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Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II 

Μωυσιάδης Πολυχρόνης -  Δόρτσιος Κώστας 

 

Εκτελώντας το πρόγραμμα παίρνουμε ένα παράθυρο εργασίας Γεωμετρικών εφαρμογών. 

Τα βασικά κουμπιά και τα μενού έχουν την παρακάτω μορφή: 

 

Πατώντας π.χ. στο Αρχείο έχετε μια σειρά δυνατότητες, 

όπως να ανοίξετε αρχεία, να τα κλείσετε, να 

αποθηκεύσετε, να εκτυπώσετε κλπ, τις οποίες μπορείτε 

να εξερευνήσετε. . 

 

Όμοια, και τα άλλα μενού Επεξεργασία, Επιλογές κλπ 

έχουν διάφορες δυνατότητες. 

 

Το πρώτο κουμπί  το κάνουμε κλικ για να 

επιλέγουμε οτιδήποτε αντικείμενα. 

Το δεύτερο κουμπί που αρχικά έχει ένα σημείο επιτρέπει 

τον ορισμό σημείων. Πατώντας σταθερά πάνω του 

ανοίγει διάφορες επιλογές (όπως φαίνεται δίπλα) με 

πρώτη την επιλογή «Σημείο». Αν προχωρήσουμε το 

ποντίκι στην επόμενη επιλογή «Σημείο σε αντικείμενο» 

τότε αλλάζει και το σύμβολο του κουμπιού, όπως 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, και μένει έτσι μέχρι να 

αλλάξουμε την επιλογή. Αυτό συμβαίνει και με τα 

άλλα κουμπιά, μερικά από τα οποία θα τα δούμε στη 

συνέχεια. 

 

 

 

Έχοντας επιλέξει «Σημείο» το ποντίκι μπορεί να 

τοποθετήσει όσα σημεία θέλουμε στην επιφάνεια του 

παραθύρου. Τα σημεία αυτά μπορούμε να τα 

ονομάσουμε με το κουμπί ονομασία που φαίνεται 

δίπλα. Πλησιάζοντας ένα από τα σημεία το 

πρόγραμμα γράφει «αυτό το σημείο» και κάνοντας 

κλίκ εκεί ανοίγει ένα χώρο να γράψουμε το όνομα του 
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σημείου. Αφού το γράψουμε, μετά μπορούμε να το μετακινήσουμε με το βέλος επιλογής 

(πρώτο κουμπί), όπως στο σχήμα. Έχοντας σημειώσει, π.χ. 

τρία σημεία Α, Β, Γ μπορούμε να φέρουμε τα τρία 

ευθύγραμμα τμήματα ΑΒ, ΑΓ, ΒΓ σχηματίζοντας ένα 

τρίγωνο. Για να γίνει αυτό παίρνω το τρίτο κουμπί (δίπλα στο 

σημείο) και επιλέγω «Τμήμα». Τότε πλησιάζω με το ποντίκι 

ένα από τα σημεία κάνω κλίκ επάνω του και ο κέρσορας 

μετασχηματίζεται σε μολύβι γραφής και σημειώνει το 

ευθύγραμμο τμήμα και ολοκληρώνει όταν βρούμε το άλλο άκρο 

του και κάνουμε κλικ εκεί. 

Το τρίγωνο ΑΒΓ που σχεδιάστηκε μπορεί να τροποποιηθεί. Π.χ. 

μπορούμε να χρωματίσουμε το σημείο Α πράσινο (οπότε 

αλλάζει χρώμα και το όνομά του). Αρκεί να πάμε στο τελευταίο 

κουμπί και πατώντας το να 

επιλέξουμε «Χρώμα». Στη συνέχεια επιλέγουμε 

στην παλέτα χρωμάτων ένα χρώμα και πλησιάζουμε 

το σημείο Α. Επειδή εκεί υπάρχουν διάφορα 

αντικείμενα, όπως το σημείο, η ονομασία του, το 

τμήμα ΒΑ, το τμήμα ΓΑ, εμφανίζεται η ερώτηση 

«αυτό το σημείο;», «αυτή η ονομασία», «αυτό το 

τμήμα», πρέπει να διαλέξουμε αυτό που μας 

ενδιαφέρει και το χρώμα αλλάζει. Μπορούμε να 

αλλάξουμε χρώμα στις γραμμές επιλέγοντας πρώτα 

το κατάλληλο χρώμα και μετά τη γραμμή που μας ενδιαφέρει. Μπορούμε επίσης να 

αλλάξουμε το πάχος της γραμμής επιλέγοντας λίγο πιο κάτω στο τελευταίο κουμπί «Πάχος 

γραμμής». Ανοίγει τότε μια παλέτα με τρία διαφορετικά πάχη και κλικάροντας κατάλληλα 

κάνουμε τη γραμμή όσο παχιά θέλουμε. Μπορούμε αν θέλουμε να κάνουμε τη γραμμή 

διακκεκομένη, να εμφανίσουμε άξονες, να εμφανίσουμε πλέγμα σημείων για καλύτερη 

τοποθέτηση των σχημάτων μας, κλπ. 

Ενδιαφέρουσα είναι η επιλογή «Τροποποίηση μορφής», όπου για παράδειγμα μπορούμε 

να αλλάξουμε τη μορφή του σημείου, να το κάνουμε πιο έντονο, ή να το εξαφανίσουμε 

(δηλαδή να υπάρχει αλλά να μη φαίνεται). 

 

Το σχήμα που κάναμε είναι τρία ευθύγραμμα τμήματα αλλά ακόμη δεν είναι τρίγωνο, ως 

ένα νέο αντικείμενο. Για να γίνει τρίγωνο, 

πατάμε το κουμπί των γραμμών (τρίτο) και 

επιλέγουμε τρίγωνο. Τώρα εφόσον υπάρχουν τα 

σημεία Α,Β και Γ ορίζουμε το τρίγωνο 

πλησιάζοντας τον κέρσορα στα τρία σημεία που 

τα θεωρεί ως κορυφές του τριγώνου. Μπορούμε 

όμως με την επιλογή τρίγωνο να κάνουμε και 

τυχαίο τρίγωνο κάνοντας κλικ κάπου αφήνουμε 

στη συνέχεια, ξανακάνουμε κλικ σε ένα δεύτερο 

σημείο και αφήνουμε και μετά τελειώνουμε με κλικ στο τρίτο σημείο. Αφού σχεδιάσουμε 

το τρίγωνο, μπορούμε να το γεμίσουμε με κάποιο χρώμα επιλέγοντας από το τελευταίο 

κουμπί «Γέμισμα». Μας δίνει τότε τη χρωματική παλέτα για να διαλέξουμε το χρώμα που 

μας αρέσει για το γέμισμα. 
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Ας δούμε τώρα πως μπορούμε να μετρήσουμε διάφορα στοιχεία στο 

τρίγωνο αυτό. Πιέζουμε το κουμπί των μετρήσεων και μας δίνει 

διάφορες δυνατές μετρήσεις που φαίνονται δίπλα. Επιλέγοντας την 

«Απόσταση και μήκος» και μετά τις τρεις πλευρές του τριγώνου 

εμφανίζονται τα μήκη των πλευρών. Επιλέγοντας κάποια από τις 

μετρήσεις μπορούμε να την μετακινήσουμε κατά μήκος της 

συγκεκριμένης πλευράς, ή να την αποκολλήσουμε πιέζοντας 

περισσότερο και να την τοποθετήσουμε σε άλλο σημείο της περιοχής σχεδίασης. Με διπλό 

κλικ στο νούμερο της μέτρησης ανοίγει ένα παράθυρο κειμένου όπου μπορούμε να 

σημειώσουμε το όνομα του ευθυγράμμου τμήματος π.χ. ΒΓ= ή α=. Στη συνέχεια έστω ότι 

θέλουμε να μετρήσουμε την ημιπερίμετρο 𝜏 =
𝛼+𝛽+𝛾

2
.  Για το σκοπό αυτό επιλέγουμε από 

το κουμπί των μετρήσεων την επιλογή «Υπολογιστής». Ανοίγει τότε ένα παράθυρο 

υπολογισμού όπως το παρακάτω: 

 

 

 

Στο μεγάλο παράθυρο γράφουμε την παρένθεση και μετά κάνουμε κλικ στον αριθμό που 

δίνει το μήκος μιας από τις πλευρές. Εμφανίζεται στο παράθυρο το γράμμα a το οποίο 

επίσης εμφανίζεται και στον αριθμό που τσιμπήσαμε. Γράφουμε το + είτε από το 

πληκτρολόγιο είτε από τη γραμμή των συμβόλων του υπολογιστή και μετά επιλέγουμε το 

μήκος της δεύτερης πλευράς. Συνεχίζουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε τον τύπο και πατάμε 

το = στο παράθυρο του υπολογιστή. Τσιμπώντας το αποτέλεσμα το αποκολλούμε από τον 

υπολογιστή και το τοποθετούμε κάπου που να βολεύει. Αλλάζουμε αν θέλουμε την 

ονομασία  «Αποτέλεσμα» που βγαίνει αυτόματα με το «τ=» για να ξέρουμε ποιο είναι αυτό 

που βρήκαμε.  

Για να βρούμε το εμβαδόν του τριγώνου από το κουμπί των μετρήσεων, επιλέγουμε 

«Εμβαδόν», και πλησιάζουμε τον κέρσορα στο τρίγωνο, περιμένοντας να εμφανιστεί η 

ετικέτα «αυτό το τρίγωνο», οπότε μας δίνει το ζητούμενο εμβαδόν. Αν θέλουμε τώρα να 

επαληθεύσουμε τον τύπο του Ήρωνα 𝛦 = √𝜏 ∙ (𝜏 − 𝛼) ∙ (𝜏 − 𝛽) ∙ (𝜏 − 𝛾) παίρνουμε πάλι 

τον υπολογιστή και δημιουργούμε τον τύπο του 

Ήρωνα. Αποκολλούμε το αποτέλεσμα και του 

δίνουμε ως ονομασία τον ίδιο τον τύπο. Το τρίγωνο 

τώρα φαίνεται όπως δίπλα. Παρατηρήστε ότι το 

εμβαδόν που υπολογίστηκε απ’ ευθείας, όπως και το 

άλλο που υπολογίστηκε με τον τύπο του Ήρωνα 

είναι ακριβώς ίδια. Αν τώρα τσιμπήσουμε μία από 

τις κορυφές και την μετακινήσουμε θα αλλάξουν τα 

μήκη των προσκείμενων πλευρών, η ημιπερίμετρος και το εμβαδόν, όμως πάντα οι δύο 

μετρήσεις θα είναι ίσες. 

 

Μία σημαντική δυνατότητα είναι η «Μεταφορά μέτρησης». Αν έχουμε έναν αριθμό, ή μία 

μέτρηση κάποιου μήκους που θέλουμε να θεωρηθεί ως δοθέν μήκος, τότε μπορούμε να 

μεταφέρουμε σημεία ή άλλα αντικείμενα κατά το μέγεθος αυτό. Από το κουμπί ονομασίας 

(βλ. σελ. 1) επιλέγουμε «Αριθμητική επεξεργασία» και στο παράθυρο που εμφανίζεται 

γράφουμε τον δοθέντα αριθμό π.χ. 5.0. Βάζουμε και ένα ή δύο δεκαδικά για να 
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καθορίσουμε τον τρόπο μεταβολής του αριθμού. Πράγματι αν 

επιλέξουμε τον αριθμό εμφανίζονται δύο βελάκια, πάνω και 

κάτω, για την αύξηση ή μείωση του αριθμού σύμφωνα με το 

τελικό του ψηφίο . Στη συνέχεια ορίζουμε π.χ. ένα 

σημείο, έστω το Α. Επιλέγουμε κατόπιν «Μεταφορά 

μέτρησης», πηγαίνουμε στο σημείο έως ότου να δούμε την ένδειξη «αυτό το σημείο» και 

μετά δείχνουμε τον αριθμό (εμφανίζεται η ένδειξη «αυτόν τον αριθμό») και εμφανίζεται 

μία διακεκομμένη γραμμή μήκους όσο ο δοθείς αριθμός (5 στο παράδειγμα) και ο 

κέρσορας έγινε μολύβι και κινούμε κυκλικά το άκρο του μέχρι να πάει εκεί που θέλαμε. 

Αν το σταθεροποιήσουμε στο σημείο Β και μετρήσουμε μετά το μήκος ΑΒ, τότε 

παίρνουμε απάντηση 5.00 εκ. Αν τώρα επιλέξουμε τον δοθέντα αριθμό και τον αυξήσουμε 

κατά τι θα αυξηθεί κατά το ίδιο ποσό και το ΑΒ. 

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να φέρουμε τη μεσοκάθετο ΜΝ του 

ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ στο μέσον του Μ. Μπορούμε με 

διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος είναι να επιλέξουμε 

«Μεσοκάθετος» από το πέμπτο κουμπί και με τον κέρσορα να 

δείξουμε το ευθύγραμμο τμήμα. Μετά από το δεύτερο κουμπί 

επιλέγουμε «Σημείο σε τομή» και δείχνουμε την ΑΒ και τη 

μεσοκάθετο. Κατόπιν από την επιλογή 

«Σημείο σε αντικείμενο» επιλέγουμε ένα 

σημείο στη μεσοκάθετο. Ονομάζουμε τα 

σημεία Μ το μέσον, Ν το τυχαίο στη μεσοκάθετο. Ύστερα 

επιλέγουμε «Απόκρυψη/Εμφάνιση» (πρώτη επιλογή στο 

τελευταίο κουμπί) και διαλέγουμε τη μεσοκάθετο. Τέλος, 

σχεδιάζουμε το ευθύγραμμο τμήμα ΜΝ και έχουμε το σχήμα δίπλα. (Θα μπορούσαμε να 

επιλέξουμε «Μέσον» πρώτα και να δείξουμε το ΑΒ και μετά «Κάθετη ευθεία» και να 

δείξουμε το μέσον και το ευθύγραμμο τμήμα, οπότε θα σχεδιάζονταν η μεσοκάθετος). 

Άλλος τρόπος, είναι αυτός που μάθαμε στο Γυμνάσιο. Από το τέταρτο κουμπί επιλέγουμε 

κύκλο και πηγαίνουμε τον κέρσορα στο σημείο Α, έως ότου να εμφανιστεί η ένδειξη «αυτό 

το κέντρο», κάνουμε κλικ και αφήνουμε και σύρουμε το ποντίκι ώστε ο κύκλος που 

σχηματίζεται να έχει ακτίνα ρ=ΑΧ μεγαλύτερη του 
𝛢𝛣

2
. Σημειώνουμε το σημείο αυτό και 

το ενώνουμε με το Α. Θέλουμε τώρα να σχεδιάσουμε κύκλο με κέντρο Β και ακτίνα ρ. Για 

το σκοπό αυτό πηγαίνουμε στο πέμπτο κουμπί και επιλέγουμε «Διαβήτη». Δείχνουμε τώρα 

με τον κέρσορα το σημείο Β (ως κέντρο) και το τμήμα ΑΧ (ως ακτίνα). Στη συνέχεια 

επιλέγοντας από το κουμπί σημείων «Σημείο σε τομή» και δείχνοντας τους δύο κύκλους 

παίρνουμε δύο σημεία το Ν και το Ν΄. Σημειώνουμε το Ν και από την επιλογή 

«Ευθύγραμμο τμήμα» ενώνουμε τα δύο σημεία Ν και Ν΄. Πάλι από το «Σημείο σε τομή» 

Χ 



5 

 

δείχνοντας το ΑΒ και το ΝΝ΄ παίρνουμε την τομή τους που την σημειώνουμε Μ. 

Ενώνουμε με «Ευθύγραμμο τμήμα» τα Μ και Ν και παίρνουμε το σχήμα στα αριστερά. 

Αποκρύπτοντας τώρα τους κύκλους και το ευθύγραμμο τμήμα ΝΝ΄ θα πάρουμε το ίδιο 

σχήμα όπως και με τον προηγούμενο τρόπο. Αν θέλουμε όμως να φαίνονται τα τοξάκια, 

όπως κάμνουμε στο γυμνάσιο, ορίζουμε τέσσερα τόξα στους δύο κύκλους γύρω από τα 

σημεία Ν και Ν΄. Από το κουμπί των κύκλων επιλέγουμε «Τόξο» και πηγαίνουμε τον 

κέρσορα στον ένα από τους κύκλους. Επιλέγουμε τρία σημεία πάνω στον κύκλο που το 

μεσαίο να είναι το Ν και τα άλλα δύο να είναι τα άκρα του τόξου εκατέρωθεν του Ν. Είναι 

γνωστό ότι τρία σημεία ορίζουν μονοσήμαντα έναν κύκλο και αυτή η επιλογή σχεδιάζει 

μόνο το τόξο που περνάει από το πρώτο σημείο τελειώνει στο τελευταίο και κείται πάνω 

στον μοναδικά οριζόμενο κύκλο. Αφού σχεδιάσουμε και τα τέσσερα τόξα αποκρύπτουμε 

ότι δεν χρειάζεται, ακόμη και τα άκρα των τόξων, και παίρνουμε το σχήμα δεξιά.  

Έστω τώρα ότι θέλουμε να κατασκευάσουμε το κέντρο βάρους ενός τριγώνου που το 

ορίζουμε από τις τρεις κορυφές του. Ορίζουμε τρία σημεία που τα ονομάζουμε Α, Β, Γ και 

σχεδιάζουμε τα ευθύγραμμα τμήματα ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ. Στη συνέχεια ορίζουμε με την επιλογή 

«Μέσον» τα μέσα Δ, Ε, Ζ των πλευρών ΒΓ, ΓΑ, ΑΒ. Με την επιλογή «Τμήμα» ενώνουμε 

τις κορυφές (τουλάχιστον τις δύο) με τα μέσα των απέναντι πλευρών και τελικά με την 

επιλογή «Σημείο σε τομή» βρίσκουμε την τομή δύο διαμέσων και το ονομάζουμε Κ.  

Αν θέλουμε να βρίσκουμε το κέντρο βάρους χωρίς να 

επαναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία που περιγράψαμε 

μπορούμε να ορίσουμε μία μακροεντολή που να κάνει αυτή 

τη δουλειά. Δηλαδή να ορίζουμε τρία σημεία και να μας 

βρίσκει το κέντρο βάρους του. Για να γίνει αυτό πριν 

τελειώσουμε την προηγούμενη κατασκευή, πηγαίνουμε στο 

κουμπί μακροεντολών (7ο στη σειρά) που έχει τη 

μορφή δίπλα χωρίς την τελευταία γραμμή. Έχοντας 

πατημένη την επιλογή «Αρχικά αντικείμενα» 

δείχνουμε με τον κέρσορα τις τρεις κορυφές του 

τριγώνου. Με την επιλογή «Τελικά αντικείμενα 

δείχνουμε το κέντρο βάρους Κ. Τέλος με την επιλογή 

«Ορισμός μακροεντολής» εμφανίζεται το παράθυρο 

δίπλα όπου δίνουμε ένα όνομα, π.χ, «Κέντρο 

Βάρους», γράφουμε ένα μικρό κείμενο ως βοήθεια για επόμενη χρήση της εντολής και αν 

θέλουμε σχεδιάζουμε κάτι ένα γράμμα ένα σχέδιο που να αντιστοιχεί στην εντολή , π.χ. Κ. 

Το όνομα που δώσαμε καταχωρείτε ως τελευταίο στο μενού του κουμπιού των 

μακροεντολών. Θα μπορούσαμε να είχαμε ορίσει το τρίγωνο με την επιλογή «Τρίγωνο» 

και μετά τα βρίσκαμε το κέντρο βάρους του, όπως και πρίν. Τότε μπορούμε να 

εμπλουτίσουμε την προηγούμενη μακροεντολή δίνοντας ως αρχικά στοιχεία όχι τις τρεις 

κορυφές αλλά το τρίγωνο. Έτσι ξεκινούμε πάλι και με πατημένη την επιλογή «Αρχικά 

αντικείμενα» δείχνουμε με τον κέρσορα το τρίγωνο. Με την επιλογή «Τελικά αντικείμενα 

δείχνετε το κέντρο βάρους Κ. Τέλος με την επιλογή «Ορισμός μακροεντολής» εμφανίζεται 

το παράθυρο δίπλα όπου δίνουμε το ίδιο όνομα, «Κέντρο Βάρους». Μας απαντά ότι 

υπάρχει και άλλη εντολή με το ίδιο όνομα και επιλέγουμε να την εμπλουτίσουμε. Τώρα η 

μακροεντολή δέχεται ή τα τρία σημεία ή το τρίγωνο και δίνει το κέντρο βάρους. 

 


