθά κνληέια αιιειεπίδξαζεο πνπ πνηθίιινπλ 

από ηε βαζηθή δηεξεύλεζε ζρεκάησλ θαη αξηζκώλ κέρξη ηελ πξνεγκέλε θηλνύκελε απεηθόληζε 

πεξίπινθσλ ζπζηεκάησλ. Σηο δπλαηόηεηεο ηνπ ινγηζκηθνύ ζα ηηο πεξηγξάςνπκε κε ζπληνκία 

παξαθάησ, παξνπζηάδνληαο ηα δνκηθά ηνπ ζηνηρεία θαη δίλνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

δπλαηόηεηεο ηνπ. 

Παπάθςπα εγγπάθων 

Γίπια εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν εγγξάθνπ ηνπ 

Sketchpad. Σν παξάζπξν πεξηέρεη κία επηθάλεηα 

ζρεδίαζεο κέζα ζηελ νπνία θαηαζθεπάδεηε 

καζεκαηηθά ζρήκαηα θαζώο θαη δηάθνξα 

θνπκπηά ειέγρνπ κε ηα νπνία κπνξείηε λα 

δηαρεηξίδεζηε ην παξάζπξν θαη ην ζρέδην. 

Γπαμμή ηίηλος: ύξεηέ ηελ, γηα λα 

κεηαθηλήζεηε ην παξάζπξν ζηελ νζόλε. 

Κοςμπί Κλείζιμο: Κάληε θιηθ, γηα λα θιείζεηε 

ην παξάζπξν. 

Δηικέηερ ζελίδων: Κάληε θιηθ, γηα λα αιιάμεηε 

ζειίδα (ππάξρεη κόλν όηαλ ην έγγξαθό ζαο έρεη 

πεξηζζόηεξεο από κία ζειίδεο). 



Γιασωπιζηικό εηικεηών ζελίδων: ύξεηέ ην, γηα λα δεκηνπξγήζεηε πεξηζζόηεξν ή 

ιηγόηεξν ρώξν γηα ηηο εηηθέηεο ζειίδσλ (ππάξρεη κόλν όηαλ ην έγγξαθό ζαο έρεη 

πεξηζζόηεξεο από κία ζειίδεο). 

Γπαμμέρ κύλιζηρ: Κάληε θιηθ ή ζύξεηε, γηα λα κεηαθηλεζείηε ζην παξάζπξν κε θύιηζε. 

Δπεηδή νξηζκέλα αληηθείκελα ηνπ ζρεδίνπ, όπσο επζείεο θαη εκηεπζείεο, εθηείλνληαη 

πέξα από ηελ επηθάλεηα πνπ κπνξεί λα εκθαληζηεί θαλνληθά κε ηηο γξακκέο θύιηζεο, 

κπνξείηε πάληα λα παηάηε ηα θνπκπηά ζηε γξακκή θύιηζεο, αθόκε θη αλ απηή έρεη 

θηάζεη ζην ηέξκα ηεο. 

Πεπιοσή αλλαγήρ μεγέθοςρ: ύξεηε, γηα λα αιιάμεηε ην κέγεζνο ηνπ παξαζύξνπ. 

Πεπίγπαμμα παπαθύπος: ύξεηε νπνηνδήπνηε πεξηζώξην ηνπ παξαζύξνπ, γηα λα 

αιιάμεηε ην κέγεζνο ηνπ παξαζύξνπ. 

Κοςμπί Μεγιζηοποίηζη: Κάληε θιηθ, γηα λα κεγεζύλεηε ην παξάζπξν ζηηο κέγηζηεο 

δπλαηέο δηαζηάζεηο. 

Κοςμπί Δλασιζηοποίηζη: Κάληε θιηθ, γηα λα κηθξύλεηε ην παξάζπξν θαη λα  

 

Δπιλογέρ εγγπάθος 

Όηαλ δεκηνπξγείηαη έλα λέν έγγξαθν ηνπ Sketchpad, 

πεξηέρεη πάληα κία κόλν ζειίδα ή αιιηώο ζρέδην –κία 

άπνςε ηνπ γεσκεηξηθνύ επηπέδνπ. ηε ζπλέρεηα, 

κπνξεί λα ζειήζεηε λα πξνζζέζεηε ζειίδεο ζε θάπνην 

έγγξαθν. Γηα παξάδεηγκα, ελδερνκέλσο λα ζειήζεηε 

λα νξγαλώζεηε κία ζεηξά από ζρέδηα ζηα νπνία λα 

αλαπηύζζεηαη έλα επηρείξεκα ή λα παξνπζηάδεηαη κία 

δξαζηεξηόηεηα κε δηάθνξα κέξε ή λα δηεξεπλάηαη κία 

εηθαζία ζε κεγαιύηεξν βάζνο απ’ ό,ηη ζα κπνξνύζαηε 

ζε έλα κόλν ζρέδην.. 

ε όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο είλαη πην εύρξεζην λα απνζεθεύζεηε καδί ηα δηάθνξα 

ζρέδηα σο ζειίδεο ηνπ ίδηνπ εγγξάθνπ. 

Γηα λα πξνζζέζεηε ζειίδεο ζε θάπνην έγγξαθν, αιιά θαη γηα λα νλνκάζεηε, λα αληηγξάςεηε, λα 

αιιάμεηε ηε ζεηξά ή λα αθαηξέζεηε ππάξρνπζεο ζειίδεο, επηιέμηε ηελ εληνιή Δπηινγέο 

εγγξάθνπ από ην κελνύ Αξρείν. 

Δπιλογέρ επγαλείων 

Δθηόο από ηηο πνιιαπιέο ζειίδεο, έλα 

έγγξαθν ηνπ Sketchpad κπνξεί λα 

πεξηέρεη επίζεο έλα ή θαη πεξηζζόηεξα 

Πξνζαξκνζκέλα Δξγαιεία —εξγαιεία 

δειαδή, ηα νπνία δεκηνπξγήζαηε εζείο 

ή θάπνηνο άιινο. Σα Πξνζαξκνζκέλα 

Δξγαιεία επεθηείλνπλ ηα βαζηθά 

εξγαιεία ηνπ Sketchpad, έηζη ώζηε λα 

δώζνπλ ηε δπλαηόηεηα θαηαζθεπήο 

λέσλ καζεκαηηθώλ αληηθεηκέλσλ ή 

θαηλνύξησλ ηξόπσλ θαηαζθεπήο 

νηθείσλ καζεκαηηθώλ αληηθεηκέλσλ. 



Όηαλ δεκηνπξγείηε έλα λέν Πξνζαξκνζκέλν Δξγαιείν, ην εξγαιείν απηό γίλεηαη θνκκάηη ηνπ 

εγγξάθνπ ζαο. Υξεζηκνπνηήζηε ηελ εληνιή Δπηινγέο εγγξάθνπ, γηα λα αιιάμεηε όλνκα θαη 

ζεηξά ή λα αθαηξέζεηε Πξνζαξκνζκέλα Δξγαιεία από ην ελεξγό έγγξαθν, αιιά θαη γηα λα 

αληηγξάςεηε εξγαιεία από θάπνην  άιιν αλνηθηό έγγξαθν ζην ελεξγό έγγξαθό ζαο. 

Δπγαλειοθήκη 

Δδώ θαη ρηιηάδεο ρξόληα, από ηελ επνρή ηνπ 

Δπθιείδε, ηα βαζηθά όξγαλα ηεο γεσκεηξίαο 

είλαη ν δηαβήηεο θαη ν θαλόλαο. Η 

Δξγαιεηνζήθε ηνπ Sketchpad πεξηιακβάλεη 

απηά ηα δύν εξγαιεία –ην έλα γηα ηελ 

θαηαζθεπή θύθισλ θαη ην άιιν γηα ηε 

ζρεδίαζε επζύγξακκσλ αληηθεηκέλσλ- θαζώο 

θαη πνιιά άιια εξγαιεία πνπ ζαο δίλνπλ ηε 

δπλαηόηεηα λα επηιέμεηε θαη λα ζύξεηε 

αληηθείκελα γηα λα ηα κεηαθηλήζεηε, λα θαηαζθεπάζεηε ζεκεία, λα δεκηνπξγήζεηε θαη λα 

δηαρεηξηζηείηε θείκελν θαη εηηθέηεο, αιιά θαη λα νξίζεηε θαη λα δηαρεηξηζηείηε πξνζαξκνζκέλα 

εξγαιεία.  

Η Δξγαιεηνζήθε εκθαλίδεηαη ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ 

Sketchpad θαη πεξηιακβάλεη έμη εξγαιεία. 

    

   

Δξγαιεία βέινπο επηινγήο: Υξεζηκνπνηήζηε απηό ην εξγαιείν, γηα λα επηιέμεηε θαη λα 

ζύξεηε κεηαθηλώληαο αληηθείκελα ζην ζρέδηό ζαο. Οη ηξεηο εθδνρέο ηνπ εξγαιείνπ ζάο δίλνπλ 

ηε δπλαηόηεηα γηα ζύξζηκν-κεηαθνξά (κεηαθίλεζε), ζύξζηκν-πεξηζηξνθή (γύξηζκα) θαη 

ζύξζηκν-απμνκείσζε (κεγέζπλζε ή ζκίθξπλζε) αληηθεηκέλσλ. 

• Δξγαιείν ζεκείσλ: Υξεζηκνπνηήζηε απηό ην εξγαιείν, γηα λα θαηαζθεπάζεηε ζεκεία. 

• Δξγαιείν δηαβήηε: Υξεζηκνπνηήζηε απηό ην εξγαιείν, γηα λα θαηαζθεπάζεηε θύθινπο. 

• 

Δξγαιεία ζρεδίαζεο επζύγξακκσλ αληηθεηκέλσλ: Υξεζηκνπνηήζηε απηό ην εξγαιείν, γηα λα 

θαηαζθεπάζεηε επζύγξακκα αληηθείκελα. Οη ηξεηο εθδνρέο ηνπ εξγαιείνπ ζάο δίλνπλ ηε 

δπλαηόηεηα γηα θαηαζθεπή επζύγξακκσλ ηκεκάησλ, εκηεπζεηώλ θαη επζείσλ γξακκώλ. 

• 
Δξγαιείν θεηκέλνπ: Υξεζηκνπνηήζηε απηό ην εξγαιείν, γηα λα δεκηνπξγήζεηε θαη λα 

επεμεξγαζηείηε θείκελν θαη εηηθέηεο. 

• 
Δηθνλίδην Πξνζαξκνζκέλα εξγαιεία: Υξεζηκνπνηήζηε απηό ην εηθνλίδην, γηα λα νξίζεηε, λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε θαη λα δηαρεηξηζηείηε πξνζαξκνζκέλα εξγαιεία. 

Σα εξγαιεία βέινπο επηινγήο θαη ηα εξγαιεία ζρεδίαζεο επζύγξακκσλ αληηθεηκέλσλ έρνπλ 

ηξεηο εθδνρέο. Γηα λα αιιάμεηε επηινγή, παηήζηε θαη θξαηήζηε παηεκέλν ην επγαλείο βέλοςρ 

επιλογήρ ή ην επγαλείο ζσεδίαζηρ εςθύγπαμμων ανηικειμένων ζηελ Δξγαιεηνζήθε κέρξη λα 

αλαπηπρζεί ην αλαπηπζζόκελν κελνύ. Γηα λα θάλεηε ελεξγή άιιε εθδνρή ηνπ εξγαιείνπ, 

επηιέμηε ηελ από απηό ην κελνύ. 

Οη ρξήζηεο ησλ Windows πνπ έρνπλ πνληίθη κε ηξνρό θύιηζεο  κπνξνύλ λα αιιάμνπλ 

ελεξγό εξγαιείν γπξλώληαο ηνλ ηξνρό θαη κπνξνύλ επίζεο λα αιιάμνπλ ηηο εθδνρέο ησλ 

επγαλείων βέλοςρ επιλογήρ ή ζσεδίαζηρ εςθύγπαμμων ανηικειμένων παηώληαο ηνλ 

ηξνρό ηνπ πνληηθηνύ. 

Μπνξείηε λα αιιάμεηε ην ελεξγό εξγαιείν ρξεζηκνπνηώληαο ην πιεθηξνιόγην αληί γηα ην 

πνληίθη. Κξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν Shift θαη παηήζηε ην πιήθηξν γηα ην πάλσ ή θάησ 

βέινο γηα λα αιιάμεηε ην ελεξγό εξγαιείν. Μπνξείηε επίζεο λα θξαηήζεηε παηεκέλν ην 

πιήθηξν Shift θαη λα παηήζεηε ην πιήθηξν γηα ην αξηζηεξό ή ην δεμί βέινο γηα λα αιιάμεηε ηελ 

ελεξγή εθδνρή ζηα εξγαιεία Βέινπο επηινγήο ή ρεδίαζεο επζύγξακκσλ αληηθεηκέλσλ. 
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Από ηε ζηηγκή πνπ δηαιέγεηε εξγαιείν, ην εξγαιείν απηό παξακέλεη ελεξγό κέρξη λα δηαιέμεηε 

θάπνην άιιν, νπόηε δελ είζηε ππνρξεσκέλνη λα μαλαθάλεηε θιηθ πάιη θαη πάιη αλ ζέιεηε λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεηε πνιιέο θνξέο. 

Αςηή η ενόηηηα πεπιγπάθει ηιρ ενηολέρ ζηα μενού ηος Sketchpad.  

Σο μενού Απσείο πεξηέρεη εληνιέο γηα άλνηγκα, απνζήθεπζε, 

εθηύπσζε θαη άιιεο εξγαζίεο κε ηα έγγξαθα ηνπ Sketchpad. 

Πνιιέο από απηέο ηηο εληνιέο είλαη νη ζπλεζηζκέλεο εληνιέο 

πνπ ππάξρνπλ ζηηο πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο ινγηζκηθνύ.  

 

 

 

 

 

Σο μενού Δπεξεπγαζία πεξηιακβάλεη εληνιέο γηα αλαίξεζε θαη 

αθύξσζε αλαίξεζεο πξόζθαησλ ελεξγεηώλ, γηα δηαρείξηζε ηνπ 

πξόρεηξνπ, γηα δεκηνπξγία θνπκπηώλ ελεξγεηώλ, γηα επηινγή 

αληηθεηκέλσλ ζην ζρέδηό ζαο θαη γηα ηξνπνπνίεζε ησλ 

δηαθόξσλ ζηνηρείσλ θαη ηδηνηήησλ ηνπ ζρεδίνπ ζαο αιιά θαη 

ηνπ ίδηνπ ηνπ Sketchpad. 

  

 

 

 

To μενού Πποβολή ζάο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμεηε ηελ 

εκθάληζε ησλ αληηθείκελσλ ζην ζρέδηό ζαο θαη ησλ εξγαιείσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηείηε όηαλ δνπιεύεηε κε ηα αληηθείκελα. 

Με απηέο ηηο εληνιέο κπνξείηε λα βειηηώζεηε ζεκαληηθά ηελ 

νπηηθή απήρεζε ελόο ζρεδίνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ 

όζνλ αθνξά ηα καζεκαηηθά πνπ πεξηιακβάλεη. Με ηε ρξήζε 

θαηάιιεινπ πάρνπο γξακκώλ θαη θαηάιιεισλ ρξσκάησλ ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ απόθξπςε νξηζκέλσλ αληηθεηκέλσλ ελώ 

άιια παξακέλνπλ εκθαλή κπνξείηε λα εζηηάζεηε ηελ πξνζνρή 

ηνπ ρξήζηε ζηα ζεκαληηθά θνκκάηηα ηνπ ζρεδίνπ. Δηηθέηεο θαη 

ιεδάληεο κε θαηάιιειν ζηπι βνεζνύλ ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

ζθνπώλ ηνπ ζρεδίνπ θαη ησλ καζεκαηηθώλ ελλνηώλ πνπ 

βξίζθνληαη πίζσ από απηό. Η δεκηνπξγία ηρλώλ θαη ε πξνζζήθε 

θίλεζεο ζε αληηθείκελα δεκηνπξγνύλ δπλακηθέο νπηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ αξρώλ θαη ησλ ελλνηώλ ζηηο νπνίεο ζεκειηώλεηαη έλα ζρέδην. 



Σο μενού Καηαζκεςή πξνζθέξεη ηηο εληνιέο γηα ηε δεκηνπξγία 

πνιιώλ ζεκαληηθώλ γεσκεηξηθώλ θαηαζθεπώλ. Οη πεξηζζόηεξεο 

από απηέο είλαη θαηαζθεπέο πνπ ζα κπνξνύζαλ επίζεο λα 

δεκηνπξγεζνύλ κε ηα εξγαιεία δηαβήηε θαη ζρεδίαζεο 

επζύγξακκσλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Sketchpad, αιιά ην κελνύ 

Καηαζθεπή παξέρεη πην απινύο θαη πην γξήγνξνπο ηξόπνπο 

νινθιήξσζεο απηώλ ησλ θαηαζθεπώλ.  

 

 

 

 

Σο μενού Μεηαζσημαηιζμόρ 
εθαξκόδεη γεσκεηξηθνύο 

κεηαζρεκαηηζκνύο ζε 

ζρήκαηα ζηα ζρέδηά ζαο, 

δίλνληάο ζαο ηε δπλαηόηεηα 

λα δεκηνπξγήζεηε κεηαθνξέο, 

πεξηζηξνθέο, απμνκεηώζεηο, 

αλαθιάζεηο, δηαηάμεηο 

πιαθόζηξσζεο, θαηαζθεπέο 

ππό θιίκαθα, θαιεηδνζθόπηα, 

θξάθηαι θαη πνιιέο άιιεο θαηαζθεπέο. Απηέο νη εληνιέο πεξηιακβάλνπλ ηέζζεξηο βαζηθνύο 

κεηαζρεκαηηζκνύο: Μεηαθνξά (κεηαηόπηζε), Πεξηζηξνθή (αλαπνδνγύξηζκα), Απμνκείσζε 

(κεγέζπλζε ή ζκίθξπλζε) θαη  Αλάθιαζε(αληηθαηνπηξηζκόο). 

Πέξα από ην αληηθείκελν ή ηα αληηθείκελα πνπ κεηαζρεκαηίδνπλ, ηα νπνία νλνκάδνπκε απσικό 

ανηικείμενο ή απσικά ανηικείμενα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ, θάζε ηύπνο κεηαζρεκαηηζκνύ 

πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο παπαμέηποςρ: αληηθείκελα ή ηηκέο πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ν 

κεηαζρεκαηηζκόο. Γηα παξάδεηγκα, ε πεξηζηξνθή απαηηεί κία γσλία θαη έλα θέληξν γύξσ από 

ην νπνίν ζα εθηειεζηεί ε πεξηζηξνθή. Οη εληνιέο Δπηινγή... —Δπηινγή θέληξνπ, Δπηινγή 

άμνλα ζπκκεηξίαο, Δπηινγή γσλίαο, Δπηινγή ιόγνπ, Δπηινγή δηαλύζκαηνο θαη Δπηινγή 

απόζηαζεο— ζαο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα νξίζεηε αληηθείκελα ζην ζρέδηό ζαο πνπ ζα 

δξάζνπλ σο δπλακηθέο παξάκεηξνη γηα ηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο ζαο. 

Απηέο νη παξάκεηξνη κπνξεί λα είλαη είηε γεσκεηξηθά αληηθείκελα ή γεσκεηξηθέο πνζόηεηεο. 

Γηα παξάδεηγκα, κία πεξηζηξνθή νξίδεηαη από δύν παξακέηξνπο: έλα θέληξν θαη κία γσλία. Σν 

θέληξν είλαη έλα γεσκεηξηθό ζεκείν γύξσ από ην νπνίν πεξηζηξέθνληαη αληηθείκελα. Η γσλία 

είλαη κία γεσκεηξηθή πνζόηεηα ε νπνία θαζνξίδεη πόζν καθξηά ζα πεξηζηξαθνύλ ηα 

αληηθείκελα γύξσ από ην θέληξν. 

Σν κελνύ Μεηαζρεκαηηζκόο παξέρεη έλα επέιηθην ζύλνιν εληνιώλ πνπ ζαο δίλνπλ ηε 

δπλαηόηεηα λα θαζνξίζεηε πνιινύο θαη δηάθνξνπο κεηαζρεκαηηζκνύο κε ηε ρξήζε είηε 

ζηαζεξώλ ή δπλακηθώλ παξακέηξσλ κεηαζρεκαηηζκνύ. Γηα παξάδεηγκα, κπνξείηε λα 

πεξηζηξέςεηε έλα ηξίγσλν θαηά ζηαζεξή γσλία 45° γύξσ από θάπνην θέληξν ή κπνξείηε λα ην 

πεξηζηξέςεηε θαηά κία δπλακηθή παξάκεηξν όπσο ABΓ. (Απηή ε παξάκεηξνο είλαη ―δπλακηθή‖ 

κε ηελ έλλνηα όηη αλ ζηε ζπλέρεηα ζύξεηε ην ζεκείν A, B ή Γ, ην είδσιν πεξηζηξνθήο αιιάδεη 

δπλακηθά αλάινγα κε ηε λέα ABΓ.) 



Γεληθά, αθνινπζήζηε απηά ηα βήκαηα γηα λα θαηαζθεπάζεηε ην είδσιν πεξηζηξνθήο ελόο ή 

πεξηζζόηεξσλ αληηθεηκέλσλ: 

Από ηε ζηηγκή πνπ επηιέμεηε κία παξάκεηξν, ην Sketchpad ηε ζπγθξαηεί ζηε κλήκε ηνπ 

αθόκε θαη αθνύ αιιάμεηε ηηο επηινγέο ζαο. Αλ έρεηε ήδε επηιέμεη κία παξάκεηξν γηα 

θάπνην κεηαζρεκαηηζκό, δελ ζα ρξεηαζηεί λα ηελ επηιέμεηε θαη πάιη γηα λα ηε 

ρξεζηκνπνηήζεηε ζε δεύηεξν κεηαζρεκαηηζκό. 

1. 

Δπηιέμηε όπνηεο παξακέηξνπο θαζνξίδνπλ δπλακηθέο πιεπξέο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ ζαο 

επηιέγνληαο αληηθείκελα γηα λα νξίζεηε απηέο ηηο παξακέηξνπο θαη επηιέγνληαο ηηο 

θαηάιιειεο εληνιέο Δπηινγή... (γηα παξάδεηγκα, Δπηινγή θέληξνπ γηα λα νξίζεηε έλα 

επηιεγκέλν ζεκείν σο θέληξν ηεο πεξηζηξνθήο). 

2. 
Δπηιέμηε ην αληηθείκελν(ηα αληηθείκελα) πνπ ζέιεηε λα κεηαζρεκαηίζεηε. (Από άπνςε 

καζεκαηηθώλ, απηό είλαη ην απσικό ανηικείμενο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ ζαο.) 

3. 
Δπηιέμηε ηελ θαηάιιειε εληνιή κεηαζρεκαηηζκνύ από ην κελνύ Μεηαζρεκαηηζκόο (γηα 

παξάδεηγκα, Πεξηζηξνθή). 

4. 

ην πιαίζην δηαιόγνπ πνπ εκθαλίδεηαη, πιεθηξνινγήζηε όζεο ζηαζεξέο παξακέηξνπο ζέιεηε 

λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζην κεηαζρεκαηηζκό ζαο (γηα παξάδεηγκα, πιεθηξνινγήζηε 45°) θαη 

θιείζηε ην πιαίζην δηαιόγνπ. 

Σν Sketchpad θαηαζθεπάδεη ην είδωλο ηεο επηιεγκέλεο ελέξγεηάο ζαο ζύκθσλα κε ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκό θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ θαζνξίζαηε. 

Σέινο, ε εληνιή Δπαλάιεςε ζαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζεηε κε έλα κόλν βήκα 

πνιιαπιά αληηθείκελα κεηαζρεκαηηζκνύ όπσο ν έιηθαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ αξρή ηνπ 

θεθαιαίνπ ή νπνηνδήπνηε ζρήκα πξνθύπηεη από έλα κεηαζρεκαηηζκό ή κία θαηαζθεπή πνπ 

επαλαιακβάλνληαη πνιιέο θνξέο. Η επαλάιεςε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο αθόκε θαη 

γηα ηε δεκηνπξγία πεξίπινθσλ ζρεδίσλ όπσο δηαηάμεηο πιαθόζηξσζεο θαη θξάθηαι. 

 

Σο μενού Μέηπηζη δίλεη δπλαηόηεηα λα κεηξήζεηε ηηο 

ηδηόηεηεο ελόο αληηθεηκέλνπ, επηιέμηε απηό ην αληηθείκελν 

θαη επηιέμηε από ηηο δηαζέζηκεο εληνιέο ζην κελνύ Μέηξεζε. 

Σν Sketchpad δίλεη σο απνηέιεζκα κία κέηξεζε, δειαδή κία 

αξηζκεηηθή ηηκή κε ηνλ θαηάιιειν πξνζδηνξηζκό θαη κε ηηο 

ζσζηέο κνλάδεο κέηξεζεο. Όηαλ ζύξεηε ή κεηαβάιιεηε 

θάπνην αληηθείκελν πνπ έρεηε ήδε κεηξήζεη, ε ηηκή ηεο 

κέηξεζεο κεηαβάιιεηαη αληίζηνηρα 

 

 

 

ηο διπλανό ζσέδιο βλέποςμε να ςπάπσοςν 

ηπειρ μεηπήζειρ και έναρ ςπολογιζμόρ 

 

 



Κάζε εληνιή ζην κελνύ Μέηξεζε είλαη δηαζέζηκε κόλνλ όηαλ έρνπλ επηιερζεί αληηθείκελα 

θαηάιιεια γηα απηή ηε κέηξεζε. Με άιια ιόγηα, όπσο θαη νη εληνιέο ζην κελνύ Καηαζθεπή, 

νη εληνιέο ζην κελνύ Μέηξεζε απαηηνύλ ζπγθεθξηκέλεο πποϋποθέζειρ επιλογήρ. 

Οη πξνϋπνζέζεηο επηινγήο ζπλνπηηθά είλαη νη εμήο γηα θάζε εληνιή: 

Για να 

σπηζιμοποιήζεηε 

ηην ενηολή: 

Επιλέξηε: 

Μήθνπο έλα ή πεξηζζόηεξα επζύγξακκα ηκήκαηα 

Απόζηαζεο 
δύν ζεκεία ή έλα ζεκείν θαη έλα επζύγξακκν 

αληηθείκελν 

Πεξηκέηξνπ 
ην εζσηεξηθό ελόο ή πεξηζζόηεξσλ πνιπγώλσλ, 

ηνκέσλ ηόμνπ ή ηκεκάησλ ηόμνπ 

Μήθνπο θύθινπ 
έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο θύθινπο ή ην εζσηεξηθό ελόο ή 

πεξηζζόηεξσλ θύθισλ 

Γσλίαο 
ηξία ζεκεία (ε θνξπθή πξέπεη λα επηιερζεί δεύηεξε 

ζηε ζεηξά) 

Δκβαδνύ 
έλα ή πεξηζζόηεξα εζσηεξηθά ζρεκάησλ ή έλαλ ή 

πεξηζζόηεξνπο θύθινπο 

Γσλίαο ηόμνπ 
έλα ή πεξηζζόηεξα ηόμα ή έλαλ θύθιν θαη δύν ή ηξία 

ζεκεία πάλσ ζηνλ θύθιν 

Μήθνπο ηόμνπ 
έλα ή πεξηζζόηεξα ηόμα ή έλαλ θύθιν θαη δύν ή ηξία 

ζεκεία πάλσ ζηνλ θύθιν 

Αθηίλαο 
έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο θύθινπο, εζσηεξηθά θύθισλ, 

ηόμα ή εζσηεξηθά ηόμσλ 

Λόγνπ δύν επζύγξακκα ηκήκαηα ή ηξία ζπλεπζεηαθά ζεκεία 

Τπνινγηζκόο (είλαη πάληα δηαζέζηκε) 

πληεηαγκέλεο έλα ή πεξηζζόηεξα ζεκεία 

Σεηκεκέλε (x) έλα ή πεξηζζόηεξα ζεκεία 

Σεηαγκέλε (y) έλα ή πεξηζζόηεξα ζεκεία 

Απόζηαζε ζην 

ζύζηεκα 

ζπληεηαγκέλσλ 

δύν ζεκεία 

Κιίζε έλα ή πεξηζζόηεξα επζύγξακκα αληηθείκελα 

Δμίζσζε 
κία ή πεξηζζόηεξεο επζείεο ή έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο 

θύθινπο 

 

 

 



Σο μενού Γπάθημα ζαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα 

δεκηνπξγήζεηε θαη λα δηαρεηξηζηείηε ζπζηήκαηα 

ζπληεηαγκέλσλ, λα δεκηνπξγήζεηε παξακέηξνπο θαη 

ζπλαξηήζεηο, λα βξείηε ηελ παξάγσγν κηαο ζπλάξηεζεο, 

λα απνηππώζεηε ζεκεία θαη λα δεκηνπξγήζεηε ηε 

γξαθηθή παξάζηαζε ζπλαξηήζεσλ ζε άμνλεο 

ζπληεηαγκέλσλ, αιιά θαη λα πηλαθνπνηήζεηε ηηκέο 

κεηξήζεσλ. Απηό ην κελνύ πξνζθέξεη πνηθηιία εληνιώλ 

πνπ απνηεινύλ ηε βάζε δηεξεπλήζεσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ αλαιπηηθή γεσκεηξία θαη ηελ 

άιγεβξα.Πέξα από ηηο εληνιέο ζην κελνύ Γξάθεκα, νη 

εληνιέο ζην θάησ κέξνο ηνπ κελνύ Μέηξεζε ζαο δίλνπλ 

ηε δπλαηόηεηα λα κεηξήζεηε δηάθνξεο πνζόηεηεο πάλσ 

ζην επίπεδν ησλ ζπληεηαγκέλσλ, όπσο νη ζπληεηαγκέλεο ζεκείσλ, νη απνζηάζεηο κεηαμύ 

ζεκείσλ ζην ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ, νη θιίζεηο επζύγξακκσλ αληηθεηκέλσλ θαη νη εμηζώζεηο 

από επζείεο γξακκέο θαη θύθινπο. 

 

Σο μενού Πεπιβάλλονηορ ζαο παξέρεη κία πξαθηηθή ζπληόκεπζε 

ζε πνιιέο από ηηο εληνιέο ησλ κελνύ πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζην 

ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν ή αληηθείκελν. Σν κελνύ Πεξηβάιινληνο 

δελ εκθαλίδεηαη ζην θύξην κελνύ, αιιά κόλνλ όηαλ ην δεηήζεηε. 

Για να εμθανιζηεί ηο μενού Πεπιβάλλονηορ: θάληε θιηθ κε ην 

δεμί θνπκπί ηνπ πνληηθηνύ κέζα ζην ζρέδην. 

Οη δηαζέζηκεο εληνιέο ζην κελνύ Πεξηβάιινληνο εμαξηώληαη από 

ην ζεκείν ζην νπνίν θάλεηε θιηθ κέζα ζην ζρέδην. Αλ θάλεηε 

θιηθ ζε θελό ρώξν, ην κελνύ Πεξηβάιινληνο πεξηέρεη εληνιέο πνπ 

έρνπλ εθαξκνγή ζην ζρέδην ζπλνιηθά. Αλ θάλεηε θιηθ ζε θάπνην 

αληηθείκελν κέζα ζην ζρέδηό ζαο, ην κελνύ Πεξηβάιινληνο 

πεξηέρεη εληνιέο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζε απηό ην αληηθείκελν. Σν 

κελνύ Πεξηβάιινληνο πάληα εκθαλίδεη κόλν ηηο δηαζέζηκεο 

επηινγέο. 

Όηαλ εκθαληζηεί ην κελνύ Πεξηβάιινληνο, εθόζνλ ππάξρεη ρώξνο ζηελ νζόλε, ην κελνύ 

εκθαλίδεηαη ζε ηέηνηα ζέζε ώζηε είηε νη Πξνηηκήζεηο ή νη Ιδηόηεηεο λα βξίζθνληαη αθξηβώο 

θάησ από ην πνληίθη. Έηζη δηεπθνιύλεηαη ε επηινγή απηώλ ησλ εληνιώλ. 

 

Σο μενού Παπάθςπο ηνπ Sketchpad πεξηιακβάλεη εληνιέο γηα 

ηε δηεπζέηεζε ησλ παξαζύξσλ ησλ ζρεδίσλ πάλσ ζηελ νζόλε 

θαη γηα ηε κεηαθίλεζε κεηαμύ απηώλ ησλ παξαζύξσλ.  

ε επηθάιπςε, ε παξάζεζε 

Απηέο νη εληνιέο δηεπζεηνύλ όια ηα παξάζπξα ησλ αλνηθηώλ 

εγγξάθσλ είηε κε επηθάιπςε είηε ζε παξάζεζε, αξρίδνληαο από ηελ πάλσ αξηζηεξά γσλία ηνπ 

θύξηνπ παξαζύξνπ ηνπ Sketchpad. 



Λίζηα παξαζύξσλ 

Δπηιέμηε έλα έγγξαθν από απηή ηε ιίζηα γηα λα κεηαθέξεηε ην παξάζπξν απηνύ ηνπ εγγξάθνπ 

κπξνζηά από ηα παξάζπξα ησλ άιισλ εγγξάθσλ. Απηή ε ιίζηα πεξηιακβάλεη κέρξη θαη δέθα 

έγγξαθα θαη ην ζεκάδη επηινγήο δείρλεη ην έγγξαθν ηνπ νπνίνπ ην παξάζπξν βξίζθεηαη 

κπξνζηά από όια ηα άιια παξάζπξα εγγξάθσλ. 

Πεξηζζόηεξα παξάζπξα 

Απηή ε εληνιή εκθαλίδεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο ιίζηαο παξαζύξσλ όηαλ έρεηε πεξηζζόηεξα 

από δέθα παξάζπξα αλνηθηά εγγξάθσλ. Υξεζηκνπνηήζηε απηήλ ηελ εληνιή γηα λα κεηαθέξεηε 

κπξνζηά έλα παξάζπξν πνπ δελ εκθαλίδεηαη κεηαμύ ησλ πξώησλ δέθα ζηε ιίζηα. 

 

Σο μενού Βοήθεια πεξηέρεη εληνιέο ηηο νπνίεο κπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε, γηα λα ιάβεηε ειεθηξνληθή βνήζεηα 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ Sketchpad. Σν ζύζηεκα βνήζεηαο 

ζην Sketchpad είλαη κία ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ 

Εγσειπιδίος αναθοπάρ, καδί κε πιεξνθνξίεο γηα όιεο ηηο 

εληνιέο θαη ηα εξγαιεία ηνπ Sketchpad, πεξηέρεη πιεζώξα 

ρξήζηκσλ ζπκβνπιώλ θαη ηερληθώλ, ελώ πξνζθέξεη θη έλαλ 

πίλαθα πεξηερνκέλσλ καδί κε επξεηήξην γηα λα ζαο 

δηεπθνιύλεη ζηελ αλαδήηεζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζέιεηε. 

Παηώληαο F1 ελώ ν δείθηεο ηνπ πνληηθηνύ είλαη πάλσ από 

κία εληνιή, κπνξείηε λα ιάβεηε βνήζεηα γηα ηελ εληνιή, 

αθόκε θη αλ απηή είλαη απελεξγνπνηεκέλε. Δπίζεο, παηώληαο F1, όηαλ είλαη αλνηθηό 

θάπνην πιαίζην δηαιόγνπ, κπνξείηε λα ιάβεηε βνήζεηα γη’ απηό ην πιαίζην. 

Η εληνιή Πεξηερόκελα ζαο νδεγεί ζηελ πξώηε ζειίδα ηνπ ζπζηήκαηνο βνήζεηαο, από ηελ 

νπνία κπνξείηε λα έρεηε κία γεληθή εηθόλα ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο βνήζεηαο ηνπ 

Sketchpad, λα απνθηήζεηε πξόζβαζε ζηα δηάθνξα ζέκαηα ηεο ειεθηξνληθήο βνήζεηαο θαη λα 

αλαδεηήζεηε ζπγθεθξηκέλνπο όξνπο θαη θξάζεηο. 

Η εληνιή Νέεο ιεηηνπξγίεο ζάο δίλεη κία πεξίιεςε ησλ δηαθνξώλ αλάκεζα ζηελ έθδνζε 3 θαη 

ζηελ έθδνζε 4 ηνπ Sketchpad, θαη επίζεο εμαζθαιίδεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο λέεο ιεηηνπξγίεο ή 

ηηο ηειεπηαίεο αιιαγέο θαη πξνζζήθεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ έληππε ηεθκεξίσζε ηεο 

εθαξκνγήο. 

Η εληνιή ηνρεία πεξηγξάθεη ηα παξάζπξα, ηηο ζειίδεο θαη ηα εξγαιεία ζηα έγγξαθα ηνπ 

Sketchpad. Δπίζεο, πεξηγξάθεη ηα δηάθνξα είδε αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε, 

ηνλ Διεγθηή θίλεζεο, ηελ Παιέηα θεηκέλνπ θαη ηνλ Τπνινγηζηή. 

Η εληνιή Δξγαιεηνζήθε παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ζηελ εξγαιεηνζήθε 

ηνπ Sketchpad. 

Σν ζύζηεκα ειεθηξνληθήο βνήζεηαο ηνπ Sketchpad είλαη δηαζέζηκν κόλνλ αλ ππάξρεη 

θάπνην πξόγξακκα θπιινκεηξεηή εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ππνινγηζηή. 

Η εληνιή Μελνύ ζάο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα αλαδεηήζεηε γξήγνξα πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε 

όισλ ησλ εληνιώλ ζηα κελνύ ηνπ Sketchpad. 



Η εληνιή Πιεθηξνιόγην πεξηγξάθεη ηηο δηάθνξεο ζπληνκεύζεηο πιεθηξνινγίνπ ζην Sketchpad, 

θαζώο θαη ηηο εηδηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξείηε λα αμηνπνηήζεηε ρξεζηκνπνηώληαο ην 

πιεθηξνιόγην. 

Η εληνιή Πξνρσξεκέλα ζέκαηα πεξηγξάθεη δηάθνξεο πξνρσξεκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

Sketchpad, νη νπνίεο έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο πνιύ έκπεηξνπο ρξήζηεο ηνπ 

Sketchpad. 

Η εληνιή Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Sketchpad εκθαλίδεη έλα πιαίζην δηαιόγνπ πνπ αλαθέξεη 

ην όλνκα ηνπ θαηαρσξεκέλνπ ρξήζηε, ηνλ αξηζκό ηεο ζπγθεθξηκέλεο έθδνζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη επραξηζηίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα. 

Πέξα από ην κελνύ Βνήζεηα, ηα πεξηζζόηεξα πιαίζηα δηαιόγνπ ηνπ Sketchpad έρνπλ θνπκπηά 

Βνήζεηα ζηα νπνία κπνξείηε λα θάλεηε θιηθ, γηα λα ιάβεηε ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηνύ ηνπ πιαηζίνπ δηαιόγνπ. 

 

 

 Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αιιά θαη πιηθό κπνξείηε λα βξείηε ζηηο δηεπζύλζεηο 

http://www.dynamicgeometry.com/ 

http://www.keypress.com/x24070.xml 

 

 

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σα ζηνηρεία αληιήζεθαλ από ηελ επίζεκε ζειίδα βνεζείαο ηνπ ινγηζκηθνύ ζηε δηεύζπλζε   
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