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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης το λογισμικό JGeX το οποίο έχει τη 

δυνατότητα να αποδεικνύει με μηχανικό τρόπο θεωρήματα της Ευκλείδειας γεωμετρίας. 

Συγκεκριμένα θα μελετήσουμε μερικά παραδείγματα από ασκήσεις μαθηματικών 

διαγωνισμών και θα δούμε τα εργαλεία του συστήματος που μας επιτρέπουν να 

αποδεικνύουμε προτάσεις, να διατυπώνουμε ισχυρισμούς και να επιβεβαιώνουμε 

διάφορες γεωμετρικές ιδιότητες με τις οποίες μπορούμε να επεκτείνουμε τις 

γεωμετρικές μας γνώσεις.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μαθηματική Απόδειξη 

Η λέξη απόδειξη έχει διαφορετική σημασία σε διαφορετικές επιστήμες. Η βιολογία για 

παράδειγμα καταλαβαίνει ένα σύνολο πειραματικών δεδομένων που επιβεβαιώνουν 

κάποιες υποθέσεις, ενώ η κοινωνιολογία και η ψυχολογία ονομάζει το αποτέλεσμα μιας 

έρευνας. Δεν υπάρχει ορισμός της απόδειξης στα μαθηματικά, αν εξαιρέσουμε τις 

Θεωρίες της Απόδειξης (μτφρ. Proof Theories), οι οποίες εξετάζουν τις αποδείξεις σαν 

τυπικά μαθηματικά αντικείμενα. Οι θεωρίες αυτές όμως είναι σαφώς διακεκριμένες από 

αυτό που ένας μαθηματικός καταλαβαίνει σαν απόδειξη. 

Θα λέγαμε ότι μαθηματική απόδειξη είναι ο τρόπος να εφαρμόζουμε μια μαθηματική 

διαδικασία για να επιλύσουμε ένα πρόβλημα και να αιτιολογήσουμε γιατί μια 

προτεινόμενη λύση στο πρόβλημα είναι όντος λύση του προβλήματος.  

Τα μαθηματικά δεν ήταν συνυφασμένα πάντα με την απόδειξη. Η αποδεικτική 

διαδικασία είναι αποκλειστικά εφεύρημα των Αρχαίων Ελλήνων μαθηματικών. Οι 

πρώτες αποδείξεις οφείλονται ιστορικά στον Θαλή τον Μιλήσιο ενώ ο Ευκλείδης 

στήριξε όλο το έργο του με το όνομα Στοιχεία στην ασφάλεια της αποδεικτικής 

διαδικασίας.  

Τυπικές και Άτυπες Αποδείξεις 

Υπάρχουν δύο ειδών μεγάλες κατηγορίες της αποδεικτικής διαδικασίας: οι τυπικές 

(formal) και οι μη τυπικές ή άτυπες (informal) αποδείξεις.  

Οι πρώτες αναφέρονται σε τυπικές διαδικασίες που απορρέουν από λογικούς κανόνες 

εφαρμοσμένες σε ένα αξιωματικό σύστημα, κάτι που σήμερα είναι προσαρμοσμένο σε 

τεχνικές της πληροφορικής που χρησιμοποιούνται κυρίως στα συστήματα 

αυτοματισμού, όπως το Coq, το Isabelle ή το δικό μας JGEX.  

Οι άτυπες είναι επίσης μαθηματικές αποδείξεις οι οποίες χρησιμοποιούν μεν 

συμπερασματικούς κανόνες αλλά προκειμένου να δείξουμε την αλήθεια θεωρημάτων ή 

ισχυρισμών, βήματα μπορεί να παραλειφθούν, αξιώματα μπορεί να προστεθούν και 

στρατηγικές μπορεί να γεννηθούν ex nihilo και ad hoc. Συνήθως, στις άτυπες 

αποδείξεις βρίσκουμε κινητήριες ιδέες που δεν μπορούν να εξαχθούν άμεσα με μια 

τυπική διαδικασία από τα αξιώματα και τα θεωρήματα της θεωρίας. Ένα τέτοιο 

παράδειγμα είναι η απόδειξη του Ευκλείδη σχετικά με το πλήθος των πρώτων αριθμών 

καθώς και η απόδειξη του Gauss σχετικά με το ορθόκεντρο. 

Ας δούμε λίγο την απόδειξη του Gauss. Τα σχολικά βιβλία αναφέρουν συνήθως αυτή 

την πολύ ωραία και πλούσια απόδειξη για το ότι τα ύψη τριγώνου συντρέχουν.  

H απόδειξη αυτή  δεν είναι τυπική. Δεν ξεκινά από το σύνολο προτάσεων που είναι 

μέχρι το σημείο εκείνο γνωστά. Θα λέγαμε ότι ξεπερνά το συμπέρασμα που πάει να 



αποδείξει. Είναι αδύνατο από ένα υπολογιστικό σύστημα να αποδείξει την πρόταση 

αυτή με παρόμοιο τρόπο.  

Έστω τρίγωνο ABC και τα ύψη AJ, BI, 

CK. Από τις κορυφές του ABC 

φέρουμε παράλληλες προς τις απέναντι 

πλευρές. Στο τρίγωνο EDF τα σημεία 

A, B, C είναι τα μέσα των πλευρών του. 

Επίσης, παρατηρούμε ότι οι ευθείες AJ, 

BI, CK είναι κάθετες στις ED, EF, FD 

αντίστοιχα και μάλιστα είναι κάθετες 

στα μέσα τους. Δηλαδή, οι ευθείες AJ, 

BI, CK είναι μεσοκάθετοι των πλευρών 

του τριγώνου EDF, οπότε θα διέρχονται 

από το ίδιο σημείο G.  

 

 

Συστήματα Αυτόματης Απόδειξης 

Συστήματα Αυτόματης Απόδειξης ονομάζουμε τα λογισμικά τα οποία έχουν την 

δυνατότητα να εκτελούν τυπικές αποδείξεις είτε σαν παραγωγικούς συλλογισμούς με 

αφετηρία κάποιες αρχές είτε αποδείξεις που έχουν καθαρά αλγεβρική αφετηρία.   

 

Δύο από τα πιο ευρέως γνωστά λογισμικά αυτόματης απόδειξης είναι τα JGeX (Java 

Geometry Expert) και GΕΟMETRIX και άλλα, δείτε [2], [3], [6], [7]. Στην 

συγκεκριμένη εργασία θα παρουσιάσουμε αποδείξεις γεωμετρικών θεωρημάτων μέσω 

του JGeX.  

 

Το JGeX, λοιπόν, είναι ένα σύστημα μηχανικής και αυτόματης απόδειξης που μπορεί, 

στις περισσότερες περιπτώσεις, δουλεύοντας με παραγωγικούς συλλογισμούς να 

αποδείξει γεωμετρικές προτάσεις. Δημιουργήθηκε από μαθητές του Shang Chou τους 

Xiao Shan Gao και Zheng Ye στα τέλη της δεκαετίας του 80, δείτε [4]. Αν και η χρήση 

του είναι περιορισμένη στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση εξαιτίας της πολυπλοκότητας 

του, αποτελεί ένα αρκετά πλήρες λογισμικό πάνω στον τομέα των αυτόματων 

αποδείξεων. Στην Κίνα, για παράδειγμα, και συγκεκριμένα στη Σαγκάη, το λογισμικό 

αυτό αξιοποιείται για την προπόνηση των ολυμπιακών ομάδων. 

To JGeX εκτελεί μια απόδειξη με παραγωγικό συλλογισμό που φέρει το όνομα 

Deductive Database Method – GDD – και δύο αλγεβρικές η μέθοδος Wu και η μέθοδος 

της βάσης Groebner, δείτε [1] και [8]. Το γεγονός αυτό καθιστά το εν λόγω λογισμικό 

ως το ισχυρότερο σύστημα αυτόματης απόδειξης που έχει δημιουργηθεί έως σήμερα.  



Οι αρχές πάνω στις οποίες βασίζοντε οι παραγωγικοί συλλογισμοί δεν είναι απαραίτητα 

οι αρχές της αντίστοιχης μαθηματικής θεωρίας, μπορεί για παράδειγμα να είναι 

στοιχειώδη θεωρήματα. 

Το σύστημα, όπως είπαμε, είναι και ένα σύστημα δυναμικής γεωμετρίας όπως το 

Geogebra. Ωστόσο, ο σχεδιασμός των 

σχημάτων είναι ποιοτικά διαφορετικός στο 

JGeX, προκειμένου το λογισμικό να είναι σε 

θέση να αποδείξει προτάσεις. Επίσης, αφού το 

πρόγραμμα λειτουργεί κάνοντας τυπικές μόνο 

αποδείξεις, είναι αναγκαίο να εκφράζουμε το 

θεώρημά μας σε μια έμμεση τυπική γλώσσα 

κατάλληλη σε μηχανική επεξεργασία, 

επομένως ο τρόπος κατασκευής των 

αντικειμένων έχει κάποιες φορές ιδιαίτερη 

σημασία.  

Το σύνολο των κανόνων που είναι στην 

βιβλιοθήκη του λογισμικού ανέρχεται σε 43 

και βρίσκεται στον φάκελο Lemmas. 

Οπωσδήποτε δεν είναι πλήρης ο κατάλογος. 

Για τον λόγο αυτό μπορεί μερικά θεωρήματα 

να μην είναι αποδείξιμα με το JGeX. Η 

κλειδωμένη βάση των κανόνων είναι ένα από τα ελαττώματα του λογισμικού. 

Η πιο χρήσιμη και για τον χρήστη αλλά και για το σύστημα το ίδιο ταυτόχρονα, είναι  η 

δημιουργία μιας βιβλιοθήκης ιδιοτήτων που δημιουργούνται κυρίως από την 

κατασκευή του σχήματος.  Η “βιβλιοθήκη” αυτή εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο 

οποίο οι λίστες είναι ταξινομημένες σύμφωνα με τις ιδιότητες των κατασκευασμένων 

γεωμετρικών αντικειμένων.  

Η λειτουργία της βιβλιοθήκης (fixpoint) μπορεί να περιγραφεί από το σχήμα που 

βλέπουμε παρακάτω.  

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του σχήματος 

του θεωρήματος, το λογισμικό κατασκευάζει 

ένα αριθμητικό μοντέλο για να απαντήσει 

αμέσως σε ισχυρισμούς που αφορούν τα 

αντικείμενα που παρουσιάζονται στο πρόβλημα 

και ταυτόχρονα να κάνει μια πρώτη εκτίμηση 

για την επιλογή της αποδεικτικής διαδικασίας. 

Υπάρχουν προτάσεις οι οποίες δεν επιδέχονται 

γεωμετρική απόδειξη αλλά αλγεβρική. Η 

κατασκευή της βάσης απαιτεί εξειδικευμένες 



γνώσεις πάνω στη λογική θεωρία.   

Το JGeX, ξεκινά από ένα κλειστό σύνολο-πυρήνα θεωρημάτων και χτίζει ιεραρχικά τις 

ιδιότητες των αντικειμένων του θεωρήματος ενώ παράλληλα αναδεικνύει το μονοπάτι 

των σχέσεων που θα μπορέσει να στοιχειωδετήσει μια απόδειξη.   Η κατασκευή αυτή 

είναι μια αυθεντική τυπική απόδειξη.  

Το σύστημα, πέρα από τις προφανείς ιδιότητες, μπορεί να εντοπίσει ένα σεβαστό 

πλήθος διαφορετικών ιδιοτήτων με τα οποία μπορούμε να εργασθούμε πειραματικά. 

Πρόκειται για ένα εργαλείο που βοηθά στο να διατυπώσουμε ισχυρισμούς στο 

μαθηματικό πρόβλημα.  

Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι ο πυρήνας του JGeX είναι κλειστός και κλειδωμένος, 

σε αντίθεση με άλλα συστήματα όπως το Geometrix το οποίο δίνει την δυνατότητα 

στον χρήστη να επιλέγει αυτός τις βασικές αρχές.   

 

 

Παραδείγματα Επίλυσης Γεωμετρικών Προβλημάτων σε Σύστημα Αυτόματης 

Απόδειξης 

Προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο το πρόγραμμα αυτό 

αξιοποιείται θα δώσουμε δύο παραδείγματα απόδειξης γεωμετρικών προτάσεων με το 

JGeX. 

Το παράδειγμα του Ορθοκέντρου 

Θεώρημα: Οι 

φορείς των υψών 

ενός τριγώνου 

διέρχονται από το 

ίδιο σημείο 



(δηλαδή τέμνονται μεταξύ τους)  

Κατασκευάζουμε τρίγωνο ΑΒΓ και φέρω τα δύο ύψη ΑΕ και 

BD. Τα ύψη αυτά τέμνον ται στο σημείο Κ. Ζητάμε από το 

σύστημά μας να αποδείξει ότι το τμήμα CK είναι κάθετο στην 

ΑΒ.  

Ύστερα, θέτουμε την συνθήκη CK ⟂ AB, και πατάμε το 

πράσινο κουμπί “Prove”. Το JGex εμφανίζει αμέσως σε ένα 

παράθυρο την διαδικασία σύμφωνα με την οποία έφτασε στην 

απόδειξη, όπως βλέπουμε στο διπλανό Σχήμα.    

 

Η “λογική” που ακολούθησε το σύστημα για να φτάσει στην 

απόδειξη φαίνεται καλύτερα στο ιεραρχικό διάγραμμα των 

προτάσεων. 

Η πρόταση προς απόδειξη 

είναι στη κορυφή του 

διαγράμματος οι ενδιάμεσες 

προτάσεις είναι οι 

ισχυρισμοί που  στηρίζουν 

την αποδεικτική διαδικασία, 

ενώ στην τελευταία γραμμή 

φαίνονται καθαρά οι 

προτάσεις της υπόθεσης. Στο 

παρακάτω σχήμα βλέπουμε την αναπαράσταση της απόδειξης όπως είναι στην έξοδο 

του λογισμικού. 

 



 

 

Διαγωνισμός ΘΑΛΗΣ 2016  

Το δεύτερο παράδειγμα είναι από τον 

διαγωνισμό ΘΑΛΗ της Μαθηματικής 

Εταιρείας.  

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (με 

ΑΒ=ΑΓ)  και A 30ο. Στο ύψος ΑΜ 

θεωρώ σημείο Κ με ΜΒ=ΜΓ=ΜΚ.  

Με πλευρά την ΑΚ κατασκευάζουμε 

τετράγωνο ΑΚΕΖ (στο ημιεπίδο που 

ορίζει η ΑΜ και το σημείο Β) και 

ισόπλευρο τρίγωνο ΑΚΔ (στο 

ημιεπίδο που ορίζει η ΑΜ και το 

σημείο Γ). Να αποδείξετε ότι τα 

ευθύγραμμα τμήματα ΔΕ και ΓΖ 

τέμνονται πάνω στην ΑΒ. 

Η απόδειξη που προτάθηκε από τη Μαθηματική Εταιρεία βασίζεται πάνω στην γνωστή 

πρόταση ότι οι διχοτόμοι των γωνιών τριγώνου συντρέχουν. Έτσι, αρκεί να 

αποδείξουμε ότι οι ευθείες ΑΒ, ΔΕ και ΓΖ είναι διχοτόμοι των γωνιών του τριγώνου 

ΑΕΖ.  

Στη βιβλιοθήκη στο αριστερό μέρος του 

διαδραστικού παραθύρου βλέπουμε ότι το 

συμπέρασμα ήδη έχει καταγραφεί στη βιβλιοθήκη 

fixpoint. Το σύστημα είναι έτοιμο λοιπόν να δώσει 

απάντηση στον ισχυρισμό ότι για παράδειγμα η ΓΖ 

είναι διχοτόμος της γωνίας ΕΓΑ κοκ.  

Μπορούμε επίσης να αντλήσουμε όλα τα απαραίτητα 

αποδεικτικά εργαλεία για να αποδείξουμε και το θέμα 

της Β Λυκείου, το οποίο λέει το εξής: 

Δίνεται οξυγώνιο ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ 

(ΑΒ=ΑΓ) και σημείο Δ της διαμέσου ΑΜ 

τέτοιο ώστε, ΜΒ = ΜΓ = ΜΔ. Με βάση την ΑΔ κατασκευάζουμε τετράγωνο 

ΑΔΕΖ (στο ημιεπίπεδο με ακμή την ΑΜ, που περιέχει το Γ). Αν Κ είναι το 

σημείο τομής των ΑΕ και ΓΖ, να αποδείξετε ότι η ΜΚ είναι παράλληλη στην 

ΔΖ. 



Το animation που δημιούργησε το λογισμικό για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε 

την απόδειξη φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα. 

 

 

Νέα θεωρήματα 

Με το λογισμικό μας μπορούμε να κάνουμε ισχυρισμούς και να αποδείξουμε νέα 

θεωρήματα. Ας δούμε ένα μη τετριμμένο παράδειγμα. 

Έστω (Ο,Α1,Α2,Α3), (Ο,Β1,Β2,Β3)  και (Ο,C1,C2,C3) τρεις ομάδες 

συνευθειακών σημείων. Επίσης,  υποθέστε ότι οι εξής τετράδες είναι σημεία 

επίσης συνευθειακά: (P,A1,B1,C1), (P,A2,B2,C2) και (P,A3,B3,C3). Τότε αν Τ 

είναι ένα σημείο του Πάππου των (Α1,Α2,Α3) και (Β1,Β2,Β3), Ζ σημείο του 

Πάππου των (Β1,Β2,Β3), (C1,C2,C3) και W σημείο του Πάππου των 

(A1,A2,A3), (C1,C2,C3), τα σημεία P, T, Z και W είναι συνευθειακά.  

 

Το παραπάνω θεώρημα 

δεν μπορεί να 

αποδειχθεί από την 

GDD του συστήματος 

και η αιτία είναι 

μάλλον η αλγεβρική 

φύση των τομών των 

ευθειών. Το αριθμητικό 

μοντέλο δεν μπορεί να 

διακρίνει την θέση των 

σημείων πάνω σε μια 

ευθεία.  Έτσι, το 



σύστημα επιστρατεύει τις δυο αλγεβρικές μεθόδους απόδειξης. την  Groebner Βasis ή 

Wu’s method.  

Συμπέρασμα 

Αρχίσαμε ουσιαστικά να εργαζόμαστε με το JGeX αυτή τη σχολική χρονιά. Με δυο 

λόγια θα λέγαμε ότι το λογισμικό είναι καινοτόμο στην διδασκαλία της Γεωμετρίας. Ας 

σκιαγραφήσουμε μερικά χαρακτηριστικά του:   

❖ Το JGeX, είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο, ίσως το καλύτερο από μια 

σειρά όμοιων λογισμικών που έχουμε δοκιμάσει, δείτε [2], [3], [6] και [7]. 

❖ Το εν λόγω πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί, όχι μόνο για την απόδειξη 

γεωμετρικών προτάσεων, αλλά και για την περαιτέρω επαγωγική 

προσέγγιση ιδιοτήτων γεωμετρικών αντικειμένων. 

❖ Επίσης, δίνει αυτονομία στη προσέγγιση του διδακτικού αντικειμένου της 

Ευκλείδειας γεωμετρίας αφού: 

➢ Εξασκεί τη διορατικότητα και τη διαίσθηση. 

➢ Ανακαλύπτουμε νέα μοτίβα και σχέσεις. 

➢ Δοκιμάζουμε και επαληθεύουμε εικασίες. 

➢ Εξερευνούμε ένα αποτέλεσμα για να δούμε αν αξίζει τον κόπο μια μια 
αυθεντική  απόδειξη. 

➢ Επιβεβαιώνουμε αναλυτικά παραγόμενα αποτελέσματα. 

 

Όπως σε κάθε λογισμικό έτσι και στο JGeX δεν λείπουν και οι ανεπιθύμητες 

συμπεριφορές.  

❖ Το λογισμικό δεν είναι εύκολο στη χρήση από έναν αρχάριο. Εύλογο, αφού 

δεν έγινε για τους σκοπούς της διδασκαλίας της γεωμετρίας. 

❖ Δεν αφήνει μήνυμα όταν διακόπτει την διαδικασία της απόδειξης, έτσι ώστε 

να αξιολογηθεί είτε το γεωμετρικό υπόβαθρο του θεωρήματος είτε οι 

δυνατότητες του hardware του συγκεκριμένου υπολογιστή. 

❖ Τα θεωρήματα του πυρήνα του συστήματος δεν ανταποκρίνονται στην 

συνηθισμένη ιεραρχία των προτάσεων όπως αυτή έχει καθιερωθεί μετά την 

αξιωματικοποίηση του Hilbert.  

❖ Ο πυρήνας του συστήματος είναι κλειδωμένος. Αν είχαμε στη διάθεσή μας 

ένα σύνολο με την πλαστικότητα του πυρήνα, όπως το GEOMETRIX, θα 

δινόταν η δυνατότητα να αξιολογήσουμε και να κατανοήσουμε την 

επίδραση των πρωταρχικών προτάσεων ενός αξιωματικού συστήματος στη 

διαδικασία της απόδειξης. 

 

  

Ευχαριστίες Φτάνοντας στο τέλος της εργασίας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά 

τον κύριο Λυγάτσικα Ζήνωνα, καθηγητή των Μαθηματικών στο Βαρβάκειο Πρότυπο 
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