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1.

Hvað er GeoGebra?

GeoGebra er kvikur stærðfræðihugbúnaður sem tengir saman rúmfræði, algebru og
stærðfræðigreiningu. Hugbúnaðurinn er ætlaður til notkunar við stærðfræðinám og kennslu
í skólum og er hannaður af Markus Hohenwarter og alþjóðlegum hópi forritara.

1.1.

Birting stærðfræðilegra hluta

Stærðfræðilegir hlutir hafa þrjár mismunandi birtingarmyndir í GeoGebru, í myndaglugga,
algebruglugga, og töflureikni. Þannig er hægt að skoða stærðfræðilegu hlutina á þrjá
mismunandi vegu: Myndrænt (til dæmis punkta, föll), algebrulega (hnit punkta, jöfnur) og
sem gildi í töflureikni. Þannig eru allar birtingarmyndir sama hlutarins tengdar saman á
kvikan hátt og aðlaga sig sjálfkrafa að breytingum sem gerðar eru á einhverri
birtingarmyndinni, óháð því hvernig þær voru gerðar upphaflega.

Verkfærastika

Stikuhjálp

Algebrugluggi

Töflureiknir
Myndagluggi

Inntaksreitur

1.1.1.

Myndagluggi

Með Verkfærum á Verkfærastiku er hægt að gera rúmfræðilegar teikningar í Myndaglugga
með músinni. Veljið eitthvert verkfæri af Verkfærastikunni og lesið Stikuhjálpina (við hlið
verkfærastikunnar) til að sjá hvernig á að nota verkfærið. Allir hlutir sem búnir eru til í
Myndaglugga hafa algebrulega framsetningu í Algebruglugga.
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Athugasemd: Þegar verkfærið Færa er virkt, er hægt að færa hluti í myndaglugga með því
að draga þá með músinni. Samtímis breytist algebruleg framsetning þeirra í Algebruglugga.
Sérhvert teikn á Verkfærastikunni stendur fyrir verkfærakistu sem inniheldur safn svipaðra
verkfæra. Til að opna verkfærakistu, þarf að smella á litlu örina í hægra horni að neðan á
verkfærakistuteikninu.
Ábending: Verkfærin eru flokkuð eftir því hvað kemur út eða virkni þeirra. Verkfæri sem búa
til mismunandi punkta eru í Punktakistunni ( ) og verkfæri til rúmfræðilegra flutninga eru í
Flutningakistunni ( )

1.1.2.

Algebrugluggi

Hægt er að setja algebrustæður beint inn í GeoGebru í Inntaksreit. Eftir að ýtt hefur verið á
Enter-hnappinn birtist stæðan í Algebruglugganum en myndræn framsetning hennar í
Myndaglugganum.
Dæmi: f(x) = x^2 í inntaksreit gefur fallið f í Algebruglugga og mynd af fallinu í
Myndaglugga.
Í Algebruglugganum flokkast hlutir sem frjálsir og háðir. Nýr hlutur, án tengsla við eldri hluti,
flokkast sem frjáls hlutur. Ef hann er búinn til með eldri hlutum, flokkast hann sem háður
hlutur.
Ábending: Ef fela á algebrustæðu hlutar í Algebruglugganum er hægt að skilgreina hlutinn
sem hjálparhlut: Hægrismelltu (Mac OS: Ctrl-smella) á hlutinn í Algebruglugganum og veldu
Eiginleika úr Flýtilistanum. Í Grunneiginleikaflipanum í Eiginleikum er hægt að skilgreina hlut
sem Hjálparhlut. Almennt eru hjálparhlutir ekki sýndir í Algebruglugga en hægt er að breyta
þeirri stillingu með því að velja Hjálparhluti úr valmyndinni Skoða.
Athugið að hægt er að breyta hlutum í Algebruglugga : Virkjið Færa verkfærið áður en
tvísmellt er á frjálsan hlut í Algebruglugganum. Hægt er að breyta skilgreiningu hlutarins í
reitnum sem birtist. Þegar ýtt er svo á Enter, breytist mynd hlutarins í samræmi við þær
breytingar.
Ef tvísmellt er á háðan hlut í algebruglugganum, birtist gluggi sem gerir kleift að
Endurskilgreina hlutinn.
Í GeoGebru eru einnig margar skipanir sem setja má í inntaksreit. Hægt er að opna
skipanalista hægra megin við inntaksreitinn með því að smella á Skipun. Þegar skipun hefur
verið valin (eða slegin beint inn í inntaksreit), er ýtt á F1 -hnappinn til að fá upplýsingar um
það sem setja þarf inn til að framkvæma skipunina.

1.1.3.

Töflureiknir

Hver reitur í töflureikni GeoGebru hefur sérstakt nafn svo hægt er að vísa í ákveðna reiti. Til
dæmis heitir reiturinn í dálk A og röð 1, A1.
Athugasemd: Hægt er að nota nöfn reita í stæður og skipanir til að nota innihald þeirra.
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Hægt er að setja inn tölur í töflureiknisreitina og allar gerðir stærðfræðilegra hluta sem
GeoGebra styður (til dæmis hnit punkta, föll, skipanir). GeoGebra sýnir um leið (ef mögulegt
er) myndræna framsetningu hlutarins, sem settur er í töflureiknisreit, í myndaglugga. Þar
með nefnist hluturinn sama nafni og reitur töflureiknisins, sem notaður var til að búa til
hlutinn (til dæmis A5, C1)
Athugasemd: Hlutir í töflureikni eru sjálfkrafa flokkaðir sem hjálparhlutir í
algebruglugganum. Hægt er að sýna eða fela hjálparhluti með því að velja hjálparhluti í
valmyndinni Skoða.

1.2.
1.2.1.

GeoGebra sem tæki til náms og kennslu stærðfræði
Notendaviðmót sérsniðið

Hægt er að sérsníða notendaviðmót GeoGebru með því að nota valmyndina Skoða. Til
dæmis er hægt að fela mismunandi hluta viðmótsins (svo sem algebruglugga, töflureikni,
eða inntaksreit) með því að haka við eða taka hakið af viðkomandi hlutum í valmyndinni
Skoða.
Hlutir sýndir og faldir
Hægt er að sýna eða fela hluti í myndagluga á mismunandi hátt.
Hægt er að nota verkfærið Sýna/fela hlut til að sýna eða fela hlut.
Opnið flýtilista og veljið Sýna hlut til að breyta sýnileika hlutarins.
Teikn vinstra megin við hluti í Algebrugluga gefur til kynna sýnileika hlutanna ( sýnt
eða falið). Hægt er að smella beint á litla kúluteiknið til að breyta sýnileika hlutar.
Einnig er hægt að nota verkfærið Gátreitur til að sýna og fela hluti til að sýna eða
fela einn eða fleiri hluti.
Sérsníða Myndaglugga
Sýnilegan hluta teikniborðsins í myndaglugganum, er hægt að draga til með verkfærinu
Hreyfa teikniborð og þysja á eftirfarandi hátt:
Hægt er að nota verkfærin Þysja inn og Þysja út til að þysja í Myndaglugganum.
Athugasemd: Staðsetning bendils þegar smellt er, ákvarðar miðju þysjunar.
Hægt er að nota skrunhjól músarinnar til að þysja í Myndaglugga.
Einnig er hægt að nota flýtihnappa til að þysja inn (Ctrl +) og þysja út (Ctrl -).
Ef hægrismellt (Mac OS: Ctrl-smellur) er á auðan stað á teikniborðinu birtist Flýtilisti
sem býður upp á Þysjun.
Hægt er að skilgreina þysrétthyrning með því að hægrismella (Mac OS: Cmd - smella) á
auðan stað í Myndaglugga og draga músina í gagnstætt horn þysrétthyrnings. Sleppið
músahnappnum til að klára þysrétthyrninginn, sem sjálfkrafa fyllir svo Myndagluggann.
Þá er hægt að sýna eða fela hnitaása og hnitagrind í Myndaglugga með því að nota
valmyndina Skoða.
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Athugasemd: Önnur leið til að sýna eða fela ása og grind er með því að hægrismella (Mac
OS: Ctrl-smella) á teikniborð og velja Ása eða Grind úr Flýtilistanum sem birtist.
Ásar og grind sérsniðin
Ása og grind hnitakerfisins er hægt að sérsníða með því að nota Eiginleika Myndagluggans.
Hægrismellið (Mac OS: Ctrl-smella) á teikniborðið, þá er hægt að velja Eiginleika í Flýtilista
Myndagluggans sem birtist.
Á Ása-flipanum er til dæmis hægt að breyta gerð línu, einingum á ásunum, og ákveða
bil milli kvarðamerkja . Athugið að hægt er að sérsníða hvorn ás fyrir sig, með því að
velja flipana xÁs eða yÁs. Ennfremur er hægt að breyta hlutfalli milli ásanna og sýna
eða fela hvorn ás fyrir sig.
Á Grindar-flipanum er til dæmis hægt að breyta lit og gerð línu grindarinnar og
ákveða millibil grindarlína. Til viðbótar, er einnig hægt að gera grindina Einsfirða.
Athugasemd: Hægt er að breyta kvarða ásanna, í hvaða ham sem er, með því að ýta á og
halda niðri Shift-hnappnum (PC: einnig Ctrl-hnapp) og toga um leið í ásana.
Athugasemd: Eiginleikar Myndaglugga eru öðruvísi en Eiginleikar hluta.
Verkfærastika sérsniðin
Hægt er að sérsníða Verkfærastiku með því að velja Sérsníða verkfærastiku … í valmyndinni
Verkfæri. Veljið verkfæri eða verkfærakistu, sem fjarlægja á af Verkfærastiku, í listanum
vinstra megin í glugganum sem opnast, og smellið á Eyða > til að fjarlægja verkfærið /
verkfærakistuna af Verkfærastikunni.
Athugasemd: Hægt er að endursetja sjálfgefna Verkfærastiku með því að smella á Endurgera
sjálfgefna verkfærastiku í neðra horni vinstra megin í glugganum sem opnast þegar Sérsníða
verkfærastiku … er valið.

1.2.2.

Eiginleikagluggi

Eiginleikar gera kleift að breyta eiginleikum hluta (t.d. stærð, lit, fyllingu, gerð línu, þykkt
línu, sýnileika).
Eiginleika er hægt að opna á nokkra vegu:
Hægrismella (Mac OS: Ctrl-smella) á hlut og velja Eiginleika… úr Flýtilista sem
birtist.
Velja Eiginleika úr valmyndinni Breyta.
Velja Færa verkfærið og tvísmella á hlut í Myndaglugga. Þá birtist endurskilgreina
gluggi, smellið á Eiginleika….
Í Eiginleikaglugganum eru hlutir flokkaðir saman eftir gerð (t.d. punktar, línur, hringir) í
listanum vinstra megin. Það auðveldar vinnu með marga hluti í einu. Veljið einn eða fleiri
hluti úr listanum til að breyta eiginleikum hans/þeirra.

9

Athugasemd: Með því að smella á yfirheiti í listanum yfir hluti (t.d. Punktur) er hægt að velja
alla hluti af þessari gerð, og þannig breyta eiginleikum allra þessara hluta í einu.
Hægt er að breyta eiginleikum valdra hluta með því að nota flipana hægra megin (t.d.
Grunneiginleikar, Litur, Hönnun, Meira).
Athugasemd: Úrval flipa í boði, stjórnast af því hvaða hlutir eru valdir.
Lokið Eiginleikum þegar búið er að breyta eiginleikum hluta.

1.2.3.

Flýtilisti

Flýtilistinn er fljótleg leið til að breyta hegðun eða eiginleikum hlutar. Hægrismellið (Mac OS:
Ctrl-smella) á hlut til að opna Flýtilista hans. Til dæmis er mögulegt að breyta algebrulegri
framsetningu hlutar (t.d. skaut- eða Kartesarhnit, fólgin eða bein jafna) og komast beint í
Endurnefna, Eyða, Slóð sýnd, Hreyfing á, eða Afrita í inntaksreit.
Athugasemd: Ef Flýtilisti punkts er opnaður í Myndaglugga, kemur valmöguleikinn Slóð í
töflureikni (einungis ef Töflureiknir er opinn). Ef þessi möguleiki er valinn, skrást hnit
punktsins í Töflureikni ef hann er hreyfður.
Athugasemd: Með því að velja Eiginleikar… í Flýtilista opnast Eiginleikar, þar sem hægt er
að breyta eiginleikum allra hluta.

1.3.
1.3.1.

GeoGebra sem kynningartæki
Myndsmíðarspilari

GeoGebra býður upp á Myndspilara sem gerir kleift að spila smíðaskref tilbúinnar
GeoGebruskrár. Veljið Myndsmíðarspilara í Skoða-valmynd til að sýna Myndsmíðarspilarann
neðst í Myndaglugga.
Myndsmíðarspilarinn hefur spilunarhnappa og sýnir númer og fjölda smíðaskrefa (t.d. 2 / 7
þýðir að annað skref af 7 er sýnt):
: fara til baka í skref 1
: fara til baka skref fyrir skref
: fara áfram skref fyrir skref
: fara í síðasta skref
Spila: spilar sjálfkrafa smíðina skref fyrir skref
Athugasemd: Hægt er að breyta spilunarhraða með því að breyta gildi í reit við hlið
hnappsins Spila.
Hlé: gerir hlé á spilun
Athugasemd: Þessi hnappur sést einungis þegar smellt hefur verið á Spila.
: Þessi hnappur opnar Verklýsingu myndsmíðar.
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1.3.2.

Verklýsing myndsmíðar

Hægt er að opna Verklýsingu myndsmíðar úr valmyndinni Skoða. Hún er tafla sem sýnir öll
smíðaskref. Verklýsing myndsmíðar gerir kleift að endurgera tilbúna myndsmíð skref fyrir
skref með Myndsmíðarspilaranum neðst í verklýsingarglugganum.
Spila og breyta Verklýsingu myndsmíðar
Hægt er að nota lyklaborðið til að spila skref í Verklýsingu myndsmíðar:
Notið ↑ ör upp á lyklaborðinu til að fara skref til baka.
Notið ↓ ör niður á lyklaborðinu til að fara í næsta skref.
Notið Home hnappinn til að fara á byrjun Verklýsingar myndsmíðar.
Notið End hnappinn til að fara í lokaskref Verklýsingar myndsmíðar.
Notið Delete hnappinn til að eyða völdu smíðaskrefi.
Athugasemd: Þetta getur haft áhrif á aðra hluti sem eru háðir
hlutnum/smíðaskrefinu.
Einnig er hægt að nota músina til að fara um í Verklýsingu myndsmíðar:
Tvísmellið á röð til að velja smíðaskref.
Tvísmellið á haus hvaða dálks sem er til að fara í byrjun Verklýsingar myndsmíðar.
Dragið og sleppið röð til að breyta röð skrefa í Verklýsingu myndsmíðar.
Athugasemd: Þetta er ekki alltaf hægt, ef hlutir eru háðir hver öðrum.
Hægrismellið á röð til að opna Flýtilista fyrir hlut þessa smíðaskrefs.
Athugasemd: Hægt er að setja inn ný skref á hvaða stað sem er. Veljið smíðaskref fyrir
neðan þann stað sem nýja skrefið á að koma. Hafið Verklýsingu myndmíðar opna meðan nýr
hlutur er búinn til. Þetta nýja smíðaskref kemur þá um leið á staðinn sem valinn var í
Verklýsingu myndsmíðar.
Með því að velja að sýna dálkinn Rofstað í Skoða valmynd Verklýsingar myndsmíðar, er hægt
að skilgreina ákveðin smíðaskref sem Rofstaði. Þetta gerir kleift að tengja nokkra hluti
saman. Þegar spilað er gegnum smíðina með Myndsmíðarspilaranum, eru tengdir hlutir
sýndir á sama tíma.
Athugasemd: Mismunandi dálka Verklýsingar myndsmíðar er hægt að sýna eða fela í Skoða
valmynd Verklýsingar myndsmíðar.
Verklýsing myndsmíðar flutt út sem vefsíða
GeoGebra býður upp á að flytja Verklýsingu myndsmíðar út sem vefsíðu. Fyrst, þarf að opna
Verklýsingu myndsmíðar gegnum Skoða. Þá er hægt að opna valmyndina Skrá í Verklýsingu
myndsmíðar og velja Flytja út sem vefsíðu.
Í útflutningsglugga Verklýsingar myndsmíðar er hægt að setja inn Titil, höfund, og
dagsetningu myndsmíðarinnar og velja hvort mynd af Myndaglugga og Algebruglugga á að
fylgja. Til viðbótar er hægt að velja að flytja út Verklýsingu myndsmíðar í litum. Það þýðir að
hlutir í Verklýsingu myndsmíðar hafa sama lit og samsvarandi hlutir í myndsmíðinni.
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Athugasemd: HTML skrána er hægt að skoða í hvaða netvafra sem er (t.d. Firefox, Internet
Explorer) og breyta með mörgum textaforritum (t.d. OpenOffice Writer).

1.3.3.

Að sérsníða stillingar

GeoGebra býður upp á að breyta og vista stillingar með því að nota Valkosti. Til dæmis er
hægt að breyta Mælieiningu horns úr Gráðum í Radíana, eða breyta Stíl punkts, Stærð
gátreits, og Tákni fyrir rétt horn. Til viðbótar er hægt að breyta því hvernig Hnit birtast á
skjánum og hvaða hlutir eru merktir (Merkingar).
Vinsamlegast skoðið Valkosti til að fá meiri upplýsingar.
Hægt er að vista sérsniðnar stillingar með því að velja Vista stillingar í Valkostum. Þegar
það hefur verið gert, man GeoGebra sérsniðnu stillingarnar og notar þær fyrir allar nýjar
GeoGebruskrár sem búnar eru til.
Athugasemd: Hægt er að endursetja sjálfgefin gildi með því að velja Endursetja sjálfgefin
gildi úr Valkostum.
Athugasemd: Ef GeoGebra er notuð til kynningar, gæti verið betra að auka Stærð leturs
(Valkostir) til að áhorfendur eigi auðveldara með að lesa texta og merkingar hluta.

1.4.
1.4.1.

Gerð kennsluefnis með hjálp GeoGebru
Prentun

Prentun Myndaglugga
GeoGebra gerir kleift að prenta út Myndaglugga með skipuninni Forsýna útprentun í Skráar
valmynd. Gluggi opnast þar, sem hægt er að taka fram Titil, Höfund, og Dagsetningu
smíðarinnar. Að auki er hægt að stilla Kvarða útprentunarinnar (í cm) og breyta Afstöðu
pappírsins (langsnið eða skammsnið).
Athugasemd: Til að endurglæða Forsýna prentun eftir að breytingar hafa verið gerðar á texta
eða útliti, þarf að ýta á Enter-hnappinn.
Prentun Verklýsingar myndsmíðar
Ef prenta á út Verklýsingu myndsmíðar, þarf fyrst að opna Verklýsingu myndsmíðar undir
Skoða. Þá er hægt að opna Forsýna útprentun glugga Verklýsingar myndsmiðar gegnum Skrá
á þessum nýja glugga.
Hér er einnig hægt að setja inn Titil, Höfund og Dagsetningu, breyta skala og afstöðu pappírs
áður en Verklýsing myndsmíðar er prentuð.
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Athugasemd: Hægt er að velja að sýna mismunandi dálka, Nafn, Skilgreining, Skipun, Gildi,
og Rofstaði Verklýsingar myndsmíðar, með því að haka við í Skoða valmynd Verklýsingar
myndsmíðar.

1.4.2.

Að búa til mynd af Teikniborði

Vista Teikniborð sem mynd
Hægt er að vista Myndaglugga sem myndskrá á tölvunni.
Athugasemd: Allur Myndaglugginn verður vistaður sem mynd. Ef smíðin notar ekki allt
plássið í Myndaglugganum, gæti verið gott að …
…nota Hreyfa teikniborð, Þysja inn, og/eða Þysja út til að staðsetja
myndsmíðina í vinstra horni uppi í Myndaglugga. Eftir það má minnka stærð
GeoGebrugluggans með því að draga til eitt horn hans með músinni.
… nota valrétthyrning til að skilgreina hvaða hluta Myndagluggans á að flytja út og
vista sem mynd.
Hægt er að búa til punkta með heiti Export_1 og Export_2, sem skilgreina hornalínu
mótlægra horna útflutningsrétthyrnings.
Athugasemd: Punktarnir Export_1 og Export_2 verða að vera á sýnilegu svæði
Myndagluggans.
Veljið Skrá, Flytja út og svo
Teikniborð sem mynd. Þá birtist valmynd sem býður uppá
skilgreiningu á Sniði, Kvarða (í cm), og Upplausn (í dpi) myndarinnar sem flutt verður út.
Athugasemd: Raunveruleg stærð myndarinnar (í cm og pixel) birtist neðarlega í valmyndinni.
Meiri upplýsingar er að finna um mismunandi myndasnið í kaflanum Flytja út sem mynd (png, eps)….

Teikniborð

Afrita teikniborð á klemmuspjald
Hægt er að fara mismunandi leiðir til að afrita Myndaglugga á klemmuspjald:
Í Breyta, er hægt að velja Teikniborð á klemmuspjald.
Í Skrá, þarf fyrst að velja Flytja út, áður en hægt er að smella á
Teikniborð á Klemmuspjald.
Í Flytja út teikniborð sem Mynd glugganum (Skrá – Flytja út –
Teikniborð sem mynd (png, eps)…) er hægt að smella á hnappinn Klemmuspjald.
Þannig vistast skjámynd af Myndaglugga á klemmuspjald sem PNG (sjá PNG snið) mynd. Þá
mynd er hægt að líma inn í önnur skjöl (t.d. textaskjal).
Athugasemd: Til að flytja út myndsmíðina í ákveðnum kvarða (í cm), vinsamlegast notið
Skrá,- Flytja út - Teikniborð sem mynd.
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1.4.3.

Gagnvirkar vefsíður

GeoGebra býður uppá að búa til gagnvirkar vefsíður, svokölluð Kvik vinnublöð, úr
GeoGebruskrám. Í Skrá , þarf að velja Flytja út áður en hægt er að smella á
Kvikt vinnublað sem vefsíða (html). Þetta opnar glugga fyrir Kvik vinnublöð:
Efst í honum er hægt að setja Titil, Höfund, og Dagsetningu á Kvika vinnublaðið.
Almennt-flipinn býður upp á að setja texta fyrir ofan og neðan kviku smíðina (t.d.
lýsingu á smíðinni og einhver verkefni). Einnig er hægt að ákvarða hvort myndsmíðin
er birt á vefsíðunni eða hvort hægt sé að opna hana með því að smella á hnapp.
Meira-flipinn gefur möguleika á að breyta virkni kviku smíðarinnar (t.d. sýna
endursetningarteikn, tvísmella til að opna GeoGebruglugga) ásamt því að breyta
notendaviðmótinu sem birtist á vefsíðunni (t.d. sýna Verkfærastiku, breyta hæð og
breidd).
Athugasemd: Ef myndin er of stór til að passa á tölvuskjá með venjulegri upplausn
(1024 x 768), gæti borgað sig að minnka hana áður en hún er flutt út sem Kvikt
vinnublað.
Athugasemd: Nokkrar skrár eru búnar til þegar Kvikt vinnublað er flutt út:
HTML Skrá (t.d. hringur.html) – þessi skrá inniheldur vinnublaðið sjálft
GGB Skrá (e. g. hringur.ggb) – þessi skrá inniheldur GeoGebrusmíðina
JAR (nokkrar skrár) – þessar skrár innihalda GeoGebru og gera vinnublaðið gagnvirkt
Allar þessar skrár (t.d. hringur.html, hringur.ggb og geogebra.jar) verða að vera í einni
möppu til að kvika vinnublaðið virki.
Hægt er að skoða HTML skrána (t.d. hringur.html) með öllum netvöfrum (t.d. Mozilla,
Internet Explorer, Safari). Til að kvika vinnublaðið virki þarf Java að vera uppsett á tölvunni.
Java fæst á http://www.java.com án endurgjalds. Ef nota á Kvikt vinnublað á skólaneti, þarf
að biðja netstjórann að setja upp Java á tölvunum.
Athugasemd: Hægt er að breyta texta Kvika vinnublaðsins með mörgum textaritlum (t.d.
FrontPage, OpenOffice Writer) með því að opna útfluttu HTML skrána. Einnig er hægt að
breyta Kvika vinnublaðinu með því að opna GGB skrána í GeoGebru og vista hana með sama
nafni aftur.
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2.
2.1.

Rúmfræði
Almennar athugasemdir

Myndagluggi sýnir myndræna framsetningu stærðfræðilegra hluta (t.d. punkta, vigra,
línustrika, marghyrninga, falla, ferla, beinna lína, keilusniða). Þegar músarbendillinn fer yfir
slíkan hlut, ljómast hann og birtir textalýsingu.
GeoGebra hefur nokkur verkfæri/hami sem segja hvernig hún bregst við músarsmelli í
Myndaglugga (sjá Smíðaverkfæri). Til dæmis getur smellur á teikniborð búið til nýja punkt
(sjá verkfærið Nýr punktur), fundið skurðpunkt tveggja hluta (sjá verkfærið
Skurðpunktur tveggja hluta), eða búið til hring (sjá Hring verkfæri).

2.2.

Smíðaverkfæri

Eftirfarandi smíðaverkfæri eða hami er hægt að virkja með því að smella á hnappa
Verkfærastiku. Hægt er að smella á litla ör í neðra horni hægra megin á teikni til að opna
verkfærakistu með svipuðum verkfærum.
Athugasemd: Flest verkfæri gefa kost á að búa til nýja punkta með því að smella á auða staði
á teikniborði.
Að velja hluti
Að velja hlut þýðir að smella á hann með músinni eftir að verkfærið
valið.

Færa hefur verið

Ef velja á nokkra hluti samtímis, er hægt að teikna valrétthyrning: Veljið Færa verkfærið
og smellið á teikniborðið þar sem fyrsta horn valrétthyrningsins á að koma. Haldið vinstri
músarhnapp niðri og færið bendilinn þangað til allir hlutir sem velja á eru innan
valrétthyrningsins. Þegar músarhnappnum er sleppt hafa allir hlutir innan valrétthyrningsins
verið valdir.
Athugasemd: Með því að halda inni Ctrl-hnappnum (Mac OS: Cmd-hnapp) meðan smellt er á
mismunandi hluti, er hægt að velja marga hluti í einu.
Hrað-endurnefning hluta
Til að endurnefna hlut á fljótlegan hátt, er hægt að ljóma hlutinn, og setja inn texta. Við það
opnast Endurnefna gluggi hlutarins. Klárið að endurnefna og smellið á OK hnappinn.
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2.2.1.

Almenn verkfæri

Afrita útlit
Þetta verkfæri afritar útlitseinkenni (t.d. lit, stærð, gerð línu) eins hlutar yfir á annan. Fyrst
þarf að velja þann hlut sem hinn/hinir eiga að líkjast, síðan smella á alla þá hluti sem skulu fá
þessa eiginleika.

Eyða hlut
Smellið á alla hluti sem á að eyða (sjá einnig skipunina Eyða).
Athugasemd: Hægt er að nota
Hætta við hnappinn ef hlut er óvart eytt.

Færa
Dragið og sleppið frjálsum hlutum með músinni. Ef hlutur er valinn með því að smella á hann
í Færa ham, er hægt að …
… eyða honum með því að ýta á Delete-hnappinn á lyklaborði
… færa hann með örvalyklunum (sjá Handvirk hreyfing)
Athugasemd: Esc-hnappurinn virkjar Færa.

Hreyfa teikniborð
Dragið og sleppið teikniborðinu í Myndaglugganum til að breyta sýnilegu svæði þess.
Athugasemd:
Einnig er hægt að færa teikniborð með því að ýta á Shift-hnappinn (MS Windows:
einnig Ctrl-hnappinn) og draga það, í hvaða ham sem er.
Einnig er hægt að breyta kvarða ásanna með því að draga þá með músinni.

Skrá í töflureikni
Þetta verkfæri gerir kleift að færa til hlut og skrá þau gildi sem hann tekur sem í
Töflureikninum. Þetta gildir um tölur, punkta og vigra.
Athugasemd: GeoGebra notar tvo fyrstu auða dálka Töflureiknisins til að skrá gildi hlutanna.

Tengsl tveggja hluta
Veljið tvo hluti til að fá upplýsingar um tengsl þeirra í sprettiglugga (sjá einnig skipunina
Tengsl).
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Snúa um punkt
Veljið fyrst punkt sem snúa skal um. Þá má snúa frjálsum hlutum um þennan punkt með því
að draga þá með músinni (sjá einnig skipunina Snúa).

Sýna / fela merki
Smelltu á hlut til að sýna eða fela merki hans.

Sýna/fela hlut
Veljið hlut sem á sýna eða fela. Skiptið svo um verkfæri til að virkja breytingu.
Athugasemd: Þegar þetta verkfæri er valið, birtast allir hlutir sem eiga að vera faldir,
ljómaðir í Myndaglugga. Þannig er auðvelt að sýna aftur hluti sem hafa verið faldir.

Þysja inn
Smellið hvar sem er á teikniborð til að þysja inn (sjá einnig kaflanna Sérsníða Myndaglugga).
Athugasemd: Staðsetning bendils ákvarðar miðju þysjunar.

Þysja út
Smellið hvar sem er á teikniborð til að þysja út (sjá einnig kaflann Sérsníða Myndaglugga).
Athugasemd: Staðsetning bendils ákvarðar miðju þysjunar

2.2.2.

Punktar

Skurðpunktur tveggja hluta
Skurðpunkt tveggja hluta er hægt að finna á tvo vegu (sjá einnig skipunina Skurðpunktur).
Ef tveir hlutir eru valdir, myndast allir skurðpunktar (ef mögulegt).
Ef smellt er beint á skurðpunkt tveggja hluta, myndast bara þessi eini skurðpunktur .
Athugasemd: Fyrir línustrik, hálflínu eða boga er hægt að Leyfa skurðpunkta á
framlengingum á Grunneiginleika-flipanum í Eiginleikum. Þetta er hægt að nota til að fá
skurðpunkta sem liggja á framlengingu hlutar. Til dæmis er lína framlenging línustriks eða
hálflínu.

Miðja eða miðpunktur
Smellið annað hvort á tvo punkta eða línustrik til að finna miðpunkt. Einnig er hægt að
smella á keilusnið (hring eða sporbaug) til að finna miðpunkt þeirra (sjá einnig skipanirnar
Miðja og Miðpunktur).
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Nýr punktur
Smellið á teikniborð í Myndaglugga til að skilgreina nýjan punkt. Hnit punktsins festast þegar
músarhnappi er sleppt.
Athugasemd:
Með því að smella á línustrik, línu, marghyrning, keilusnið, fall eða feril fæst punktur
á þessum hlut (sjá einnig skipunina Punktur).
Ef smellt er á skurðpunkta tveggja hluta fæst skurðpunktur þeirra (sjá einnig
Skurðpunktur tveggja hluta og skipunina Skurðpunktur).

2.2.3.

Vigrar

Vigur milli tveggja punkta
Veljið byrjunarpunkt og endapunkt vigurs (sjá einnig skipunina Vigur).

Vigur frá punkti
Veljið punkt A og vigur v til að búa til punktinn B = A + v og vigur frá A til B (sjá einnig
skipunina Vigur).

2.2.4.

Línustrik

Línustrik milli tveggja punkta
Veljið tvo punkta A og B til að búa til línustrik milli þeirra (sjá einnig skipunina Línustrik).
Athugasemd: Lengd línustriksins er sýnd í Algebruglugga.

Línustrik af gefinni lengd frá punkti
Smellið á byrjunarpunkt línustriks. Skilgreinið lengd þess í glugga sem birtist (sjá einnig
skipunina Línustrik).
Athugasemd: Þetta verkfæri býr til línustrik af lengd a og endapunkt B, sem síðan má snúa
um byrjunarpunktinn A með verkfærinu Færa.

2.2.5.

Hálflínur

Hálflína gegnum tvo punkta
Merkið tvo punkta A og B til að búa til hálflínu sem byrjar í A og fer gegnum B (sjá einnig
skipunina Hálflína).
Athugasemd: Jafna línunnar birtist í Algebruglugga.
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2.2.6.

Marghyrningar

Marghyrningur
Merkið að minnsta kosti þrjá punkta sem verða hornpunktar marghyrningsins. Smellið því
næst á fyrsta punktinn aftur til að loka marghyrningnum (sjá einnig skipunina
Marghyrningur).
Athugasemd: Flatarmál marghyrningsins er sýnt í Algebruglugga.

Reglulegur marghyrningur
Merkið tvo punkta A og B og sláið inn tölu n í glugga sem birtist. Þetta gefur reglulegan
marghyrning með n horn, þar með talin í punktum A og B (sjá einnig skipunina
Marghyrningur).

2.2.7.

Línur

Helmingalína horns
Helmingalínu horns má búa til á tvo vegu (sjá einnig skipunina HelmingalínaHorns):
Velja þrjá punkta A, B, og C. Þetta gefur helmingalínu horns sem punktarnir
skilgreina, með B sem topppunkt.
Merkja tvær línur. Það gefur helmingalínur þeirra tveggja horna sem þær skilgreina.
Athugasemd: Stefnuvigrar allra helmingalína horna hafa lengdina 1.

Besta lína
Búið til bestu línu fyrir mengi punkta á eftirfarandi hátt (sjá einnig skipunina AðhvarfLínu):
Búið til valrétthyrning sem inniheldur alla punktana.
Veljið lista af punktum til að búa til bestu línu þeirra.

Lína gegnum tvo punkta
Merkið tvo punkta A og B. Þetta gefur beina línu gegnum A og B (sjá einnig skipunina Lína).
Athugasemd: Stefnuvigur línunnar er (B - A).

Samsíða lína
Merkið línu g og punkt A til að skilgreina beina línu gegnum A samsíða g (sjá einnig skipunina
Lína).
Athugasemd: Stefna línunnar er sú sama og línnnar g.
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Miðþverill
Merkið annað hvort línustrik s eða tvo punkta A og B til að fá miðþveril línustriks (sjá einnig
skipunina Miðþverill).
Athugasemd: Stefna línunnar er jafngild stefnu vigurs hornrétt á línustrikið s eðs AB (sjá
einnig skipunina HornrétturVigur).

Hornrétt lína
Merkið línu g og punkt A til að skilgreina beina línu gegnum A hornrétt á g (sjá einnig
skipunina Hornrétt).
Athugasemd: Stefna línunnar er jafngild stefnu vigurs hornrétt á g (sjá einnig skipunina
HornrétturVigur).

Skautlína eða miðstrengur
Þetta verkfæri býr til skautlínu eða miðstreng keilusniðs (sjá einnig skipunina Skautlína).
Merkið punkt og keilusnið til að fá skautlínuna.
Merkið línu eða vigur og keilusnið til að fá miðstrengslínuna.

Snertlar
Búa má til snertil við keilusnið á nokkra vegu (sjá einnig skipunina Snertill):
Merkja punkt A og keilusnið c. Þetta gefur alla snertla við c gegnum A.
Merkja línu g og keilusnið c. Þetta gefur alla snertla við c sem eru samsíða g.
Merkja punkt A og fallið f. Þetta gefur snertil við f í x = x(A).
Athugasemd: x(A) táknar x-hnit punktsins A. Ef punktur A liggur á fallmyndinni, fer
snertillinn gegnum hann.

2.2.8.

Keilusnið

Hringur skilgreindur út frá miðju og geisla
Veljið miðpunkt M og sláið inn geisla í glugga sem birtist (sjá einnig skipunina Hringur).

Hringur skilgreindur út frá miðju og punkti
Veljið punkta M og P , sem skilgreina hring með miðpunkt í M og gegnum punkt P (sjá einnig
skipunina Hringur).
Athugasemd: Geisli hringsins er fjarlægðin MP.
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Hringur gegnum þrjá punkta
Merkið þrjá punkta A, B og C til að fá hring í gegnum þá (sjá einnig skipunina Hringur).
Athugasemd: Ef punktarnir þrír liggja á beinni línu, þá fæst þessi lína.

Hringfari
Merkið línustrik eða tvo punkta til að skilgreina geisla. Smellið svo á punkt sem verður miðja
hringsins.

Keilusnið gegnum fimm punkta
Merkið fimm punkta til að fá keilusnið gegnum þá (sjá einnig skipunina Keilusnið).
Athugasemd: Ef fjórir af þessum fimm punktum liggja á línu, þá er keilusniðið ekki skilgreint.

Sporbaugur
Merkið tvo brennipunkta sporbaugsins. Veljið því næst þriðja punktinn, sem liggur á
sporbaugnum (sjá einnig skipunina Sporbaugur).

Breiðbogi
Merkið tvo brennipunkta breiðbogans. Veljið því næst þriðja punktinn, sem liggur á
breiðboganum (sjá einnig skipunina Breiðbogi).

Fleygbogi
Merkið punkt og stýrilínu fleygbogans (sjá einnig skipunina Fleygbogi).

2.2.9.

Bogar og geirar

Athugasemd: Í GeoGebra er algebrulegt gildi boga lengd hans. Gildi hringgeira er flatarmál
hans.

Hringbogi skilgreindur út frá miðju og tveim punktum
Merkið M, miðpunkt hringbogans. Veljið því næst punkt A, byrjunarpunkt bogans. Þá punkt
B sem skilgreinir lengd bogans. (sjá einnig skipunina HringbogiMeðMiðpunkti).
Athugasemd: Punkturinn A er alltaf á hringboganum, en punktur B þarf ekki endilega að vera
það.
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Hringgeiri skilgreindur út frá miðju og tveimur punktum
Merkið M, miðpunkt hringgeirans. Veljið því næst punkt A, byrjunarpunkt geirans. Þá punkt
B sem skilgreinir lengd bogans (sjá einnig skipunina HringgeiriMeðMiðpunkti).
Athugasemd: Punktur A er alltaf á hringboganum, en punktur B þarf ekki að vera það.

Hringbogi gegnum þrjá punkta
Merkið þrjá punkta A, B og C til að fá hringboga gengum þá. A er þá byrjunarpunktur,
punktur B liggur á boganum, og C er endapunktur bogans (sjá einnig skipunina
HringbogiÞrírPunktar).

Hringgeiri gegnum þrjá punkta
Merkið þrjá punkta A, B og C til að fá hringgeira gegnum þá. A er þá byrjunarpunktur,
punktur B liggur á boganum, og punktur C er endapunktur boga hringgeirans (sjá einnig
skipunina HringgeiriÞrírPunktar).

Hálfhringur gegnum tvo punkta
Merkið tvo punkta A og B til að búa til hálfhring yfir línustrikinu AB (sjá einnig skipunina
Hálfhringur).

2.2.10. Tölur og horn
Horn
Hægt er að mæla horn á mismunandi vegu (sjá einnig skipunina Horn):
Merkið þrjá punkta til að fá horn á milli þeirra. Annar punkturinn er oddpunktur
hornsins.
Smellið á tvö línustrik til að fá hornið á milli þeirra.
Smellið á tvær línur til að fá hornið á milli þeirra.
Smellið á tvo vigra til að fá hornið á milli þeirra.
Smellið á marghyrning til að fá öll horn hans.
Athugasemd: Ef marghyrningurinn var búinn til rangsælis, gefur Horn verkfærið innri
horn marghyrningsins.
Athugasemd: Horn eru búin til rangsælis. Þess vegna skiptir máli fyrir Horn verkfærið í hvaða
röð hlutir eru valdir. Ef takmarka á stærð horns við 180°, takið hakið af Leyfa fyllihorn í
Grunneiginleika-flipa Eiginleika.
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Horn af gefinni stærð
Merkið tvo punkta A og B og sláið inn stærð horns í glugga sem birtist. (sjá einnig skipunina
Horn).
Athugasemd: Verkfærið býr til punktinn A‘ og hornið α, þar sem α er hornið ABA‘.

Flatarmál
Þetta verkfæri gefur flatarmál marghyrnings, hrings eða sporbaugs, sem tölu og sýnir hana
sem kvikan texta í Myndaglugga (sjá einnig skipunina Flatarmál).

Fjarlægð eða lengd
Þetta verkfæri gefur fjarlægð milli tveggja punkta, tveggja lína eða punktar og línu sem tölu,
og sýnir hana sem kvikan texta í Myndaglugga. Einnig gefur það lengd línustriks, ummál
hrings eða marghyrnings (sjá einnig skipanirnar Fjarlægð og Lengd).

Rennistika
Smellið hvar sem er í Myndaglugga til að búa til rennistiku fyrir tölu eða horn. Í glugga sem
opnast er hægt að skilgreina Nafn, Bil [min, max], og Stighækkun tölunnar eða hornsins. Auk
þess er hægt að velja hvort hún er lóðrétt eða lárétt og breidd hennar (í pixlum).
Athugasemd: Í Rennistiku –glugganum er hægt að setja inn gráðutákn ° eða pí (π) í Bil- og
Stighækkunar-reitina með eftirfarandi flýtihnöppum:
Alt-O (Mac OS: Ctrl-O) fyrir gráðutáknið °
Alt-P (Mac OS: Ctrl-P) fyrir pí táknið π
Staðsetning rennistiku í Myndaglugga getur verið föst (það þýðir að rennistikan breytist ekki
við þysjun og sést alltaf í Myndaglugga) eða miðuð við hnitakerfið (sjá Eiginleika – Staða á
skjá fyrir viðkomandi tölu eða horn).
Athugasemd: Rennistika er myndræn framsetning frjálsrar tölu eða frjáls horns. Auðvelt er
að búa til rennistiku frjálsrar tölu eða horns sem þegar hefur verið skilgreind með því að
hægrismella á töluna í algebruglugga og velja Sýna hlut.(sjá Flýtilista; sjá verkfærið
Sýna/fela Hluti).

Halli
Þetta verkfæri gefur halla línu og sýnir hallaþríhyrning í Myndaglugga (sjá einnig skipunina
Halli).
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2.2.11. Boole
Gátreitur til að sýna og fela hluti
Smellur í Myndaglugga býr til gátreit (sjá kaflann Boole-breytur og aðgerðir) til að sýna eða
fela einn eða fleiri hluti. Í glugga sem opnast, má tiltaka hvaða hluti gátreiturinn nær yfir.
Athugasemd: Hægt er að velja hluti úr fellilista í glugganum eða velja þá með músinni í
algebruglugga, myndaglugga eða töflureikni.

2.2.12. Leg
Leg
Til að teikna leg punkts B sem er háður punkti A, merkið punktinn B og síðan punktinn A.
Smellið næst á A til að búa til leg punktsins B (sjá einnig skipunina Leg).
Athugasemd: Punktur A þarf að vera punktur á hlut (t.d. línu, línustriki, hring).
Dæmi:
Sláið inn f(x) = x^2 – 2 x – 1 í Inntaksreit og ýtið á Enter.
Búið til nýjan punkt A á x-ásnum (sjá verkfæri Nýr punktur; sjá skipun Punktur).
Búið til punkt B = (x(A), f'(x(A))) sem er háður punktinum A.
Veljið Leg og smellið því næst á punkta B og A.
Dragið nú punkt A eftir x-ásnum til að sjá punkt B færast eftir leglínu sinni.

2.2.13. Rúmfræðilegar færslur
Eftirfarandi færslum má beita á punkta, línur, keilusnið, marghyrninga og myndir.

Stríkka hlut frá punkti með þætti
Merkið hlut sem á að stríkka. Smellið því næst á punkt sem skilgreinir miðju stríkkunar, og
svo stríkkunarþátt í glugga sem birtist (sjá einnig skipunina Stríkkun

Spegla hlut um línu
Merkið hlut sem á að spegla, síðan línu sem á að spegla í (sjá einnig skipunina Spegla).

Spegla hlut um punkt
Merkið hlut sem á að spegla, síðan punkt sem á að spegla í (sjá einnig skipunina Spegla).
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Hringspeglun
Með þessu verkfæri er hægt að spegla punkt í hring. Veljið punktinn sem þið viljið spegla og
smellið á hringinn sem speglað er í (sjá einnig skipunina Spegla).

Snúa hlut um punkt um horn
Merkjið hlut sem á að snúa og síðan snúningsmiðju. Sláið svo inn stærð horns, sem snúa á
um, í gluggann sem birtist (sjá einnig skipunina Snúa).

Hliðra hlut um vigur
Merkjið hlut sem á að hliðra,smellið því næst á hliðrunarvigur (sjá einnig skipunina Hliðra).

2.2.14. Texti
Setja inn texta
Með þessu verkfæri má setja inn fastan og kvikan texta, eða LaTeX formúlur í Myndaglugga
(sjá einnig kaflann Texti).
Fyrst þarf að skilgreina staðsetningu textans:
Smellið í Myndaglugga til að ákvarða staðsetningu textareits.
Smellið á punkt til að búa til textareit sem fylgir honum.
Þá opnast gluggi til að slá inn texta.
Athugasemd: Skilgreina má textann fastan á skjá (haka við staða á skjá í Eiginleikum) eða
háð hnitakerfinu (Eiginleikar-Grunneiginleikar-Staða á skjá).
Fastur texti er ekki háður neinum stærðfræðilegum hlutum og er venjulega eins, þrátt fyrir
breytingar á þeim.
Kvikur texti inniheldur gildi hluta og lagar sig sjálfvirkt að breytingum á þeim.
Blandaður texti er blanda af föstum og kvikum texta. Hægt er að búa til blandaðan texta
með því að slá inn fastan texta (t.d. Punktur A =). Smella þá á hlutinn sem á að verða
kvikur hluti textans.
Athugasemd: GeoGebra gerir það sem nauðsynlegt er ("Punktur A = " + A ) til að búa
til kvika textann: Gæsalappir utan um fasta textann og plús (+) merki til að tengja saman
fasta og kvika textann.
Innsett
Þetta er fastur texti
A
"Punktur A = " + A
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Lýsing
Fastur texti
Kvikur texti (ef punktur A er til)
Blandaður texti sem notar gildi punktsins A

Innsett
"a = " + a + "cm"

Lýsing
Blandaður texti sem notar gildi tölunnar a

Athugasemd: Ef hlutur að nafni xx er til, og búa á til fastan texta með nafni hans, þarf það að
standa innan gæsalappa ("xx"). Annars gerir GeoGebra sjálfkrafa kvikan texta sem sýnir
gildi xx í stað nafnsins. Hins vegar er hægt að slá inn hvaða texta sem er án gæsalappa, ef
ekki eru til samnefndir hlutir.
Athugasemd: Í blönduðum texta, þurfa fastir hlutar texta að vera innan gæsalappa. Tengja
þarf mismunandi hluta textans (fasta og kvika hluta) saman með plús (+) merkinu.
LaTeX formúlur
Einnig er hægt að skrifa formúlur í GeoGebru. Hakið í LaTeX formúla í textaglugga Setja
inn texta verkfærisins, og notið LaTeX til að hjálpa til við formúlusmíð.
Athugasemd: Til að búa til texta sem inniheldur LaTeX formúlu ásamt föstum texta, má setja
inn fasta textann og svo LaTeX formúluna milli dollaramerkja ($).
Dæmi: Lengd hornalínunnar er $\sqrt{ 2 }$.
Algengar LaTex skipanir er hægt að velja úr fellilistanum við hlið LaTex gátreitsins. Þá birtist
LaTeX kóði og bendillinn milli slaufusviga. Ef búa á til kvikan texta innan formúlunnar, þarf
að smella á kvika hlutinn og GeoGebra setur þá inn nafn hans auk þess sem þarf til að gera
textann blandaðan.
Nokkrar algengar LaTeX skipanir eru sýndar í eftirfarandi töflu. Vinsamlegast skoðið aðrar
heimildir til að fá meiri upplýsingar um fleiri LaTeX skipanir.
LaTeX innsetning

\sqrt{x}

Útkoma
a b
a
b
x

\sqrt[n]{x}

n

a \cdot b
\frac{a}{b}

\vec{v}
\overline{AB}
x^{2}
a_{1}
\sin\alpha +
\cos\beta
\int_{a}^{b} x dx

x

v
AB
x2
a1
sin
b
a

\sum_{i=1}^{n} i^2
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cos

xdx
n
i 1

i2

2.2.15. Myndir
Setja inn mynd
Með þessu verkfæri má setja inn myndir í Myndaglugga.
Veljið staðsetningu myndar á annan hvorn háttinn:
Smellið í Myndaglugga til að skilgreina neðra vinstra horn myndar.
Smellið á punkt til að skilgreina hann sem neðra vinstra horn myndar.
Þá opnast gluggi til að velja myndaskrá sem vistuð er á tölvunni.
Athugasemd: Eftir að verkfærið Setja inn mynd hefur verið virkjað, er hægt að nota
flýtihnappana Alt-smella til að líma mynd beint af klemmuspjaldi í Myndaglugga.
Eiginleikar mynda
Staðsetning myndar getur verið föst á skjá eða háð hnitakerfi. Hægt er að ákvarða það í
Eiginleikum myndarinnar (Eiginleikar-Grunneiginleikar-Staða á skjá).
Hægt er að skilgreina einn til þrjá horn punkta myndar (Eiginleikar-Staða). Það gerir kleift að
breyta kvarða, snúa og jafnvel afskræma myndina (sjá einnig skipunina ÁkvörðunHorns ).
Hornpunktur 1: Staðsetning vinstra horns að neðan á myndinni
Hornpunktur 2: Staðsetning hægra horns að neðan á myndinni
Athugasemd: Þetta horn er bara hægt að festa ef búið er að festa Hornpunkt 1.
Staðsetning þess ákvarðar svo breidd myndarinnar.
Hornpunktur 4: Staðsetning vinstra horns uppi á myndinni
Athugasemd: Þetta horn er bara hægt að festa ef búið er að festa Hornpunkt 1.
Staðsetning þess ákvarðar hæð myndarinnar.
Dæmi: Búum til þrjá punkta A, B, og C og könnum áhrif hornpunkta.
Látum punkt A vera fyrsta hornið og punkt B vera annað hornið. Með því að draga
punkta A og B með Færa verkfærinu, má auðveldlega kanna áhrif þeirra á mynd.
Fjarlægið punkt B af horni 2. Setjið punkt A sem fyrsta hornið og punkt C sem fjórða
horn og dragið til punktana til að kanna áhrif þeirra á myndina.
Að lokum, setjum alla þrjá punktana sem hornpunkta og drögum þá til og skoðum
hvernig myndin breytist.
Dæmi: Við höfum þegar séð hvernig hafa má áhrif á staðsetningu og stærð myndar. Ef við
viljum staðsetja mynd í punkti A og fastsetja breidd hennar sem 3 og hæð sem 4 einingar
getum við gert eftirfarandi:
Setjið Hornpunkt 1 sem A
Setjið Hornpunkt 2 sem A + (3, 0)
Setjið Hornpunkt 4 sem A + (0, 4)
Athugasemd: Ef dregið er í punkt A með

Færa , heldur myndin stærð sinni.

Skilgreina má myndina sem Mynd í bakgrunni (Eiginleikar-Grunneiginleikar). Mynd í
bakgrunni liggur undir hnitaásum og ekki er hægt að velja hana með músinni lengur.
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Athugasemd: Til að breyta bakgrunnsstillingu myndar, veljið Eiginleika úr Breyta
valmyndinni.
Gegnsæi myndar er hægt að stilla, til að sjá hluti eða ása undir henni. Gegnsæi myndarinnar
er stillt með því að velja gildi Fyllingar milli 0 % og 100 % (Eiginleikar myndarinnar –
Hönnun).
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3.
3.1.

Innsetning Algebru
Almennt

Gildi, hnit og jöfnur hluta eru sýnd í Algebruglugganum. Hægt er að búa til og breyta hlutum
í Inntaksreit neðst í GeoGebruglugganum (sjá Bein innsetning og Skipanir).
Athugasemd: Ýtið á Enter eftir að algebrustæða hefur verið slegin inn í Inntaksreit.
Athugasemd: Til að flytja bendilinn milli Inntaksreits og Myndaglugga er annað hvort hægt
að smella með músinni á Myndagluggann eða ýta á Enter. Þá færist bendillinn sjálfkrafa á
milli.
Nafn hluta
Í Inntaksreitnum er hægt að gefa hlutum nafn um leið og þeir eru búnir til:
Punktar: Nöfn punkta eru alltaf með stórum staf í GeoGebru. Sláðu inn nafn
punktsins (t.d. A, P), jafnaðarmerki og síðan hnit eða skipun.
Dæmi: C = (2, 4), P = (1; 180°), Tvinn = 2 + i
Vigrar: Nöfn vigra eru með lágstöfum til að greina þá frá punktum. Sláðu inn nafn
vigursins (t.d. v, u), jafnaðarmerki og síðan hnit eða skipun.
Dæmi: v = (1, 3), u = (3; 90°), tvinn = 1 – 2i
Línur, hringir, og keilusnið: Hægt er að gefa þessum hlutum nafn með tvípunkti milli
nafnsins og skipunar eða jöfnu.
Dæmi: g: y = x + 3, c: (x-1)^2 + (y – 2)^2 = 4,
brei: x^2 – y^2 = 2

Föll: Föllum er hægt að gefa nöfn á eftirfarandi hátt, f(x) = eða g(x)= fyrir framan
skipun eða jöfnu.
Dæmi: h(x) = 2 x + 4, q(x) = x^2, hornaf(x) = sin(x)
Athugasemd:
Ef nýjum hlutum er ekki gefið nafn þá úthlutar Geogebra þeim nöfnum í stafrófsröð.
Hægt er að skrifa nöfn með vísi með undirstriki. Til dæmis er A1 skrifað A_1 og sAB er
s_{AB}.
Að breyta gildum
Frjálsum hlutum er hægt að breyta á tvo vegu:
Skrifa inn nýtt gildi í Inntaksreit (sjá Bein innsetning).
Dæmi: a = 3, skrifið a = 5 í Inntaksreit og ýtið á Enter.
Breyta hlut í algebruglugganum: Veljið Færa og tvísmellið á hlutinn í
Algebruglugganum. Þá opnast gluggi þar sem hægt er að breyta gildum hlutarins.
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Athugasemd: Frjálsum hlut má breyta beint en ekki háðum hlut. Háðum hlut er eingöngu
hægt að breyta með því að breyta því sem hann er háður eða endurskilgreina hann.
Að sýna fyrri skipanir Inntaksreits
Þegar bendillinn er í Inntaksreitnum, er hægt að skruna í gegnum skipanalistann með því að
nota ↑ upp og ↓ niður örvarnar.
Athugasemd: Smellið á

í vinstra horni Inntaksreitsins til að fá hjálp.

Að setja nafn, gildi eða skilgreiningu hlutar í Inntaksreitinn
Að setja inn nafn á hlut: Veljið Færa og smellið á hlutinn, ýtið á F5 hnappinn og þá mun
nafn hlutarins birtast Inntaksreitnum.
Athugasemd: Nafn hlutarins bætist aftan við það sem fyrir er í Inntaksreitnum.
Að setja inn gildi hlutar: Hægt er að skrá gildi hlutar (t. d., (1, 3), 3x – 5y = 12) á tvo vegu í
Inntaksreitinn.
Hægrismella (Mac OS: Ctrl-smella) á hlutinn og velja Afrita í inntaksreit í
Flýtilistanum.
Virkjið Færa og smellið á hlutinn, ýtið á F4 og þá mun gildi hlutarins birtast í
Inntaksreitnum.
Athugasemd: Gildi hlutarins mun bætast aftanvið það sem fyrir er í Inntaksreitnum.
Að setja inn skilgreiningu hlutar: Hægt er að skrá skilgreiningu hlutar (t. d., A = (4, 2), c =
Hringur[A, B]) á tvo vegu inn í Inntaksreitinn.
Alt-smella á hlutinn, skilgreining hlutarinn skráist í Inntaksreitinn .
Virkjið Færa og smellið á hlutinn, ýtið á F3 hnappinn og þá mun skilgreining
hlutarins birtast í Inntaksreitnum.
Athugasemd: Skilgreining hlutarins kemur í stað þess sem fyrir var í Inntaksreitnum.

3.2.

Bein innsetning

Í GeoGebru má vinna með tölur, horn, punkta, vigra, línustrik, línur, keilusnið, jöfnur og
stikaða ferla. Útskýrt er hér á eftir hvernig þessir hlutir eru settir inn með hnitum eða jöfnum
í Inntaksreit.

3.2.1.

Tölur og horn

Tölur
Hægt er að slá tölur beint inn í Inntaksreitinn (t. d. 3). GeoGebra úthlutar tölunni nafni með
lágstaf . Ef gefa á tölu ákveðið nafn, þarf að slá inn nafn, jafnaðarmerki og síðan töluna (t. d.,
talan r er slegin inn með r = 5.32).
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Athugasemd: Þegar unnið er með tölur og horn er punktur (.) notaður sem
tugabrotskomma.
Fastarnir π og e (Euler fastinn) fást úr fellilistanum hægra megin við Inntaksreitinn eða með
flýtihnöppum.
Athugasemd: Ef breytan e er ekki þegar nafn á hlut, mun GeoGebra skilja hana sem Euler
fastann.
Horn
Horn eru sett inn í gráðum (°) eða radíönum (rad). Fastinn π er nytsamlegur til að breyta
gráðum í radíana (π/180). Hægt er að skrifa π með pi.
Athugasemd: Eftirfarandi flýtihnappar gefa (°) eða Pí (π):
Alt-O (Mac OS: Ctrl-O) fyrir gráður °
Alt-P (Mac OS: Ctrl-P) fyrir Pí π
Dæmi: Hornið α í gráðum (t. d., α = 60°) eða radíönum (t. d. α = pi/3).
Athugasemd: Innri reikningar GeoGebru eru framkvæmdir í radíönum. Gráðutáknið (°) er því
bara fastinn π/180 sem breytir gráðum í radíana.
Dæmi:
Ef a = 30 er tala, þá mun α = a° breyta tölunni a í hornið α = 30°.
b = α / °, breytir horninu α í töluna b = 30.
Rennistikur og örvalyklar
Frjálsar tölur og horn má sýna sem rennistikur í Myndaglugganum (sjá
Rennistiku). Einnig má nota örvalykla til að breyta tölum og hornum í Algebruglugga (sjá
Handvirk hreyfing).
Að takmarka gildi við bil
Frjálsa hluti og horn má takmarka við bil [min, max] með því að nota Rennistiku flipann í
Eiginleikum… (sjá líka
Rennistiku).
Athugasemd: Fyrir sérhvert háð horn má tiltaka hvort það megi verða fyllihorn eða ekki (sjá
Eiginleika….).

3.2.2.

Punktar og vigrar

Punkta og vigra má gefa í kartesarhnitum eða skauthnitum (sjá Tölur og horn).
Athugasemd: Hástafir eru notaðir fyrir punkta en lágstafir fyrir vigra.
Dæmi:
Punktur P eða vigur v í kartesarhnitum: P = (1, 0) eða v = (0, 5).
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Í skauthnitum: P = (1; 0°) eða v = (5; 90°).
Athugasemd: Semikomma er notuð milli hnitanna. Ef gráðumerkið er ekki notað mun
GeoGebra gera ráð fyrir að hornið sé í radíönum.
Í GeoGebru er hægt að reikna með punktum og vigrum.
Dæmi:
Miðpunktur M á milli A og B fæst með að skrifa
M = (A + B) / 2 í Inntaksreitinn.
Lengd vigurs, v, er hægt að finna með lengd = sqrt(v * v)

3.2.3.

Línur og ásar

Línur
Línur er hægt að setja inn á jöfnu- eða stikaformi í Inntaksreitinn.
Athugasemd: Nafn línu má setja fremst í inntaksreit, á undan skilgreiningu línunnar. Setja
þarf tvípunkt á eftir nafni.
Dæmi:
g: 3x + 4y = 2 er línan g sem línuleg jafna.
Skilgreina stika t (t. d., t = 3) og síðan línu g á stikaformi. g: X = (-5, 5) + t
(4, -3).
Skilgreina stikana m = 2 og b = -1. Þá er hægt að slá inn h: y = m*x + b til að

fá línuna h á skurðhallaformi.
Ásar
Hægt er að nota nöfnin xÁs og yÁs í skipanir til að túlka ása hnitakerfisins.
Dæmi: Skipunin Hornrétt[A, xÁs] býr til línu sem er hornrétt á x-ásinn gegnum punktinn
A.

3.2.4.

Keilusnið

Keilusnið er hægt að skrifa sem margliðujöfnu í x og y. Hægt er að nota áður skilgreindar
breytur í jöfnur keilusniða (t. d., tölur, punktar eða vigrar).
Athugasemd: Nafn keilusniðsins má setja fremst í inntaksreit, því næst tvípunkt og svo
skilgreiningu.
Dæmi:
Sporbaugur spor:
Breiðbogi breið:
Fleygbogi fleyg:
Hringur c1:
Hringur c2:
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spor: 9 x^2 + 16 y^2 = 144
breið: 9 x^2 – 16 y^2 = 144
fleyg: y^2 = 4 x
c1: x^2 + y^2 = 25
c2: (x – 5)^2 + (y + 2)^2 = 25

Athugasemd: Ef tveir stikar a = 4 og b = 3 hafa þegar verið skilgreindir, má setja
sporbaug inn sem spor: b^2 x^2 + a^2 y^2 = a^2 b^2.

3.2.5.

Föll af x

Fall er hægt að skrifa með áður skilgreindum breytum (t. d. tölum, punktum eða vigrum) eða
öðrum föllum.
Dæmi:
Fall f:
Fall g:
Nafnlaust fall:

f(x) = 3 x^3 – x^2
g(x) = tan(f(x))
sin(3 x) + tan(x)

Athugasemd: Öllum forskilgreindum föllum (t. d. sin, cos og tan) er lýst í kaflanum
Forskilgreind föll og reikniaðgerðir.
Í GeoGebru má reikna heildi og afleiðu falls með því að nota skipanirnar Heildi og Afleiðu.
Athugasemd: Einnig má skrifa beint inn f'(x) eða f''(x),… til að fá afleiður af falli f(x).
Dæmi: Skilgreinum fall f sem f(x) = 3 x^3 – x^2. Skrifum því næst g(x) = cos(f'
(x + 2)) til að skilgreina fall g.
Föllum má hliðra með vigri (sjá skipunina Hliðra) og færa má frjáls föll með mús (sjá
Færa).
Að takmarka fall við bil
Ef takmarka á fall við bil [a, b], er notuð skipunin Fall.

3.2.6.

Forskilgreind föll og reikniaðgerðir

Í töflunni hér fyrir neðan eru gefin þau aðgerðatákn og forskilgreind föll sem nota ná til að
setja inn tölur, hnit eða jöfnur (sjá Bein innsetning).
Athugasemd: Nota verður sviga með forskilgreindum föllum og gæta þess að ekki sé bil á
milli nafns fallsins og svigans.
Aðgerð / Fall
Samlagning
Frádráttur
Margföldun
Innfeldi
Deiling
Veldisvísir
Hrópmerkt
Gammafall
Svigi
x-hnit
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Innsetning
+
* eða Bil hnappinn
* eða Bil hnappinn
/
^ or 2
!
gamma( )
( )
x( )

Aðgerð / Fall
y-hnit
Tölugildi
Formerki
Ferningsrót
Teningsrót
Slembitala milli 0 og 1
Veldisvísisfall
Logri (náttúrulegur, með grunntölu e)
Logri með grunntölu 2
Logri með grunntölu 10
Kósínus
Sínus
Tangens
Arkarkósínus
Arkarsínus
Arkartangens
Breiðbogakósínus
Breiðbogasínus
Breiðbogatangens
Andhverfur breiðbogakósinus
Andhverfur breiðbogasínus
Andhverfur breiðbogatangens
Stærsta heiltala minni eða jöfn
Minnsta heiltala stærri eða jöfn
Jafna

3.2.7.

Innsetning
y( )
abs( )
sgn( )
sqrt( )
cbrt( )
random( )
exp( ) eða ℯx
ln( ) eða log( )
ld( )
lg( )
cos( )
sin( )
tan( )
acos( )
asin( )
atan( )
cosh( )
sinh( )
tanh( )
acosh( )
asinh( )
atanh( )
floor( )
ceil( )
round( )

Boole-breytur og aðgerðir

Nota má Boole-breyturnar true og false í GeoGebru. Sláið til dæmis,
a = true eða b = false inn í Inntaksreitinn.
Gátreitir og örvalyklar
Sýna má frjálsar Boole-breytur sem gátreiti í Myndaglugganum (sjá
Gátreitur til að sýna og fela hluti). Með örvalyklum má breyta Boole-breytum í
Algebruglugganum (sjá Handvirk hreyfing).
Athugasemd: Boole-breytur er hægt að nota eins og tölur (gildi 0 eða 1). Þannig er hægt að
nota þær sem inntak í aðrar skilgreiningar t.d. ef nafn Boole breytu gátreits er b þá má setja
hraða kvikrar rennistiku jafnt og b. Ef smellt er í gátreitinn fer hreyfing af stað með
hraðanum b.
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Boole-aðgerðir
Hægt er að nota eftirfarandi Boole-aðgerðir í GeoGebru, annað hvort með því að velja þær í
listanum hægra megin við Inntaksreitinn eða með því að nota lyklaborðið:
Listi

Lyklaborð

Jafnt

≟

==

Ójafnt

≠

!=

Minna en
Stærra en
Minna en eða
jafnt
Stærra en eða
jafnt
Og
Eða
Ekki
Samsíða
Hornrétt

<
>

<
>

≤

<=

a ≤ b eða a <= b

tölur a, b

≥

>=

a ≥ b eða a >= b

tölur a, b

∧
∨
¬
∥
⊥

&&
||

a ∧ b eða a && b
a ∨ b eða a || b
¬a eða !a
a∥b
a⊥b

Boole-breytur a, b
Boole-breytur a, b
Boole-breyta a
línur a, b
línur a, b

3.2.8.

!

Dæmi

Hlutir
tölur, punktar,
a ≟ b eða a == b
línur, keilur a, b
tölur, punktar,
a ≠ b eða a != b
línur, keilur a, b
a < b
tölur a, b
a > b
tölur a, b

Listi af hlutum og aðgerðir

Búa má til lista af hlutum (t.d. punktum, strikum og hringjum) með því að nota slaufusviga.
Dæmi:
L = {A, B, C} býr til lista af þremur punktum, A, B og C, sem hafa áður verið
skilgreindir.
L = {(0, 0), (1, 1), (2, 2)} býr til lista af þeim þremur punktum sem eru
slegnir inn.
Athugasemd: Punktarnir birtast ekki sjálfkrafa í Myndaglugganum.
Listar af hlutum
Hægt er að bera saman tvo lista með eftirfarandi málskipun:
Listi1 == Listi2: Athugar hvort listarnir séu eins og svarar true eða false.
Listi1 != Listi2: Athugar hvort listarnir séu ekki eins og svarar true eða false.
Listar notaðir í aðgerðum og föllum
Athugasemd: Þegar listar eru notaðir í föllum eða aðgerðum er útkoman nýr listi.
Samlagning og frádráttur, dæmi:
Listi1 + Listi2: Leggur samsvarandi stök listanna saman.
Athugasemd: Listarnir verða að vera jafnlangir.
Listi + Tala: Leggur töluna við hvert stak listans.
Listi1 – Listi2: Dregur stök seinni listans frá samsvarandi stökum fyrri listans.
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Athugasemd: Listarnir verða að vera jafnlangir.
Listi – Tala: Dregur töluna frá hverju staki listans.
Margföldun og deiling, dæmi:
Listi1 * Listi2: Margfaldar samsvarandi stök listanna saman.
Athugasemd: Listarnir verða að vera jafnlangir. Fylkja margföldun er notuð ef listarnir
eru samrýmanleg fylki.
Listi * Tala: Margfaldar sérhvert stak í listanum með tölunni.
Listi1 / Listi2: Deilir stökum seinni listans í samsvarandi stök fyrri listans.
Athugasemd: Listarnir verða að vera jafnlangir.
Listi / Tala: Deilir tölunni í sérhvert stak listans.
Tala / Listi: Deilir sérhverju staki listans í töluna.
Dæmi um notkun falla:
Listi^2: Hefur öll stök listans í annað veldi.
sin(Listi): Reiknar sínus af sérhverju staki listans.

3.2.9.

Fylki og aðgerðir

Hægt er að vinna með fylki í GeoGebru, fylkið er slegið inn sem listi af listum sem innihalda
raðir fylkisins.
1 2 3
Dæmi: Í GeoGebru er {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}} fylkið 4 5 6 .
7 8 9
Fylki
Samlagning og frádráttur, dæmi:
Fylki1 + Fylki2: Leggur samsvarandi stök í fylkjunum saman.
Fylki1 – Fylki2: Dregur stök fylkis 2 frá samsvarandi stökum fylkis 1.
Margföldun, dæmi:
Fylki * Tala: Margfaldar öll stök fylkisins með tölunni.
Fylki1 * Fylki2: Fylkin margfölduð saman.

Athugasemd: Raðirnar í fyrra fylkinu og dálkarnir í seinna fylkinu verða að vera með
jafnmörg stök.
Dæmi: {{1, 2}, {3, 4}, {5, 6}} * {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}} gefur
fylkið {{9, 12, 15}, {19, 26, 33}, {29, 40, 51}}.
2x2 Fylki * Punktur (eða Vigur): Margfaldar saman fylkið og punkt/vigur.
Útkoman er punktur.
Dæmi: {{1, 2}, {3, 4}} * (3, 4) gefur punktinn A = (11, 25).
3x3 Fylki * Punktur (eða Vigur): Margfaldar saman fylkið og punkt/vigur.
Útkoman er punktur.
Dæmi: {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {0, 0, 1}} * (1, 2) gefur punktinn A =
(8, 20).
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Athugasemd: Þetta er dæmi um vildarvörpun þar sem einsleit hnit eru notuð: (x, y, 1)
fyrir punkt og (x, y, 0) fyrir vigur. Dæmið að ofan er því jafngilt:
{{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {0, 0, 1}} * {1, 2, 1}.
Önnur dæmi (sjá einnig kaflann Fylkjaskipanir Fylkjaskipanir):
Ákveða[Fylki]: Reiknar ákveðu fylkis.
Andhverfa[Fylki]: Andhverfir fylki.
Bylta[Fylki]: Byltir fylki.

3.2.10. Tvinntölur og aðgerðir
GeoGebra notar ekki tvinntölur sem slíkar en hægt er að nota punkta til að líkja eftir
aðgerðum með tvinntölum.
Dæmi: Ef tvinntalan 3 + 4i er slegin inn í Inntaksreitinn, fæst punkturinn
(3, 4) í Myndaglugganum. Hnit punktsins sjást sem 3 + 4i í Algebruglugganum.
Athugasemd: Alla punkta er hægt að sýna sem tvinntölur í Algebruglugganum. Opnið
Eiginleikar... punktsins og veljið Tvinntala í Algebru flipanum.
Ef breytan i hefur ekki verið skilgreind nú þegar þá skilur GeoGebra hana sem i = (0, 1) eða
tvinntöluna 0 + 1i. Þetta þýðir að hægt er að nota breytuna i til að slá inn tvinntölur í
Inntaksreitinn (t. d., q = 3 + 4i).
Samlagning og frádráttur, dæmi:
(2 + 1i) + (1 – 2i) verður tvinntalan 3 – 1i.
(2 + 1i) - (1 – 2i) verður tvinntalan 1 + 3i.

Margföldun og deiling, dæmi:
(2 + 1i) * (1 – 2i) verður tvinntalan 4 – 3i.
(2 + 1i) / (1 – 2i) verður tvinntalan 0 + 1i.
Athugasemd: (2, 1)*(1, -2) er innfeldi vigranna (2, 1) og (1, -2).

Önnur dæmi:
Í GeoGebru eru stæður með raun- og tvinntölum túlkaðar sem tvinntölur.
3 + (4 + 5i) verður tvinntalan 7 + 5i.
3 - (4 + 5i) verður tvinntalan -1 - 5i.
3 / (0 + 1i) verður tvinntalan 0 - 3i.
3 * (1 + 2i) verður tvinntalan 3 + 6i.

3.3.

Skipanir

Með skipunum er hægt að búa til nýja hluti eða breyta gömlum hlutum.
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Athugasemd: Hægt er að gefa útkomu skipana nafn með því að setja merki á undan
jafnaðarmerki (=). Í dæminu hér fyrir neðan er nafn nýja punktsins S.
Dæmi: Til að finna skurðpunkt línanna g og h er hægt að slá inn
S = Skurðpunktur[g, h] (sjá skipunina Skurðpunktur).
Athugasemd: Einnig er hægt að nota lágvísa í nöfnum: A1 er slegið inn A_1 en SAB er
s_{AB}.
Sjálfvirk ending skipana
Þegar skipun er slegin inn í Inntaksreit, reynir forritið að finna skipunina áður en hún er
kláruð. Geogebra stingur þannig upp á skipun þegar fyrstu tveir stafirnir hafa verið slegnir
inn í Inntaksreitinn.
Til að samþykkja skipunina skal ýtt á Enter.
Ef ekki er stungið upp á réttri skipun skal haldið áfram að slá inn skipunina, GeoGebra
stingur þá upp á annarri skipun.

3.3.1.

Almennar skipanir

Myndsmíðarskref
Myndsmíðarskref[]: Númer myndsmíðarskrefs .
Myndsmíðarskref[Hlutur]: Númer myndsmíðarskrefs sem hluturinn var búinn til á.

Eyða
Eyða[Hlutur]: Eyðir hlut og öllum háðum hlutum.

Athugasemd: Sjá einnig

Eyða

Tengsl
Tengsl[Hlutur a, Hlutur b]: Sýnir tengsl hlutanna a og b.

Athugasemd: Þessi skipun er notuð til að finna hvort tveir hlutir séu þeir sömu, hvort
punktur sé á línu eða keilusniði eða hvort lína sé snertill eða gangi gegnum keilusnið.
Athugasemd: Sjá einnig

3.3.2.

Tengsl tveggja hluta

Boole-skipanir

Ef
Ef[Skilyrði, Hlutur]: Afritar hlutinn ef skilyrðið er uppfyllt (true) en óskilgreint ef

skilyrðið er ekki uppfyllt (false).
Ef[Skilyrði, Hlutur a, Hlutur b]: Afritar hlut a ef skilyrðið er uppfyllt (true) en

afritar annars hlutf b (false).
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ErSkilgreint
ErSkilgreint[Hlutur]: Er true eða false eftir því hvort hluturinn er skilgreindur eða

ekki.
ErHeiltala
ErHeiltala[Tala]: Er true eða false eftir því hvort hluturinn er heiltala eða ekki.

3.3.3.

Tala

SkiptiHlutfall
SkiptiHlutfall[Punktur A, Punktur B, Punktur C]: Skilar skiptihlutfalli λ. Þrír

samlína punktar A, B og C, þar sem C = A + λ * AB.
Flatarmál
Flatarmál[Punktur A, Punktur B, Punktur C, ...]: Flatarmál marghyrnings

með hornpunkta A, B, C,…
Flatarmál[Keilusnið c]: Flatarmál keilusniðs c (hrings eða sporbaugs).
Athugasemd:
Til að reikna flatarmál milli tveggja falla þarf að nota skipunina Heildi .
Sjá einnig Flatarmál
ÁsaSkref
ÁsaSkrefX[]: Skrefabil á x-ás.
ÁsaSkrefY[]: Skrefabil á y-ás.

Athugasemd: Skipunin ÁsaSkref ásamt Horn og Runa gerir mögulegt að sérsníða ásana. (sjá
einnig Ásar og grind sérsniðin).
Tvíliðustuðull
Tvíliðustuðull[Tala n, Tala r]: Reiknar tvíliðustuðulinn n yfir r.

Ummál
Ummál[Keilusnið]: Gefur ummál keilusniðs (hrings eða sporbaugs).

KrossHlutfall
KrossHlutfall[Punktur A, Punktur B, Punktur C, Punktur D]: Reiknar

krosshlutfallið λ fyrir fjóra samlína punkta, A, B, C, og D, þar sem
λ = SkiptiHlutfall*B, C, D+ / SkiptiHlutfall*A, C, D+.
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Krappi
Krappi[Punktur, Fall]: Krappi fallsins í punktinum.
Krappi[Punktur, Ferill]: Krappi ferilsins í punktinum.

Fjarlægð
Fjarlægð[Punktur A, Punktur B]: Fjarlægð milli tveggja punkta A og B.
Fjarlægð[Punktur, Lína]: Fjarlægð punkts frá línu.
Fjarlægð[Lína g, Lína h]: Fjarlægð milli línanna g og h.

Athugasemd: Fjarlægð milli lína sem skerast er 0. Þessi skipun er því einungis
áhugaverð ef g og h eru samsíða línur.
Athugasemd: Sjá einnig

Fjarlægð eða lengd

SSD
SSD[Tala a, Tala b]: Stærsti samdeilir a og b.
SSD[Listi af tölum]: Stærsti samdeilir talnanna í listanum.

Athugasemd: Gildir eingöngu fyrir heilar tölur.
Heiltöludeiling
Heiltöludeiling[Tala a, Tala b]: Gefur kvóta (heila tölu) þegar deilt er í töluna a

með tölunni b.
Heildi
Heildi[Fall, Tala a, Tala b]: Ákveðið heildi falls á bilinu [a , b].

Ath.: Þessi skipun teiknar líka mynd af svæðinu milli grafs fallsins f og x-ássins.
Heildi[Fall f, Fall g, Tala a, Tala b]: Ákveðna heildið af mismuni fallanna

f(x) - g(x) á bilinu [a, b].
Athugasemd: Þessi skipun teiknar líka svæðið milli grafa fallanna f og g.
Athugasemd: Sjá einnig óákveðið heildi
Ítrekun
Ítrekun[Fall, Tala x0, Tala n]: Ítrar fall n sinnum, notar byrjunargildið x0.
Dæmi: Ef f(x) = x^2 þá gefur skipunin Ítrekun[f, 3, 2] niðurstöðuna (32)2 =

81.
MSF
MSF[Tala a, Tala b]: Minnsta samfeldi a og b.
MSF[Listi af tölum]: Minnsta samfeldi talnanna í listanum.
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Lengd
Lengd[Vigur]: Lengd vigurs.
Lengd[Punktur A]: Lengd staðarvigurs A.
Lengd[Fall, Tala x1, Tala x2]: Lengd grafs fallsins á bilinu [x1, x2].
Lengd[Fall, Punktur A, Punktur B]: Lengd grafs fallsins milli punktanna A og B á

grafinu.
Athugasemd: Ef punktarnir eru ekki á grafi fallsins eru x-hnit þeirra notuð til að
ákvarða bilið.
Lengd[Ferill, Tala t1, Tala t2]: Lengd ferilsins milli talnanna t1 og t2.
Lengd[Ferill c, Punktur A, Punktur B]: Lengd ferilsins c milli punktannna A og B
á ferlinum.
Lengd[Listi]: Lengd lista (fjöldi staka í lista).
Athugasemd: Sjá einnig

Fjarlægð eða lengd

Hringvik
Hringvik[Keilusnið]: Reiknar hringvik keilusniðs.

Athugasemd: Hringvik er fjarlægðin milli miðju keilusniðs og brennipunkts.
Undirsumma
Undirsumma[Fall, Tala a, Tala b, Tala n]: Gefur undirsummu fallsins á bilinu

[a, b] með n rétthyrningum.
Athugasemd: Þessi skipun teiknar líka mynd af rétthyrningunum sem gefa
undirsummuna.
Minna og stærra gildi
Min[Tala a, Tala b]: Gefur minni töluna a eða b.
Max[Tala a, Tala b]: Gefur stærri töluna a eða b.

Mátreikningur
Mod[Tala a, Tala b]: Gefur afganginn þegar deilt er í töluna a með tölunni b.

Stiki
Stiki[Fleygbogi]: Stiki fleygboga (fjarlægð milli stýrilínu og brennipunkts).

Ummál
Ummál[Marghyrningur]: Ummál marghyrnings.

Geisli
Geisli[Hringur]: Geisli hringsins.
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Slembi-skipanir
SlembiHeiltala[Heiltala neðra mark, Heiltala efra mark]: Gefur

slembiheiltölu á milli eða jafna neðra og efra marki.
SlembiTvíliðu[Fjöldi tilrauna n , Líkur p]: Gefur slembitölu tvíliðudreifingar
með líkum p og n fjölda tilrauna.
SlembiNormal[Meðaltal, Staðalfrávik]: Gefur slembitölu normaldreifingar með
gefnu meðaltali og staðalfráviki.
SlembiPoisson[Meðaltal]: Gefur slembitölu Poissondreifingar af gefnu meðaltali.
LengdHálfurLangás
LengdHálfurLangás[Keilusnið]: Gefur hálfa lengd langáss.

LengdHálfurSkammás
LengdHálfurSkammás [Keilusnið]: Gefur hálfa lengd skammáss.

Halli
Halli[Lína]: Gefur hallatölu línunnar.

Athugasemd: Þessi skipun teiknar líka upp þríhyrning til skýringar. Breyta má stærð
þríhyrningsins (sjá Eiginleikar).
Athugasemd: Sjá einnig

Halli

TrapisuSumma
TrapisuSumma[Fall, Tala a, Tala b, Tala n]: Reiknar trapisusummu fallsins á

bilinu [a, b] notar n trapisur.
Athugasemd: Þessi skipun teiknar trapisurnar líka.
Yfirsumma
Yfirsumma[Fall, Tala a, Tala b, Tala n]: Gefur yfirsummu fallsins á bilinu [a, b]

með n rétthyrningum.
Athugasemd: Þessi skipun teiknar líka mynd af rétthyrningunum sem gefa
yfirsummuna.

3.3.4.

Horn

Horn
Horn[Vigur v1, Vigur v2]: Hornið milli vigranna v1 og v2 (milli 0 og 360°) .
Horn[Lína g, Lína h]: Hornið milli stefnuvigra línanna g og h (milli 0 og 360°) .
Horn[Punktur A, Punktur B, Punktur C]: Hornið milli línustrikanna BA og BC (milli

0 og 360°).
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Horn[Punktur A, Punktur B, Horn α]: Hornið α (í radíönum) teiknað frá punkti A

með hornpunkt B.
Athugasemd: Punkturinn Snúa[A, α, B] er líka búinn til.
Horn[Keilusnið]: Gefur hornið milli x-ássins og langáss (sjá Ásar) .
Horn[Vigur]: Gefur hornið milli x-ássins og vigursins.
Horn[Punktur]: Gefur hornið milli x-ássins og stöðuvigurs punktsins.
Horn[Tala]: Breytir tölunni í horn (milli 0 og 2pi).
Horn[Marghyrningur]: Gefur öll horn í marghyrningnum í stærðfræðilega jákvæða
stefnu (þ. e., rangsælis).
Athugasemd: Ef marghyrningurinn var búinn til rangsælis, þá gefur skipunin hornin
inni í marghyrningnum, annars hornin utaná.
Athugasemd: Sjá einnig

3.3.5.

Horn og

Horn af gefinni stærð

Punktur

Miðja
Miðja[Keilusnið]: Gefur miðju hrings, sporbaugs eða breiðboga.

Athugasemd: Sjá einnig

Miðja eða miðpunktur

Þungamiðja
Þungamiðja[Marghyrningur]: Gefur þungamiðju marghyrningsins.

ÁkvörðunHorns
ÁkvörðunHorns[Númer eða Horn] Býr til punkt í horni Myndagluggans

(n = 1, 2, 3, 4) sem er aldrei sjáanlegt á skjánum.
ÁkvörðunHorns[Mynd, Númer horns: Býr til punkt á horni myndarinnar.
(n = 1, 2, 3, 4).
ÁkvörðunHorns[Texti, Númer horns]: Býr til punkt á horni textans.
(n = 1, 2, 3, 4).
Athugasemd: Tölusetningin er rangsælis og hefst í vinstra horni niðri.
Útgildi
Útgildi[Margliða]: Sýnir öll staðbundin útgildi margliðunnar sem punkta á grafi fallsins.

Brennipunktur
Brennipunktur[Keilusnið]: Finnur alla brennipunkta keilusniðsins.

Beygjuskilapunktur
Beygjuskilapunktur[Margliða]: Finnur og merkir alla beygjuskilapunkta á graf

fallsins.
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Skurðpunktur
Skurðpunktur[Lína g, Lína h]: Gefur skurðpunkt línanna g og h.
Skurðpunktur[Lína, Keilusnið]: Gefur alla skurðpunkta línu og keilusniðs (mest 2).
Skurðpunktur[Lína, Keilusnið, Tala n]: Gefur nta skurðpunkt línunnar og

keilusniðsins.
Skurðpunktur[Keilusnið c1, Keilusnið c2]: Gefur alla skurðpunkta keilusniðanna

c1 og c2 (mest. 4).
Skurðpunktur[Keilusnið c1, Keilusnið c2, Tala n]: Gefur nta skurðpunkt

keilusniðanna c1 og c2.
Skurðpunktur[Margliða f1, Margliða f2]: Gefur alla skurðpunkta margliðanna f1

og f2.
Skurðpunktur[Margliða f1, Margliða f2, Tala n]: Gefur nta skurðpunkt

margliðanna f1 og f2.
Skurðpunktur[Margliða, Lína]: Gefur alla skurðpunkta margliðunnar og línunnar.
ta
Skurðpunktur[Margliða, Lína, Tala n]: Gefur n skurðpunkt margliðunnar og

línunnar.
Skurðpunktur[Fall f, Fall g, Punktur A]: Reiknar skurðpunkt f og g með

upphafspunkt A (aðferð Newtons).
Skurðpunktur[Fall, Lína, Punktur A]: Reiknar skurðpunkt fallsins og línunnar með

upphafspunkt A (aðferð Newtons).
Athugasemd: Sjá einnig

Skurðpunktur tveggja hluta

Miðpunktur
Miðpunktur[Punktur A, Punktur B]: Gefur miðpunkt punktanna A og B.
Miðpunktur[Strik]: Gefur miðpunkt striksins.

Athugasemd: Sjá einnig

Miðja eða miðpunktur

Punktur
Punktur[Lína]: Gefur punkt á línunni.
Punktur[Keilusnið]: Gefur punkt á keilusniðinu.
Punktur[Fall]: Gefur punkt á fallinu.
Punktur[Margliða]: Gefur punkt á margliðunni.
Punktur[Vigur]: Gefur punkt á vigrinum.
Punktur[Punktur, Vigur]: Býr til nýjan punkt með að bæta vigrinum við punktinn.

Athugasemd: Sjá einnig

Nýr punktur

Rót
Rót[Margliða]: Gefur rætur margliðunnar sem skurðpunkta grafs fallsins við x-ásinn.
Rót[Fall, Tala a]: Gefur eina rót fallsins, notar upphafsgildið a í aðferð Newtons.
Rót[Fall, Tala a, Tala b]: Gefur eina rót fallsins innan bilsins [a, b]

(rangstöðuaðferð).
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Hvirfilpunktur
Hvirfilpunktur[Keilusnið]: Gefur hvirfilpunkta keilusniðsins.

3.3.6.

Vigur

KrappaVigur
KrappaVigur[Punktur, Fall]: Gefur krappavigur fallsins í punktinum.
KrappaVigur[Punktur, Ferill]: Gefur krappavigur ferilsins í punktinum.

Stefna
Stefna[Lína]: Gefur stefnuvigur línunnar.

Athugasemd: Ef jafna línunnar er ax + by = c þá er stefnuvigur hennar (b, - a).
HornrétturVigur
HornrétturVigur[Lína]: Gefur vigur sem er hornréttur á línuna.

Athugasemd: Ef jafna línunnar er ax + by = c þá er hornrétti vigurinn (a, b).
HornrétturVigur[Vigur v]: Gefur vigur sem er hornréttur á vigurinn v.
Athugasemd: Vigur hefur hnitin (a, b). Hornréttur vigur er þá (-b, a).
HornrétturEiningavigur
HornrétturEiningavigur[Lína]: Vigur af lengdinni 1 sem er hornréttur á línuna.
HornrétturEiningavigur[Vigur]: Vigur af lengdinni 1 sem er hornréttur á vigurinn.

EiningarVigur
EiningarVigur[Lína]: Stefnuvigur línunnar, lengd 1.
EiningarVigur[Vigur v]: Vigur, lengd 1, sem er í sömu stefnu og vigur v.

Vigur
Vigur[Punktur A, Punktur B]: Býr til vigur frá punkti A til B.
Vigur[Punktur]: Gefur stöðuvigur punktsins.

Athugasemd: Sjá einnig

3.3.7.

Vigur milli tveggja punkta

Línustrik

Línustrik
Línustrik[Punktur A, Punktur B]: Býr til línustrik milli A og B.
Línustrik[Punktur A, Tala a]: Býr til línustrik af lengd a með byrjunarpunkt A.

Athugasemd: Endapunktur línustriksins er einnig búinn til.
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Athugasemd: Sjá einnig
punkti

3.3.8.

Línustrik milli tveggja punkta og

Línustrik af gefinni lengd frá

Hálflína

Hálflína
Hálflína[Punktur A, Punktur B]: Býr til hálflínu sem byrjar í A og gengur gegnum

punktinn B.
Hálflína[Punktur, Vigur v]: Býr til hálflínu sem byrjar í punktinum B og er samsíða

vigrinum v.
Athugasemd: Sjá einnig

3.3.9.

Hálflína gegnum tvo punkta

Marghyrningur

Marghyrningur
Marghyrningur[Punktur A, Punktur B, Punktur C,...]: Býr til marghyrning

skilgreindan út frá punktunum A, B, C,…
Marghyrningur[Punktur A, Punktur B, Tala n]: Býr til reglulegan marghyrning

með n horn ( punktar A and B meðtaldir).
Athugasemd: Sjá einnig

Marghyrningur og

Reglulegur marghyrningur

3.3.10. Lína
HelmingalínaHorns
HelmingalínaHorns[Punktur A, Punktur B, Punktur C]: Gefur helmingalínu

hornsins sem punktarnir A, B og C skilgreina.
Athugasemd: B er topppunktur hornsins.
HelmingalínaHorns[Lína g, Lína h]: Gefur helmingalínur beggja horna milli
línanna.
Athugasemd: Sjá einnig

Helmingalína horns

Aðfella
Aðfella[Breiðbogi]: Gefur báðar aðfellur breiðbogans.

Ásar
Ásar[Keilusnið]: Gefur báða ása keilusniðsins.

46

Miðstrengur
SamokaMiðstrengur[Lína, Keilusnið]
SamokaMiðstrengur[Vigur, Keilusnið]

Stýrilína
Stýrilína[Fleygbogi]: Gefur stýrilínu fleygbogans.

Lína
Lína[Punktur A, Punktur B]: Býr til línu í gegnum punkta A og B.
Lína[Punktur, Samsíða Lína g]: Býr til línu samsíða g gegnum punktinn.
Lína[Punktur, Stefnuvigur v]: Býr til línu í gegnum punktinn, með stefnuvigur v.

Athugasemd: Sjá einnig

Lína gegnum tvo punkta

Langás
Langás[Keilusnið]: Gefur langás keilusniðsins.

Skammás
Skammás[Keilusnið]: Gefur skammás keilusniðsins.

Hornrétt
Hornrétt[Punktur, Lína l]: Býr til línu hornrétta á l, gegnum punktinn .
Hornrétt[Punktur, Vigur]: Býr til hornrétta línu á vigurinn, gegnum punktinn.

Athugasemd: Sjá einnig

Hornrétt lína

Miðþverill
Miðþverill[Punktur A, Punktur B]: Gefur miðþveril línustriksins AB.
Miðþverill[Línustrik]: Gefur miðþveril striksins.

Athugasemd: Sjá einnig

Miðþverill

Skautlína
Skautlína[Punktur, Keilusnið]: Býr til skautlínu punktsins út frá keilusniðsinu.

Athugasemd: Sjá einnig

Skautlína eða miðstrengur

Snertill
Snertill[Punktur, Keilusnið]: Býr til alla snertla keilusniðsins sem fara í gegnum

punktinn.
Snertill[Lína, Keilusnið]: Býr til alla snertla keilusniðsins sem eru samsíða línunni.
Snertill[Tala a, Fall]: Býr til snertil fallsins í x = a.
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Snertill[Punktur A, Fall]: Býr til snertil fallsins í x = x(A).

Athugasemd: x(A) er x-hnit punktsins A.
Snertill[Punktur, Ferill]: Býr til snertil ferilsins í punktinum.
Athugasemd: Sjá einnig

Snertlar

3.3.11. Keilusnið
Hringur
Hringur[Punktur M, Tala r]: Gefur hring með miðpunkt M og geisla r.
Hringur[Punktur M, Línustrik]: Gefur hring með miðpunkt M og geisla af sömu

lengd og línustrikið.
Hringur[Punktur M, Punktur A]: Gefur hring með miðpunkt M sem gengur gegnum

punktinn A.
Hringur[Punktur A, Punktur B, Punktur C]: Gefur hring sem punktarnir A, B og C

liggja á.
Athugasemd: Sjá einnig Hringfari, Hringur skilgreindur út frá miðju og punkti,
Hringur skilgreindur út frá miðju og geisla, og Hringur gegnum þrjá punkta
Keilusnið
Keilusnið[Punktur A, Punktur B, Punktur C, Punktur D, Punktur E]:

Gefur keilusnið gegnum punktana fimm A, B, C, D og E.
Athugasemd: Ef fjórir punktanna liggja á sömu línu þá er keilusniðið óskilgreint.
Athugasemd: Sjá einnig

Keilusnið gegnum fimm punkta

Sporbaugur
Sporbaugur[Punktur F, Punktur G, Tala a]: Býr til sporbaug með brennipunkta F

og G og hálfan langás af lengd a.
Athugasemd: Skilyrði: 2a > Fjarlægð[F, G]
Sporbaugur[Punktur F, Punktur G, Línustrik]: Býr til sporbaug með

brennipunkta F og G og hálfan langás jafnlangan línustrikinu.
Sporbaugur[Punktur F, Punktur G, Punktur A]: Býr til sporbaug með

brennipunkta F og G sem gengur gegnum punktinn A.
Athugasemd: Sjá einnig

Sporbaugur

Breiðbogi
Breiðbogi[Punktur F, Punktur G, Tala a]: Býr til breiðboga með brennipunkta F

og G og langás af lengd 2a.
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Athugasemd: Skilyrðið 0 < 2a < Lengd[F, G] verður að vera uppfyllt
Breiðbogi[Punktur F, Punktur G, Línustrik]: Býr til breiðboga með
brennipunkta F og G og hálfan langás af sömu lengd og Línustrik.
Breiðbogi[Punktur F, Punktur G, Punktur A]: Býr til breiðboga með
brennipunkta F og G sem gengur gegnum punktinn A.
Athugasemd: Sjá einnig verkfærið

Breiðbogi

Krappahringur
Krappahringur[Punktur, Fall]: Gefur krappahring fallsins í punktinum.
Krappahringur[Punktur, Ferill]: Gefur krappahring ferilsins í punktinum.

Fleygbogi
Fleygbogi[Punktur F, Lina g]: Gefur fleygboga með brennipunkt F og stýrilínu g.

Athugasemd: Sjá einnig verkfærið

Fleygbogi

3.3.12. Fallaskipanir
Skilyrt föll
Hægt er að nota Boole skipunina Ef til að búa til skilyrt fall.
Athugasemd: Hægt er að diffra og heilda slík föll og reikna skurðpunkta slíkra falla á sama
hátt og gert er fyrir „venjuleg” föll.
Sýnidæmi:
f(x) = Ef[x < 3, sin(x), x^2] gefur fall sem er jafnt og sin(x) fyrir

x < 3 og x2 fyrir x ≥ 3.
a ≟ 3 ˄ b ≥ 0kannar hvort „a sé jafnt og 3 og b sé stærra en eða jafnt og 0”.
Athugasemd: Tákn fyrir skilyrtar fullyrðingar (t. d., ≟, ˄, ≥) er að finna í listanum hægra
megin við Inntaksreit.
Afleiða
Afleiða[Fall]: Reiknar afleiðu fallsins.
Afleiða[Fall, Tala n]: Reiknar n-tu afleiðu fallsins.

Athugasemd: Hægt er að skrifa f'(x) í stað Afleiða[f]og f''(x) í stað Afleiða[f, 2]
og svo framvegis.
Liða
Liða[Fall]: Margfaldar sviga í stæðu.
Sýnidæmi: Liða[(x + 3)(x - 4)] gefur f(x) = x2 - x - 12
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Þátta
Þátta[Margliða]: Þáttar margliðuna.
Sýnidæmi: Þátta[x^2 + x - 6] gefur f(x) = (x-2)(x+3)

Fall
Fall[Fall, Tala a, Tala b]: Gefur graf falls sem er jafnt f á bilinu [a, b] og

óskilgreint utan [a, b].
Athugasemd: Þessa skipun ætti bara að nota til að sýna myndrænt fall á ákveðnu bili.
Sýnidæmi: f(x) = Fall[x^2, -1, 1] gefur graf fallsins x2 á bilinu [-1, 1]. Ef slegið er inn
g(x) = 2 f(x) fæst fallið g(x) = 2 x2, en þetta fall er ekki einskorðað við bilið [-1, 1].
Heildi
Heildi[Fall]: Gefur óákveðið heildi fallsins.

Athugasemd: Sjá einnig skipun sem gefur ákveðið heildi.
Margliða
Margliða[Fall]: Gefur liðað margliðufall.
Sýnidæmi: Margliða[(x - 3)^2] gefur x2 - 6x + 9.
Margliða[Listi af n punktum]: Gefur brúunarmargliðu af stigi n-1 gegnum n gefna

punkta.
Einfalda
Einfalda[Fall]: Einfaldar fallið ef mögulegt er.

Dæmi:
Einfalda[x + x + x] gefur fallið f(x) = 3x.
Einfalda[sin(x) / cos(x)] gefur fallið f(x) = tan(x).
Einfalda[-2 sin(x) cos(x)] gefur fallið f(x) = sin(-2 x).

TaylorMargliða
TaylorMargliða[Fall, Tala a, Tala n]: Býr til nta-stigs Taylormargliðu í

punktinum x = a .

3.3.13. Stikaður ferill
Ferill
Ferill[Stæða e1, Stæða e2, Stiki t, Tala a, Tala b]: Gefur ferilinn fyrir x-

stæðuna e1 og y-stæðuna e2 (notar stikann t) á bilinu [a, b].
Sýnidæmi: c = Ferill[2 cos(t), 2 sin(t), t, 0, 2 pi] býr til hring með geisla
2 og miðju í upphafspunkti hnitakerfisins.
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Athugasemd: Stikaða ferla er hægt að nota með föllum og reikniaðgerðum.
Dæmi: c(3) gefur punkt á ferli c sem svarar til gildi stikans t=3.
Athugasemd: Einnig er hægt að setja punkt á ferilinn með
Punktur.

Nýr punktur eða skipuninni

Skipanir fyrir stikaða ferla
Krappi[Punktur, Ferill]: Reiknar krappa ferilsins í punktinum.
KrappaVigur[Punktur, Ferill]: Gefur krappavigur ferilsins í punktinum.
Afleiða[Ferill]: Gefur afleiðu ferilsins.
Afleiða[Ferill, Tala n]: Gefur n-tu afleiðu ferilsins.
Lengd[Ferill, Tala t1, Tala t2]: Gefur lengd ferilsins milli gildanna t1 og t2.
Lengd[Ferill c, Punktur A, Punktur B]: Gefur lengd ferilsins c milli punktanna A

og B sem eru á ferlinum.
Krappahringur[Punktur, Ferill]: Gefur krappahring ferilsins í punktinum.
Snertill[Punktur, Ferill]: Býr til snertil ferilsins í punktinum.

3.3.14. Bogi og hringgeiri
Athugasemd: Algebrulegt gildi boga er lengd hans en algebrulegt gildi hringgeira er flatarmál
geirans.
Bogi
Bogi[Keilusnið c, Punktur A, Punktur B]: Gefur lengd boga keilusniðsins milli

punktanna A og B sem eru á keilusniðinu c.
Athugasemd: Þessi skipun virkar bara fyrir hring eða sporbaug.
Bogi[Keilusnið, Tala t1, Tala t2]: Gefur lengd boga keilusniðsins milli gildanna
t1 og t2.
Athugasemd: Í forritinu eru tvö form notuð:
Hringur: (r cos(t), r sin(t)), r er geisli hringsins.
Sporbaugur: (a cos(t), b sin(t)), a og b eru hálfir lang- og skammásar
sporbaugsins.
Hringbogi
HringbogiMeðMiðpunkti[Punktur M, Punktur A, Punktur B]: Býr til hringboga

með miðpunkti M frá A til B.
Athugasemd: B þarf ekki að vera á boganum.
Athugasemd: Sjá einnig
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Hringbogi skilgreindur út frá miðju og tveimur punktum

HringgeiriMeðMiðpunkti
HringgeiriMeðMiðpunkti[Punktur M, Punktur A, Punktur B]: Býr til hringgeira

með miðpunkti M milli punktanna A og B.
Athugasemd: B þarf ekki að vera á hringgeiranum.
Athugasemd: Sjá einnig

Hringgeiri skilgreindur út frá miðju og tveimur punktum

HringbogiÞrírPunktar
HringbogiÞrírPunktar[Punktur A, Punktur B, Punktur C]: Býr til hringboga í

gegnum punktana A, B og C. A er byrjunarpunktur og C er endapunktur hringbogans.
Athugasemd: Sjá einnig

Hringbogi gegnum þrjá punkta

HringgeiriÞrírPunktar
HringgeiriÞrírPunktar[Punktur A, Punktur B, Punktur C]: Býr til hringgeira

gegnum punktana A, B, og C. A er byrjunarpunktur og C er endapunktur.
Athugasemd: Sjá einnig

Hringgeiri gegnum þrjá punkta

Hringgeiri
Hringgeiri[Keilusnið, Punktur A, Punktur B]: Gefur hringgeirann milli

punktanna A og B á keilusniðinu.
Athugasemd: Virkar bara fyrir hring eða sporbaug.
Hringgeiri[Keilusnið, Tala t1, Tala t2]: Gefur hringgeira milli gildanna t1 og t2
á keilusniðinu.
Athugasemd: Í forritinu eru tvö form notuð:
Hringur: (r cos(t), r sin(t)), r er geisli hringsins.
Sporbaugur: (a cos(t), b sin(t)), a og b eru hálfir lang- og skammásar
sporbaugsins.
Hálfhringur
Hálfhringur[Punktur A, Punktur B]: Bý til hálfhring yfir línustrikið AB.

Athugasemd: Sjá einnig

Hálfhringur gegnum tvo punkta

3.3.15. Texti
LaTex
LaTex[Hlutur]: Gefur jöfnu hlutarins á LaTeX formi.

Dæmi: Ef a = 2 og f(x) = a x2, þá gefur LaTex[f] 2 x2 ( LaTeX texti).
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LaTex[Hlutur, Boole breyta]: Gefur jöfnu hlutarins á LaTeX formi. Boole-breytan

ákvarðar hvort gildi eru sett inn fyrir breytur eða ekki.
Dæmi: Ef a = 2 og f(x) = a x2, þá er
LaTex[f, true] Gefur 2 x2 ( LaTeX texti).
2
LaTex[f, false] Gefur a x ( LaTeX texti).
BrotTexti
BrotTexti[Tala]: Breytir tölunni í brot og sést sem (LaTeX) texti í Myndaglugganum.
Dæmi: Ef a: y = 1.5 x + 2 er lína, þá er BrotTexti[Halli[a]] brotið 3/2 á

textaformi.
StafurUnicode
StafurUnicode["Texti"]: Breytir staf í Unicode tölu

Athugasemd: Stafurinn verður að vera innan gæsalappa.
Dæmi: StafurUnicode["a"] gefur töluna 97
Nafn
Nafn[Hlutur]: Gefur nafn hlutarins í Myndaglugganum.

Athugasemd: Notið þessa skipun í kvikum texta fyrir hluti sem hugsanlega verða
endurnefndir. Nafn skipunin er andhverfa skipunarinnar Hlutur.
Hlutur
Hlutur[Nafn hlutar sem texti]: Gefur hlutinn sem hefur nafnið. Hluturinn verður

alltaf háður.
Athugasemd: Hlutur skipunin er andhverfa Nafn skipunarinnar.
Dæmi: Fyrir punktana A1, A2, ... , A20 og rennistikuna n = 2, þá gefur Hlutur["A" +
n] afrit af punktinum A2.
TextaTafla
TextaTafla[Listi 1, Listi 2, Listi 3,...]: Býr til texta sem inniheldur töflu

yfir listana.
Athugasemd: Sérhver listi birtist í nýrri röð í töflunni.
Dæmi:
TextaTafla[{x^2, 4}, {x^3, 8}, {x^4, 16}]

Býr til textatöflu með þremur röðum og tveimur dálkum. Stök töflunnar eru
jöfnuð vinstra megin.
TextaTafla[Runa[i^2, i, 1, 10]]

Býr til töflu með einni röð. Stök töflunnar eru jöfnuð vinstra megin.
TextaTafla[Listi 1, Listi 2, Listi 3,..., "Jöfnun texta"]: Býr til
textatöflu yfir listana. Textinn “Jöfnun texta” stjórnar útliti töflunnar.
Athugasemd: Möguleikarnir eru "vl", "vc", "vr", "v", "h", "hl", "hc", "hr". Sjálfgefið
gildi er "hl".
"v" = lóðrétt, þ. e. Listarnir eru í dálkum
"h" = lárétt, þ. e. Listarnir eru í röðum
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"l" = vinstri jafnað
"r" = hægri jafnað
"c" = miðjað
Dæmi:
TextaTafla[{1,2,3,4},{1,4,9,16},"v"]

býr til töflu með tveimur dálkum og fjórum röðum og stökin eru vinstri
jöfnuð.
TextaTafla[{1,2,3,4},{1,4,9,16},"h"]

býr til töflu með tveimur röðum og fjórum dálkum. Stökin eru jöfnuð vinstra
megin.
TextaTafla[{11.2,123.1,32423.9,"234.0"},"vr"]

býr til töflu með einum dálki og stökin eru jöfnuð hægra megin.
Texti
Texti[Hlutur]: Gefur jöfnu hlutarins á textaformi.

Athugasemd: Breytum er breytt í gildi.
Dæmi: Ef a = 2 og c = a2, þá gefur Texti[c] textann "4".
Texti[Hlutur, Boole breyta]: Gefur jöfnu hlutarins á textaformi. Boole-breytan
ákvarðar hvort gildi eru sett inn fyrir breytur eða ekki.
Dæmi: Ef a = 2 og c = a2, þá
Texti[c, true] gefur textann "4".
2
Texti[c, false] gefur textann "a ".
Texti[Hlutur, Punktur]: Gefur jöfnu hlutarins á textaformi við punktinn.
Dæmi: Texti["halló", (2, 3)] Textinn birtist við punktinn (2, 3).
Texti[Hlutur, Punktur, Boole breyta]: Gefur jöfnu hlutarins á textaformi við
punktinn. Boole-breytan ákvarðar hvort gildi eru sett inn fyrir breytur eða ekki.
TextiUnicode
TextiUnicode["Texti"]: Breytir textanum í lista af Unicode tölum, staf fyrir staf.

Dæmi:
TextiUnicode["Some text"] gefur eftirfarandi lista af Unicode tölum

{83, 111, 109, 101, 32, 116, 101, 120, 116}.
Ef texti1 er "hello", þá er TextiUnicode[texti1]Unicode listinn {104, 101,
108, 108, 111}.
UnicodeStafur
UnicodeStafur[Heiltala]: Breytir Unicode heiltölunni aftur í staf á textaformi í

Myndaglugganum.
Dæmi: UnicodeStafur[97] gefur stafinn "a".
UnicodeTexti
UnicodeTexti[List of Integers]: Breytir Unicode tölum í texta.
Dæmi: UnicodeTexti[{104, 101, 108, 108, 111}] gefur textann "hello".
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3.3.16. Leg
Leg
Leg[Punktur Q, Punktur P]: Gefur leglínu punktsins Q sem er háð punkti P.

Athugasemd: Punktur P verður að vera á hlut (t. d. línu, striki eða hring).
Athugasemd: Sjá einnig

Leg

3.3.17. Listar og runur
BætaVið
BætaVið[Listi, Hlutur]: Bætir hlutnum við listann.
Dæmi: BætaVið[{1, 2, 3}, 4] gefur {1, 2, 3, 4}.
BætaVið[Hlutur, Listi]: Bætir listanum við hlutinn.
Dæmi: BætaVið[4, {1, 2, 3}] gefur {4, 1, 2, 3}.

TeljaSkilyrt
TeljaSkilyrt[Skilyrði, Listi]: Telur hversu mörg stök listans fullnægja skilyrðinu.

Dæmi:
TeljaSkilyrt[x < 3, {1, 2, 3, 4, 5}] gefur töluna 2.
TeljaSkilyrt[x<3, A1:A10] gefur þá reiti (af A1:A10) hvers gildi er

minna en 3.
Stak
Stak[Listi, Tala n]: Gefur n-ta stak listans.

Athugasemd: Listinn má eingöngu samanstanda af einni gerð (t. d. tölur eða punkar).
Fyrstu
Fyrstu[Listi]: Gefur fyrsta stak listans.
Fyrstu[Listi, Fjöldi staka n]: Gefur nýjan lista sem inniheldur fyrstu n stök

listans.
SetjaInn
SetjaInn[Hlutur, Listi, Staðsetning]: Setur hlutinn inn í listann þar sem

staðsetningin segir til um.
Dæmi: SetjaInn[x^2, {1, 2, 3, 4, 5}, 3] setur x2 í þriðja sæti og gefur
listann {1, 2, x2, 3, 4, 5}.
Athugasemd: Ef staðsetningin er neikvæð tala, þá er staðsetningin talin frá hægri.
Dæmi: SetjaInn[x^2, {1, 2, 3, 4, 5}, -1] setur x2 á enda listans og gefur
listann {1, 2, 3, 4, 5, x2}.
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SetjaInn[Listi 1, Listi 2, Staðsetning]: Setur öll stök lista1 inn í lista2 þar sem

staðsetningin segir til um.
Dæmi: SetjaInn[{11, 12}, {1, 2, 3, 4, 5}, 3] setur lista1 inn í lista2 í
þriðja sæti og gefur listann {1, 2, 11, 12, 3, 4, 5}.
Athugasemd: Ef staðsetningin er neikvæð tala, þá er staðsetningin talin frá hægri.
Dæmi: SetjaInn[{11, 12}, {1, 2, 3, 4, 5}, -2] gefur listann {1, 2, 3, 4,
11, 12, 5}.
Snið
Snið[Listi 1, Listi 2]: Gefur nýjan lista sem inniheldur sniðmengi lista1 og lista2.

ÍtrekunarListi
ÍtrekunarListi[Fall, Tala x0, Tala n]:

Gefur lista af lengd n+1. Fyrsta stak listans er x0, næstu stök eru ítrun fallsins.
Dæmi: Ef f(x) = x^2 þá gefur skipunin
L = ÍtrekunarListi[f, 3, 2] L = {3, 9, 81}.
SláSaman
SláSaman[Listi 1, Listi 2, ...]: Slær saman tveimur (eða fleiri) listum.

Athugasemd: Nýji listinn inniheldur öll stök fyrri listanna. Listinn er ekki raðaður.
Dæmi: SláSaman[{5, 4, 3}, {1, 2, 3}] býr til listann {5, 4, 3, 1, 2, 3}.
SláSaman[Listi af listum]: Slær saman í einn lista.
Athugasemd: Nýji listinn inniheldur öll stök listanna. Listinn er ekki raðaður.
Dæmi:
SláSaman[{{1, 2}}] býr til listann {1, 2}.
SláSaman[{{1, 2, 3}, {3, 4}, {8, 7}}] býr til listann
{1, 2, 3, 3, 4, 8, 7}.
HaldaEf
HaldaEf[Skilyrði, Listi]: Býr til nýjan lista, öll stökin standast skilyrðið.
Dæmi: HaldaEf[x<3, {1, 2, 3, 4, 1, 5, 6}] gefur listann {1, 2, 1}.

Síðasta
Síðasta[Listi]: Gefur síðasta stak listans.
Síðasta[Listi, Fjöldi staka n]: Gefur síðustu n stök listans.

Lengd
Lengd[Listi]: Gefur lengd (fjölda staka) listans.
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Min
Min[Listi]: Gefur minnsta stak listans.

Max
Max[Listi]: Gefur stærsta stak listans.

Margfalda
Margfalda[Listi]: Margfaldar saman öll stök listans.

FjarlægjaÓskilgreint
FjarlægjaÓskilgreint[Listi]: Fjarlægir óskilgreinda hluti af listanum.
Dæmi: FjarlægjaÓskilgreint[Runa[(-1)^i, i, -3, -1, 0.5]] fjarlægir

annað og fjórða stak rununnar.
SnúaViðRöð
SnúaViðRöð[Listi]: Snýr röð listans við.

Runa
Runa[Stæða, Breyta i, Tala a, Tala b]
Dæmi: L = Runa[(2, i), i, 1, 5] býr til lista af punktum með y-hnitum frá 1

til 5: L = {(2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5)}.
Runa[Stæða, Breyta i, Tala a, Tala b, Skreflengd]
Dæmi: L = Runa[(2, i), i, 1, 3, 0.5] býr til lista af punktum með y-

hnitum frá 1 til 3 með skreflengd 0.5:
L = {(2, 1), (2, 1.5), (2, 2), (2, 2.5), (2, 3)}.
Athugasemd: Þar sem stikarnir a og b eru kvikir væri líka hægt að nota rennistikur sem
breytur.
Raða
Raða[Listi]: Raðar lista af tölum, textum eða punktum.

Athugasemd: Punktum er raðað eftir x-hnitum.
Dæmi:
Raða[{3, 2, 1}] gefur {1, 2, 3}.
Raða[{"perur", "epli", "fíkjur"}] gefur lista í stafrófsröð.
Raða[{(3, 2), (2, 5), (4, 1)}] gefur {(2, 5), (3, 2), (4, 1)}.

Summa
Summa[Listi]: Reiknar út summu stakanna.

Athugasemd: Þessa skipun er hægt að nota á tölur, punkta, vigra,texta og föll.
Dæmi:
Summa[{1, 2, 3}] gefur a = 6.
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Summa[{x^2, x^3}] gefur f(x) = x2 + x3.
Summa[Runa[i,i,1,100]] gefur a = 5050.
Summa[{(1, 2), (2, 3)}] gefur punktinn A = (3, 5).
Summa[{(1, 2), 3}] gefur punktinn B = (4, 2).
Summa[{"a","b","c"}] gefur textann "abc".
Summa[Listi, Fjöldi staka n]: Reiknar út summu fyrstu n stakanna.

Athugasemd: Þessi skipun virkar fyrir tölur, punkta, vigra, texta og föll.
Dæmi: Summa[{1, 2, 3, 4, 5, 6}, 4] gefur a = 10.
TakaÚrLista
TakaÚrLista[Listi, Byrja m, Enda n]: Gefur lista af stökum m til n í listanum.

Sammengi
Sammengi[Listi 1, Listi 2]: Gefur sammengi listanna og fjarlægir stök sem koma oft

fyrir.

3.3.18. Rúmfræðilegar færslur
Stríkka
Stríkka[Punktur A, Stríkkunarþáttur, Punktur S]: Stríkkar punkt A frá punkti

S um stríkkunarþáttinn.
Stríkka[Lína, Stríkkunarþáttur, Punktur S]: Stríkkar línuna frá punkti S um

stríkkunarþáttinn.
Stríkka[Keilusnið, Stríkkunarþáttur, Punktur S]: Stríkkar keilusniðið frá

punkti S um stríkkunarþáttinn.
Stríkka[Marghyrningur, Stríkkunarþáttur, Punktur S]: Stríkkar

marghyrninginn frá punkti S um stríkkunarþáttinn.
Athugasemd: Ný horn og hliðar eru búin til.
Stríkka[Mynd, Stríkkunarþáttur, Punktur S]: Stríkkar myndina frá punkti S um
stríkkunarþáttinn.
Athugasemd: Sjá einnig

Stríkka hlut frá punkti með þætti

Spegla
Spegla[Punktur A, Punktur B]: Speglar punkt A um punkt B.
Spegla[Lína, Punktur]: Speglar línuna um punktinn.
Spegla[Keilusnið, Punktur]: Speglar keilusniðið um punktinn.
Spegla[Marghyrningur, Punktur]: Speglar marghyrninginn um punktinn.

Athugasemd: Ný horn og hliðar eru búin til.
Spegla[Mynd, Punktur]: Speglar myndina um punktinn.
Spegla[Punktur, Lína]: Speglar punktinn um línuna.
Spegla[Lína g, Lína h]: Speglar línu g um línu h.
Spegla[Keilusnið, Lína]: Speglar keilusniðið um línuna.
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Spegla[Marghyrningur, Lína]: Speglar marghyrninginn um línuna.

Athugasemd: Ný horn og hliðar eru búin til.
Spegla[Mynd, Lína]: Speglar myndina um línuna.
Hringspeglun[Punktur, Hringur]: Hringspeglun punktsins.
Athugasemd: Sjá einnig
Hringspeglun

Spegla hlut um punkt;

Spegla hlut um línu;

Snúa
Snúa[Punktur, Horn]: Snýr punktinum um hornið.
Snúa[Vigur, Horn]: Snýr vigrinum um hornið um byrjunarpunkt vigursins.
Snúa[Lína, Horn]: Snýr línunni um hornið um upphafspunkt hnitakerfisins.
Snúa[Keilusnið, Horn]: Snýr keilusniðinu um hornið um upphafspunkt hnitakerfisins.
Snúa[Marghyrningur, Horn]: Snýr marghyrningnum um hornið um upphafspunkt

hnitakerfisins.
Athugasemd: Einnig eru búnir til nýir hornpunktar og línustrik.
Snúa[Mynd, Horn]: Snýr myndinni um hornið um upphafspunkt hnitakerfisins.
Snúa[Punktur A, Horn, Punktur B]: Snýr punktinum A um hornið um punktinn B.
Snúa[Lína, Horn, Punktur]: Snýr línunni um hornið um punktinn.
Snúa[Vigur, Horn, Punktur]: Snýr vigrinum um hornið um punktinn.
Snúa[Keilusnið, Horn, Punktur]: Snýr keilusniðinu um hornið um punktinn.
Snúa[Marghyrningur, Horn, Punktur]: Snýr marghyrningnum um hornið um
punktinn B.
Athugasemd: Einnig eru búnir til nýir hornpunktar og línustrik.
Snúa[Mynd, Horn, Punktur]: Snýr myndinni um hornið um punktinn.
Athugasemd: Sjá einnig

Snúa hlut um punkt um horn

Hliðra
Hliðra[Punktur, Vigur ]: Hliðrar punktinum um vigurinn.
Hliðra[Lína, Vigur]: Hliðrar línunni um vigurinn.
Hliðra[Keilusnið, Vigur]: Hliðrar keilusniðinu um vigurinn.
Hliðra[Fall, Vigur]: Hliðrar fallinu um vigurinn.
Hliðra[Marghyrningur, Vigur]: Hliðrar marghyrningnum um vigurinn.

Athugasemd: Ný horn og hliðar eru búin til.
Hliðra[Mynd, Vigur]: Hliðrar myndinni um vigurinn.
Hliðra[Vigur, Punktur]: Hliðrar vigrinum að punktinum.

Athugasemd: Sjá einnig
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Hliðra hlut um vigur

3.3.19. Tölfræði
Stöplarit
Stöplarit[Upphafsgildi, Lokagildi, Listi af tíðnigildum]: Býr til stöplarit

á bilinu, fjöldi stöpla ræðst af lengd listans og hæð stöplanna ræðst af tíðnigildunum.
Dæmi: Stöplarit[10, 20, {1,2,3,4,5} ] gefur 5 stöpla stöplarit á bilinu [10,
20] , hæð stöplanna er frá 1 til 5.
Stöplarit[Upphafsgildi a, Lokagildi b, Stæða, Breyta k, Frá tölu c,
Til tölu d]: Býr til stöplarit á bilinu [a, b], hæð stöplanna er reiknuð með

stæðunni út frá breytunni k sem fer frá c til d.
Dæmi: Ef p = 0.1, q = 0.9 og n = 10 þá mun
Stöplarit[ -0.5, n + 0.5, Tvíliðustuðull[n,k]*p^k*q^(n-k), k,
0, n ] gefa stöplarit á bilinu [-0.5, n+0.5]. Hæð stöplanna ákvarðast af líkunum sem

reiknaðar eru út.
Stöplarit[Upphafsgildi a, Lokagildi b, Stæða, Breyta k, Frá c, Til
d, Skrefalengd s]: Býr til stöplarit á bilinu [a, b], hæð stöplanna er reiknuð með

stæðunni út frá breytunni k sem fer frá c til d með skreflengd s.
Stöplarit[Listi af gögnum, Breidd stöpla]: Býr til stöplarit af gefinni breidd úr
gögnunum.
Dæmi: Stöplarit[ {1,1,1,2,2,2,2,2,3,3,3,5,5,5,5}, 1]
Stöplarit[Listi af gögnum, Listi af tíðnigildum]: Býr til stöplarit úr
gögnunum.
Athugasemd: Listinn af gögnunum verður að vera jafndreifður þ.e. jafnt bil á milli
talnanna.
Dæmi:
Stöplarit[{10,11,12,13,14}, {5,8,12,0,1}]
Stöplarit[{5, 6, 7, 8, 9}, {1, 0, 12, 43, 3}]
Stöplarit[{0.3, 0.4, 0.5, 0.6}, {12, 33, 13, 4}]
Stöplarit[Listi af gögnum , Listi af tíðnugildum, Breidd stöpla w]:

Býr til stöplarit með stöplabreidd w.
Athugasemd: Listinn af gögnunum verður að vera jafndreifður þ.e. jafnt bil á milli
talnanna.
Dæmi:
Stöplarit[{10,11,12,13,14}, {5,8,12,0,1}, 0.5] skilur eftir bil
milli stöpla.
Stöplarit[{10,11,12,13,14}, {5,8,12,0,1}, 0] býr til línugraf.
KassaRit
KassaRit[yHliðrun, yKvarði, Listi af óflokkuðum gögnum]: Býr til kassarit úr

gögnunum, lárétt staða ákvarðast af yHliðrun og hæð ákvarðast af yKvarða.
Dæmi: KassaRit[0, 1, {2,2,3,4,5,5,6,7,7,8,8,8,9}]
KassaRit[yHliðrun, yKvarði, Byrjunargildi a, Q1, Miðgildi, Q3,
Lokagildi b]: Býr til kassarit úr gögnunum á bilinu [a, b].
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Fylgnistuðull
Fylgnistuðull[Listi af x-hnitum, Listi af y-hnitum]: Notar x- og y-hnitin til

að reikna út fylgnistuðul.
Fylgnistuðull[Listi af punktum]: Reiknar fylgnistuðul út frá hnitum punktanna.

Samdreifni
Samdreifni[Listi af tölum, Listi af tölum]: Reiknar samdreifni út frá báðum

listum.
Samdreifni[Listi af punktum]: Reiknar samdreifni út frá x- og y-hnitum punktanna.

AðhvarfLínu
AðhvarfLínu[Listi af punktum]: Reiknar y á x aðhvarfslínu punktanna.
AðhvarfLínuX[List af punktum]: Reiknar x á y aðhvarfslínu punktanna.

Athugasemd: Sjá einnig

Besta lína

Aðrar aðhvarfskipanir
AðhvarfVísisfall[Listi af punktum]: Reiknar út aðhvarfsvísisfallið.
AðhvarfLogra[Listi af punktum]: Reiknar út aðhvarfslogra.
AðhvarfLógistískt[Listi af punktum]: Reiknar út aðhvarf á forminu

a/(1+b x^(-kx)).
Athugasemd: Fyrsti og síðasti punktur eiga að vera nálægt grafinu. Listinn þarf að
innihalda a.m.k. 3 punkta.
AðhvarfMargliðu[Listi af punktum, n stigs margliða]: Reiknar út
aðhvarfsmargliðu af gráðu n.
b
AðhvarfVeldisfall[Listi af punktum]: Reiknar út aðhvarf á forminu a x .
Athugasemd: Punktarnir verða að vera í fyrsta fjórðungi hnitakerfisins.
AðhvarfSínusfall[Listi af punktum]: Reiknar út aðhvarf á forminu
a + b sin(cx + d).
Athugasemd: Listinn þarf að innihalda a.m.k. 4 punkta, helst fleiri. Hann ætti að ná
yfir að minnsta kosti tvo útgildispunkta. Fyrstu tvö staðbundnu útgildin ættu ekki að
vera mjög frábrugðin víðfeðmum útgildum ferilsins.
Stuðlarit
Stuðlarit[Listi af flokkamörkum, Listi af hæðum]: Býr til stuðlarit af gefinni

hæð. Flokkamörkin ákvarða staðsetningu og breidd stuðlanna.
Dæmi: Stuðlarit[{0, 1, 2, 3, 4, 5}, {2, 6, 8, 3, 1}] býr til stuðlarit
með 5 stuðlum. Fyrsti stuðullinn er á bilinu [0, 1], annar stuðullinn er á bilinu [1, 2] og
svo framvegis.
Stuðlarit[Listi af flokkamörkum , Listi af óflokkuðum gögnum]: Býr til
stuðlarit úr óflokkuðu gögnunum. Flokkamörkin ákvarða breidd og staðsetningu
stuðlanna og hversu mörg stök eru í hverjum stuðli.
Dæmi: Stuðlarit[{1, 2, 3, 4},{1.0, 1.1, 1.1, 1.2, 1.7, 2.2,
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2.5, 4.0}] býr til stuðlarit með 3 súlum, hæð fyrsta stuðulsins er 5, hæð annars

stuðuls er 2 og hæð þriðja stuðuls er 1.
AndhverfNormal
AndhverfNormal[Meðaltal μ, Staðalfrávik σ, Líkur P]: Reiknar fallið Φ-1(P) *

σ + μ þar sem Φ -1 er andhverfa líkindaþéttleikafallsinsis Φ fyrir N(0,1).
Athugasemd: Gefur x-hnit sem hefur gefnu líkindin vinstra megin við sig undir
normalkúrfunni.
Meðaltal
Meðaltal[Listi af tölum]: Reiknar meðaltal talnanna í listanum.
MeðaltalX[Listi af punktum]: Reiknar meðaltal x-hnita punktanna í listanum.
MeðaltalY[Listi af punktum]: Reiknar meðaltal y-hnita punktanna í listanum.

Miðgildi
Miðgildi[Listi af tölum]: Reiknar miðgildi talnanna í listanum.

TíðastaGildi
TíðastaGildi[Listi af tölum]: Finnur tíðustu gildin.

Dæmi:
TíðastaGildi[{1,2,3,4}] gefur tóma listann {}.
TíðastaGildi[{1,1,1,2,3,4}] gefur listann {1} .
TíðastaGildi[{1,1,2,2,3,3,4}] gefur listann {1, 2, 3}.

Normal
Normal[Meðaltal μ, Staðalfrávik σ, Gildi breytu x]: Reiknar út fallið Φ((x –

μ) / σ) þar sem Φ er líkindaþéttleikafallið fyrir N(0,1) .
Athugasemd: Reiknar líkur á gefnu gildi x-hnits (eða flatarmáli undir normalkúrfu,
vinstra megin við gefna x-hnitið).
Fjórðungsmörk
NeðraFjórðungsmark[Listi af tölum]: Ákvarðar neðra fjórðungsmark listans.
EfraFjórðungsmark[Listi af tölum]: Ákvarðar efra fjórðungsmark listans.

Staðalfrávik
Staðalfrávik[Listi af tölum]: Reiknar staðalfrávik talnanna í listanum.

Sigma
SigmaXX[Listi af tölum]: Reiknar út ferningasummu talnanna.

Dæmi: Til að reikna dreifni listans er hægt að nota
SigmaXX[listi]/Lengd[listi] - Meðaltal[listi]^2.
SigmaXX[Listi af punktum]: Reiknar út ferningasummu x-hnita punktanna.
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SigmaXY[Listi af x-hnitum, Listi af y-hnitum]: Reiknar út summu margfeldis

x- og y-hnitanna.
SigmaXY[Listi af punktum]: Reiknar út summu margfeldis x- og y-hnita .

Dæmi: Til að reikna dreifni listans er hægt að nota
SigmaXY[listi]/Lengd[listi] - MeðaltalX[listi] *
MeðaltalY[listi].
SigmaYY[Listi af punktum]: Reiknar út ferningasummu y-hnita punktanna.

Stærðir í tölfræði
SXX[Listi af tölum]: Reiknar Σ(x2) - Σ(x) * Σ(x)/n.
2
SXX[Listi af punktum]: Reiknar Σ(x ) - Σ(x) * Σ(x)/n. Notar x-hnit punktanna.
SXY[Listi af tölum, Listi af tölum]: Reiknar

Σ(xy) - Σ(x) * Σ(y)/n.
SXY[Listi af punktum]: Reiknar Σ(xy) - Σ(x) * Σ(y)/n.
2
SYY[Listi af punktum]: Reiknar Σ(y ) - Σ(y) * Σ(y)/n. Notar y-hnit punktanna.

Athugasemd: Þessar stærðir eru óstöðluð dreifni og samdreifni X og Y. SXX = N var(X), SYY =
N var(Y), og SXY = N cov(X, Y).
Dæmi: Hægt er að reikna fylgnistuðul með
SXY[listi] / sqrt(SXX[listi] SYY[listi]).
Dreifni
Dreifni[Listi af tölum]: Reiknar dreifni talnanna.

3.3.20. Töflureiknir
Reitamörk
Reitamörk[Byrjunarreitur, Lokareitur]: Býr til lista af gildunum á bilinu.

Dæmi: Settu eftirfarandi gildi inn í töflureikninn:
A1 = 1, A2 = 4, A3 = 9. Reitamörk[A1, A3] gefur listann {1, 4, 9}.
Dálkur
Dálkur[Reitur í töflureikni]: Gefur dálknum sem reiturinn tilheyrir númer (byrjar

á 1).
Dæmi: Dálkur[B3] gefur a = 2 þar sem B er dálkur tvö í töflureikninum.
DálkurNafn
DálkurNafn[Reitur í töflureikni]: Gefur dálknum nafn.
Dæmi: DálkurNafn[A1] gefur “A” í Myndaglugganum.

RöðNúmer
RöðNúmer[Reitur í töflureikni]: Gefur númer raðarinnar (byrjar í 1).
Dæmi: RöðNúmer[B3] gefur a = 3.
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3.3.21. Fylkjaskipanir
Ákveða
Ákveða[Fylki]: Gefur ákveðu fylkisins.
Dæmi: Ákveða[{{1, 2}, {3, 4}}] gefur a = -2.

Andhverfa
Andhverfa[Fylki]: Gefur andhverfu fylkisins.
Dæmi: Andhverfa[{{1, 2}, {3, 4}}] gefur

{{-2, 1}, {1.5, -0.5}}.
Bylta
Bylta[Fylki]: Byltir fylkinu.
Dæmi: Bylta[{{1, 2}, {3, 4}}] gefur fylkið {{1, 3}, {2, 4}}.
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4.

Valmynd

4.1.

Skrá

Nýr gluggi
Flýtihnappar: Ctrl-N (Mac OS: Cmd-N)
Opnar nýjan GeoGebru glugga sem notar sjálfgefnar stillingar á viðmóti.
Athugasemd: Ef þú breytir þessum stillingum og vistar, þá kemur nýr GeoGebru gluggi til
með að opnast með þessum aðlöguðu stillingum.
Nýtt
Opnar nýtt viðmót í sama GeoGebru glugga. Þú ert spurð(ur) hvort þú viljir vista breytingar
áður en nýtt skjal er opnað.
Athugasemd: Nýja skjalið notar sömu uppsetningu og var notuð í fyrra skjalinu. Sem dæmi,
ef ásar voru ekki sýnilegir þegar Nýtt var valið þá verða þeir ekki heldur sýnilegir í nýja
skjalinu.
Opna…
Flýtihnappar: Ctrl-O (Mac OS: Cmd-O)
Opnar GeoGebruskrá (viðskeyti GGB) sem er vistuð í tölvunni.
Athugasemd: Einnig er hægt að opna GeoGebruskrá með því að draga hana yfir í
GeoGebrugluggann.
Vista
Flýtihnappar: Ctrl-S (Mac OS: Cmd-S)
Vistar skjalið sem GeoGebruskrá (viðskeyti GGB) í tölvunni.
Athugasemd: Ef skráin hefur verið vistuð áður yfirskrifar GeoGebra gömlu skrána með þeirri
nýju.
Vista sem…
Notað til að vista GeoGebruskrá undir nýju nafni (viðskeyti GGB).
Forsýna útprentun…
Flýtihnappar: Ctrl-P (Mac OS: Cmd-P)
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Opnar Forsýna útprentun gluggann með því sem er í Myndaglugganum. Hér er hægt að skrá
titil, höfund, dagsetningu og ákvarða kvarða útprentunarinnar (í cm).
Athugasemd: Ýttu á Enter-hnappinn eftir að þú hefur gert breytingar til að uppfæra
gluggann.
Flytja út -

Kvikt vinnublað sem vefsíða (html)…

Flýtihnappar: Ctrl-Shift-W (Mac OS: Cmd-Shift-W)
Flytur smíðina út sem vefsíðu (HTML) og býr til Kvikt vinnublað.
Sjá Gagnvirkar vefsíður fyrir nánari upplýsingar.
Flytja út -

Teikniborð sem mynd (png, eps)…

Flýtihnappar: Ctrl-Shift-P (Mac OS: Cmd-Shift-P)
Vistar Teikniborðið sem mynd í tölvunni. Í glugganum sem birtist er hægt að velja Form
myndarinnar, breyta Kvarða (í cm) og Upplausn ( dpi).
Þegar Teikniborð er flutt út sem mynd er hægt að velja eftirfarandi form:
PNG – Portable Network Graphics er á pixlasniði. Eftir því sem upplausnin er hærri
(dpi) því meiri eru gæðin (300dpi duga yfirleitt). Það er ekki ráðlegt að breyta stærð
myndar með þessu sniði eftir á því það kemur niður á gæðum. Þetta snið hentar vel
til nota á vefsíðum (HTML) og í textaskrám.
Athugasemd: Þegar PNG skrá er sett inn í textaskjal (valmynd Insert, Image from file)
ætti stærð skjals að vera stillt á 100 %. Annars breytist kvarði (í cm) myndar.
EPS – Encapsulated Postscript er á vigursniði. Hægt er að breyta stærð EPS mynda án
þess að það komi niður á gæðum. Slíkar myndir henta vel til notkunar með grafískum
forritum sem nota vigursnið (t.d. Corel Draw) og textavinnsluforritum (t.d. LaTex).
Upplausn EPS myndar er alltaf 72dpi. Þetta gildi er einungis notað til að reikna stærð
myndar í cm og hefur engin áhrif á myndgæði.
Athugasemd: Það er ekki hægt að flytja út EPS myndir þar sem fylling hefur verið sett
inn.
PDF – Portable Document Format (sjá EPS snið fyrir ofan )
Athugasemd: Þegar texti er fluttur út með SVG eða PDF sniði er hægt að velja milli
þess að flytja hann út sem texta eða sem mynd. Textinn er þá geymdur sem texti (og
því hægt að breyta honum t.d. með InkShape) eða sem Bézier ferlar (sem tryggir að
textinn hefur alltaf sama útlit jafnvel þótt rétta leturgerð vanti).
SVG – Scaleable Vector Graphic (sjá EPS snið fyrir ofan)
EMF – Enhanced Meta Format (sjá EPS snið fyrir ofan)
Flytja út -

Teikniborð á klemmuspjald

Flýtihnappar: Ctrl-Shift-C (Mac OS: Cmd-Shift-C)
Afritar Teikniborðið á klemmuspjald tölvunnar. Síðar er hægt að líma myndina inn í annað
skjal (t. d., ritvinnsluskjal).
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Flytja út - Teikniborð sem PSTricks…
Flýtihnappar: Ctrl-Shift-T (Mac OS: Cmd-Shift-T)
Vistar Teikniborðið á LaTeX formi sem PSTricks myndskrá.
Flytja út - Teikniborð sem PGF/TikZ……
Vistar Teikniborðið á LaTeX formi sem PGF/TikZ myndskrá.
Loka
Flýtihnappar: Alt-F4 (Mac OS: Cmd-W)
Lokar GeoGebru glugganum.

4.2.

Breyta

Hætta við
Flýtihnappar: Ctrl-Z (Mac OS: Cmd-Z)
Til að fara til baka í myndsmíðinni er Hætta við valið.
Athugasemd: Einnig hægt að nota Hætta við hnappinn til hægri á Verkfærastikunni.
Endurgera
Flýtihnappar: Ctrl-Y (Mac OS: Cmd-Shift-Z)
Til að fara áfram í myndsmíðinni er Endurgera valið.
Athugasemd: Einnig er hægt að nota Endurgera hnappinn til hægri á Verkfærastikunni.
Eyða
Flýtihnappar: Delete hnappur
Eyðir völdum hlutum og hlutum sem eru háðir þeim.
Athugasemd: Fyrst þarf að velja hlutinn sem á að eyða (t. d., með því að nota
valrétthyrning).
Veljið allt
Flýtihnappar: Ctrl-A (Mac OS: Cmd-A)
Velur alla hluti.
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Velja gildandi lag
Flýtihnappar: Ctrl-L (Mac OS: Cmd-L)
Velur alla hluti sem eru á sama lagi og valdi hluturinn.
Athugasemd: Fyrst þarf að velja hlut og síðan Velja gildandi lag.
Velja afkomendur
Flýtihnappar: Ctrl-Shift-Q (Mac OS: Cmd-Shift-Q)
Velur alla hluti sem eru háðir valda hlutnum.
Athugasemd: Fyrst þarf að velja hlut (foreldri ) og síðan Velja afkomendur.
Velja forvera
Flýtihnappar: Ctrl-Q
Velur alla forvera valda hlutarins (alla hluti sem valdi hluturinn er háður).
Athugasemd: Fyrst þarf að velja hlut og síðan Velja forvera.
Teikniborð á klemmuspjald
Flýtihnappar: Ctrl-Shift-C (Mac OS: Cmd-Shift-C)
Afritar Teikniborðið á klemmuspjald tölvunnar. Síðar er hægt að líma myndina inn í annað
skjal (t. d., ritvinnsluskjal).
Eiginleikar…
Flýtihnappar: Ctrl-E (Mac OS: Cmd-E)
Opnar Eiginleika gluggann. Í honum er hægt að breyta eiginleikum allra hluta í
GeoGebruskránni.

4.3.

Skoða

Ásar
Sýnir eða felur ásana í Myndaglugganum.
Athugasemd: Til að breyta ásunum í Myndaglugganum er hægrismellt á teikniborðið.
Grind
Sýnir eða felur hnitakerfið í Myndaglugganum.
Athugasemd: Til að breyta hnitakerfinu í Myndaglugganum er hægrismellt á teikniborðið.
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Algebrugluggi
Flýtihnappar: Ctrl-Shift-A (Mac OS: Cmd-Shift-A)
Sýnir eða felur Algebrugluggann.
Töflureiknir
Flýtihnappar: Ctrl-Shift-S (Mac OS: Cmd-Shift-S)
Sýnir eða felur Töflureikninn.
Hjálparhlutir
Sýnir eða felur hjálparhluti í Algebruglugganum.
Lárétt skipting
Skiptir GeoGebraglugganum annaðhvort lárétt eða lóðrétt milli algebru- og
myndaglugganna.
Inntaksreitur
Sýnir eða felur Inntaksreitinn.
Skipanalisti
Sýnir eða felur skipanalistann.
Verklýsing myndsmíðar…
Opnar Verklýsingu myndsmíðar í nýjum glugga.
Myndsmíðarspilari
Sýnir eða felur Myndsmíðarspilara neðst í Myndaglugganum.
Nýglæða myndaglugga
Flýtihnappar: Ctrl-F (Mac OS: Cmd-F)
Eyðir slóð hluta, t.d. punkta eða lína í Myndaglugganum.
Endurreikna alla hluti
Flýtihnappar: Ctrl-R
Endurreiknar alla hluti í GeoGebruskránni.
Athugasemd: Hægt að nota til að búa til nýjar slembitölur ef þær eru notaðar í
GeoGebruskránni.
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4.4.

Valkostir

Í Valkostum er hægt að gera allsherjar breytingar á stillingum.
Athugasemd: Til að breyta stillingum fyrir hluti eru notaðir Flýtilistar og Eiginleikar.
Föngun punkts
Ákvarðar hvort föngun punkts sé á eða ekki eða hvort punktur er fangaður á grindina (á
Grind).
Athugasemd: Sjálfkrafa sér til þess að föngun punkts er á þegar grind eða ásar eru sýndir
annars ekki.
Mælieining horns
Ákvarðar hvort mælieining horns sé í Gráðum (°) eða Radíönum (rad).

Afrúna
Ákvarðar fjölda aukastafa sem eru sýndir á skjánum.
Samfelldni
Í GeoGebru er hægt að kveikja og slökkva (á eða af undir Valkostum) á reikniriti sem kemur í
veg fyrir að hreyfanlegir skurðpunktar kvikra hluta hoppi í nýjar stöður. Hugbúnaðurinn
notar þreifireiknirit til að halda hreyfanlegum skurðpunktum nálægt upprunalegum stöðum.
Athugasemd: Sjálfgefið er að slökkt sé á þessu reikniriti. Fyrir verkfæri skilgreind af
notendum er alltaf slökkt á samfelldni.
Stíll punkts
Ákvarðar hvort tákn fyrir punkt er ● punktur, ○ hringur eða x kross.
Stærð gátreits
Stærð gátreits getur verið Venjulegur eða Stór.
Athugasemd: Ef þið eruð að nota GeoGebru sem framsetningartæki eða á gagnvirkri töflu
borgar sig að stilla stærð gátreits á Stór.
Tákn fyrir rétt horn
Ákvarðar hvort tákn fyrir rétt horn er rétthyrningur □, punktur • eða eins og fyrir öll önnur
horn (af).
Hnit
Ákvarðar hvernig hnit punkta eru sýnd, A = (x, y) eða
A(x | y).
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Merkingar
Ákvarðar hvort merki nýrra hluta er sýnilegt. Val er á milli Allir nýir hlutir, Engir nýir hlutir,
Nýir punktar eingöngu og Sjálfkrafa.
Athugasemd: Sjálfkrafa sýnir merki nýja hlutarins ef Algebruglugginn er sýnilegur.
Stærð leturs
Ákvarðar leturstærð merkja og annars texta í punktum (pt).

Tungumál
Velur tungumál sem notað er í GeoGebru.
Teikniborð
Opnar glugga þar sem hægt er að stjórna eiginleikum teikniborðsins (t. d. grind og ásum og
lit á bakgrunni).
Athugasemd: Það er líka hægt að opna gluggann með því að hægrismella á teikniborðið
(Mac OS: Ctrl-click).
Vista stillingar
Ef Vista stillingar er valið mun GeoGebra muna stillingar þær sem settar hafa verið (t. d., í
Valkostir, Verkfærastiku og í stillingum á myndaglugga ).
Endursetja sjálfgefin gildi
Endursetur sjálfgefin gildi.

4.5.

Verkfæri

Búa til nýtt verkfæri…
Í GeoGebru er hægt að búa til nýtt verkfæri sem byggir á tilbúnum hlut. Þegar hluturinn
hefur verið búinn til er Búa til nýtt verkfæri valið. Nú er hægt að velja hvaða hlutir eru settir
inn (Setja inn hluti) og hverjir teknir út (Úttakshlutir), velja nafn verkfæris og skipunar og
teikn verkfærisins.
Athugasemd: Nýja verkfærið verður hægt að nota bæði með músinni og sem skipun í
Inntaksreitnum. Öll verkfræri eru sjálfkrafa vistuð í GGB skránni.
Vinna með verkfæri…
Í Vinna með verkfæri er hægt að eyða verkfæri eða breyta nafni og teikni. Einnig er hægt að
vista valin verkfæri sem GeoGebru verkfæraskrá (GGT). Skrána er hægt að nota seinna (Skrá,
Opna) með því að opna verkfærið í nýrri smíð.
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Athugasemd: Að opna GGT skrá hefur engin áhrif á smíðina.
Sérsníða verkfærastiku…
Með því að velja Sérsníða verkfærastiku er hægt að velja verkfærin í verkfærastiku
GeoGebru þ.e.a.s. eyða út þeim verkfærum sem ekki er ætlunin að nota Þessi möguleiki er
sérstaklega gagnlegur við gerð Kvikra vinnublaða ef ætlunin er að takmarka fjölda verkfæra í
stiku.
Athugasemd: Stillingar verkfærastiku eru vistaðar með myndsmíð í GGB skrá.

4.6.

Gluggi

Nýr gluggi
Flýtihnappar: Ctrl-N (Mac OS: Cmd-N)
Opnar nýjan GeoGebru glugga sem með sjálfgefnum stillingum GeoGebru.
Athugasemd: Ef stillingum er breytt og þær vistaðar mun nýi GeoGebruglugginn hafa nýju
stillingarnar.
Listi af opnum GeoGebrugluggum
Ef fleiri en einn GeoGebrugluggi er opinn mun myndast tölusettur listi yfir gluggana sem
hægt er að nota til að skipta úr einum glugga í annan.

4.7.

Hjálp

Hjálp
Opnar HTML-skjal með GeoGebru hjálp.

Athugasemd: Hjálpina er líka hægt að opna beint með krækjunni:
http://www.geogebra.org/help.
www.geogebra.org
Opnar GeoGebru vefsíðuna (http://www.geogebra.org).
GeoGebra Forum
Opnar GeoGebru umræðusvæði fyrir notendur (http://www.geogebra.org/forum).
Athugasemd: Hér er hægt að skrá spurningar um GeoGebru og svara spurningum annara.
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GeoGebraWiki
Opnar GeoGebraWiki vefsíðu (http://www.geogebra.org/wiki).
Athugasemd: GeoGebra Wiki er safn ókeypis kennsluverkefna sem fólk um allan heim hefur
búið til.
Um / Leyfi
Opnar glugga með upplýsingum um leyfi og lista af nöfnum þeirra sem hafa lagt GeoGebra
verkefninu lið á ýmsan máta (t. d., forritun og þýðingar).
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5.
5.1.
5.1.1.

Ýmsar skipanir í GeoGebru
Hreyfing
Sjálfvirk hreyfing

Hægt er að láta eina eða fleiri tölur og/eða horn hreyfast samtímis, ef þau eru sýnd sem
rennistikur í Myndaglugga.
Til að láta frjálsa tölu eða horn hreyfast, þarf að hægrismella (Mac OS: Ctrl-smella) á töluna
eða hornið og velja Hreyfing á úr Flýtilistanum. Til að stöðva hreyfinguna þarf að taka hakið
af Hreyfing á á sama stað í Flýtilistanum.
Ath: Við hreyfingu tölu eða horns, birtist spilunarhnappur í neðra horni vinstra megin í
Myndaglugga. Með honum er hægt að stöðva eða halda áfram hreyfingu.
Í rennistikuflipa Eiginleika fyrir rennistiku er hægt að breyta hreyfingunni:
Annars vegar er hægt að stjórna Hraða hreyfingarinnar.
Athugasemd: Hraði 1 þýðir að um 10 sekúndur tekur að renna einu sinni yfir stikuna.
Hins vegar er hægt að breyta því hvernig hreyfingin er endurtekin:
<=> Sveiflast:
Hreyfingin sveiflast milli þess að vera Minnkandi og Vaxandi.
=> Vaxandi:
Gildi rennistikunnar eykst ávallt. Þegar hámarksgildi rennistikunnar er náð, er
hoppað á lágmarksgildið og haldið áfram.
<= Minnkandi:
Gildi rennistikunnar minnkar ávallt. Þegar lágmarksgildi rennistikunnar er náð, er
hoppað á hámarksgildið og haldið áfram.
Athugasemd: GeoGebra virkar eðlilega meðan sjálfvirk hreyfing er á. Hægt er að breyta
smíði meðan hreyfing er á.

5.1.2.

Handvirk hreyfing

Veljið Færa til að breyta tölu eða horni handvirkt. Smellið svo á frjálsan hlut eða horn og
ýtið annað hvort á + eða – hnappinn eða örvahnappana á lyklaborðinu. Handvirk hreyfing
gerist með því að halda einum af þessum hnöppum niðri.
Dæmi: Ef hnit punkts eru háð tölu k eins og í P = (2 k, k), mun punkturinn færast eftir beinni
línu þegar k er breytt.
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Athugasemd: Hægt er að stilla stighækkun rennistikunnar í Rennistiku-flipanum í Eiginleikum
þessa hlutar.
Flýtihnappar:
Shift + örvahnappar gefa skreflengdina 0.1 eining
Ctrl + örvahnappar gefa skreflengdina 10 einingar
Alt + örvahnappar gefa skreflengdina 100 einingar
Athugasemd: Einnig er hægt að hreyfa punkt á línu með + eða – hnappi.

5.2.

Skilyrtur sýnileiki

Fyrir utan það að hægt er að sýna eða fela ákveðna hluti, er hægt að gera sýnileika þeirra
háðan ákveðnum skilyrðum. Til dæmis gæti hlutur birtst á skjá ef hakað er við í gátreit í
myndaglugga eða ef rennistika tekur ákveðið gildi.
Að skilyrða sýnileika hluta sem búnir hafa verið til
Hægt er að nota verkfærið Gátreit til að sýna og fela hluti til að búa til gátreit sem
stjórnar sýnileika eins eða fleiri hluta á skjánum. Einnig er hægt að búa til Boole breytu (t.d.
b = true) í Inntaksreit og gera hana sýnilega sem gátreit í myndaglugga með því að breyta
sýnileika hennar (t.d. nota verkfærið Sýna / Fela hlut eða flýtilista). Hér fyrir neðan er lýst
hvernig nota má þessa Boole breytu sem skilyrði fyrir sýnileika ákveðinna hluta.
Að breyta sýnileika nýrra hluta
Í eiginleikum er hægt að setja skilyrði fyrir sýnileika hlutar í flipanum Meira.
Athugasemd: Hægt er að velja röktákn (t.d. ≠, ≥, ˄, ‖ ) úr fellilistanum, til að búa til skilyrtar
fullyrðingar .
Dæmi:
Ef a er rennistika, þýðir skilyrðið a < 2 að hlutur sjáist einungis í myndaglugga ef
gildi rennistikunnar er minna en 2.
Ef b er Boole breyta, er hægt að nota b sem skilyrði. Hlutur er þá sýndur þegar b er
true og falinn þegar b er false.
EF g og h eru tvær línur og sýna á texta þegar þær eru samsíða, er hægt að nota g ‖
h sem skilyrði þess að textinn sjáist.

5.3.

Eigin verkfæri

Hægt er að búa til eigin verkfæri byggð á myndsmíð í GeoGebru. Þau er svo hægt að nota
með músinni og sem skipun í Inntaksreit. Öll verkfæri vistast sjálfkrafa í GeoGebruskránni.
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Að búa til eigið verkfæri
Búið fyrst til smíðina sem ætlunin er að verkfærið framkvæmi. Veljið Búa til nýtt verkfæri
í Verkfæravalmyndinni. Nú þarf að fylla inn í flipana Úttakshluti, Setja inn hluti og Nafn og
teikn til að búa til eigið verkfæri.
Dæmi:
Búið til fernings-verkfæri, sem býr til ferning þegar smellt er á tvo punkta eða tvo staði í
myndaglugga.
Smíðið ferning, byrjið á punktum A og B. Smíðið hina hornpunktana og tengið þá með
verkfærinu Marghyrningur til að fá ferninginn marghyrningur1.
Veljið Búa til nýtt verkfæri í Verkfæravalmynd.
Ákvarðið Úttakshluti: Smellið á ferninginn eða veljið hann í fellilistanum. Veljið einnig
hliðar ferningsins sem Úttakshluti.
Ákvarðið Setja inn hluti: GeoGebra velur sjálfkrafa Setja inn hluti (í þessu tilviki:
punkta A og B). Hægt er að breyta valinu á Setja inn hluti, með því að nota fellilistann
eða með því að smella á hlutina í smíðinni.
Veljið Nafn verkfæris og Nafn skipunar fyrir nýja verkfærið.
Athugasemd: Nafn verkfæris birtist á verkfærastikunni, en Nafn skipunar er hægt að
nota í Inntaksreit.
Hægt er að setja inn texta sem birtist sem stikuhjálp.
Einnig er hægt að velja mynd í tölvunni sem verkfærastikuteikn. GeoGebra breytir
sjálfkrafa stærð myndarinnar, þannig að hún passi á verkfærastikuhnappinn.
Að vista eigið verkfæri
Vistið eigin verkfæri til að nota þau í öðrum verkefnum. Veljið
Vinna með verkfæri í
Verkfæravalmyndinni. Veljið þá eigið verkfæri sem vista á, úr listanum sem birtist. Smellið á
hnappinn Vista sem … til að vista verkfærið í tölvunni.
Athugasemd: Eigin verkfæri eru vistuð sem skrár með viðskeytinu GGT til að hægt sé að
greina verkfæri frá venjulegum GeoGebruskrám (GGB).
Að nálgast eigið verkfæri
Ef nýr GeoGebrugluggi er opnaður með því að velja Nýtt í Skrá, eftir að eigið verkfæri hefur
verið búið til, verður það sjálfkrafa á verkfærastikunni. Hinsvegar, ef opnaður er nýr
GeoGebrugluggi ( Nýr gluggi úr valmyndinni Skrá), eða GeoGebra opnuð seinna, eru eigin
verkfæri ekki lengur á verkfærastikunni.
Nokkrar leiðir eru til að tryggja að eigið verkfæri sé á verkfærastiku í nýjum
GeoGebruglugga:
Þegar verkfæri hefur verið búið til, er hægt að vista stillingar með því að nota Vista
stillingar í Valkostum. Eftir það verður nýja verkfærið á verkfærastiku GeoGebru.
Athugasemd: Hægt er að fjarlægja eigið verkfæri af verkfærastikunni með því að
opna Sérsníða verkfærastiku … í Verkfærum. Veljið þá verkfærið úr listanum vinstra
megin og smellið á hnappinn Eyða >. Munið að vista stillingar eftir að verkfæri hefur
verið eytt.
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Þegar eigið verkfæri hefur verið vistað á tölvunni (sem GGT skrá), er hægt að flytja
það inn í nýjan GeoGebruglugga hvenær sem er. Veljið
Opna í Skrá og opnið
verkfæraskrána.
Athugasemd: Að opna verkfæraskrá (GGT) í GeoGebru hefur engin áhrif á það sem
unnið er með, heldur setur það verkfærið á verkfærastikuna.

5.4.

Kvikir litir

Hægt er að breyta lit hluta í flipanum Litur í Eiginleikum. Einnig er hægt að breyta lit hluta á
kvikan hátt: Opnið Eiginleika hlutar og veljið flipann Meira. Þar er svæði sem kallast Kvikir
litir með textareitum merktum litunum Rautt, Grænt, og Blátt.
Athugasemd: Í hvern textareit er hægt að setja inn fall sem tekur gildi á bilinu [0, 1].
Dæmi:
Búið til þrjár rennistikur a, b, og c sem taka gildi á bilinu frá 0 til 1.
Búið til marghyrning sem á að breyta um lit eftir gildum rennistikanna.
Opnið Eiginleika marghyrningsins og setjið nöfn rennistikanna í textareiti litanna.
Lokið Eiginleikum og breytið gildum rennistikanna til að finna út hvernig hver
samsetning hefur áhrif á lit marghyrningsins.
Athugasemd: Einnig er hægt að setja hreyfingu á rennistikurnar með mismunandi
hraða til að sjá lit marghyrningsins breytast sjálfkrafa.

5.5.

JavaScript viðmót

Athugasemd: JavaScript viðmót GeoGebru er áhugaverður kostur fyrir notendur sem hafa
reynslu af vinnu með HTML kóða.
Til að bæta og auka gagnvirkni kvikra vinnublaða, bjóða GeoGebrusmáforrit uppá JavaScript
viðmót. Til dæmis er hægt að búa til hnapp sem býr handahófskennt til nýja mynd af kvikri
smíði.
Vinsamlegast skoðið skjalið GeoGebra Applet Methods á
http://www.geogebra.org/en/wiki/index.php/GeoGebra_JavaScript_Methods .

5.6.
Hnappur

A
B
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Flýtihnappar
Ef ýtt er beint á
hnapp (án Ctrl,
Shift eða Alt)

Ctrl
(Mac OS: Cmd)

Velja allt

Ctrl-Shift
(Mac OS: CmdShift)

Sýna / fela
Algebrugluggi

Alt
(Mac OS: Ctrl)

alfa α
beta β

Hnappur

C
D
E
F

Ef ýtt er beint á
hnapp (án Ctrl,
Shift eða Alt)

Ctrl
(Mac OS: Cmd)

Afrita
(Töflureiknir)

Ctrl-Shift
(Mac OS: CmdShift)

Flytja út
Teikniborð á

klemmuspjald
delta δ

Eiginleikar

Euler ℯ

Nýglæða
glugga

fí φ

G
H
I
J

Alt
(Mac OS: Ctrl)

gamma γ

Velja
afkomendur

Velja forvera

K
L
M
N
O

Velja gildandi
lag

lambda λ
mu μ

Nýr gluggi
Opna

gráðu-tákn °

P

Forsýna
útprentun

Flytja út
Teiknborð
sem mynd
(png, eps)…

Q

Velja
afkomendur

Velja forvera

pí π

R
S

Vista

Sýna / fela
Töflureiknir

Flytja út sem
PSTricks

T

sigma σ
þeta θ

U
V

Líma
(Töflureiknir)

W

Flytja út kvikt
Loka
vinnublað
(einungis Mac
sem vefsíðu
OS)
(html)

X
Y
Z
0
1
2
3
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omega ω

Endurgera
Hætta við
Veldisvísir 0
Veldisvísir 1
Veldisvísir 2
Veldisvísir 3

Hnappur

Ef ýtt er beint á
hnapp (án Ctrl,
Shift eða Alt)

Ctrl
(Mac OS: Cmd)

+
=

Minnka valda tölu
/ horn
Hækka valda tölu
/ horn
Hækka valda tölu
/ horn

, (komma)
>
. (punktur)

F2

F3

F4

F5
F9
Enter
Vinstrismellur
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Þysja út

Mínus-eða-plús

Þysja inn In

Plús-eða-mínus ±

Þysja inn

ekki-jafnt-og ≠
minna-en-eða-jafnt-og
≤
minna-en-eða-jafnt-og
≤
stærra-en-eða-jafnt-og
≥
stærra-en-eða-jafnt-og
≥

<

*
F1

Alt
(Mac OS: Ctrl)

Veldisvísir 4
Veldisvísir 5
Veldisvísir 6
Veldisvísir 7
Veldisvísir 8
Veldisvísir 9

4
5
6
7
8
9
-

Ctrl-Shift
(Mac OS: CmdShift)

Hjálp
Byrja
endurskilgreiningu
valins hlutar
(Algebrugluggi)
Setja inn
skilgreinignu
valins hlutar
(Inntaksreitur)
Setja inn gildi
valins hlutar
(Inntaksreitur)
Setja inn nafn
valins hlutar
(Inntaksreitur)
Uppfæra
slembitölur
Skipta milli
Myndaglugga og
Inntaksreits

Hnappur

Ef ýtt er beint á
hnapp (án Ctrl,
Shift eða Alt)

Ctrl
(Mac OS: Cmd)

Ctrl-Shift
(Mac OS: CmdShift)

Alt
(Mac OS: Ctrl)

Smellur:
Opnar Flýtilista (á
hlut)
Eiginleikar
HægriMyndaglugga
smellur (Mac
(á bakgrunn)
OS:
Ctrl-smellur) í
Smella og draga:
Myndaglugga
Flýtidrag-hamur
(á hlut)
Þys rétthyrningur
(á bakgrunn)
Skrunhjól
Delete
Backspace

Þysja inn / út

Þysja inn / út
(Smáforrit)

Eyða því sem valið
er
Eyða því sem valið
er
Hækka valda tölu
/ horn
Færa valinn punkt
upp

Ör upp ↑

Hraðari Þysjun inn / út

Fá fyrri skipanir í
Inntaksreit

x10
hraðar

x0.1 hraðar
(ýtið einungis
á Shift)

x100 speed multiplier

x10
hraðar

x0.1 hraðar
(ýtið einungis
á Shift)

x100 hraðar

Fara upp í
Verklýsingu
myndsmíðar

Hækka valda tölu
/ horn
Hægri ör →

Færa valinn punkt
til hægri
Fara upp í
Verklýsingu
myndsmíðar
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Ef ýtt er beint á
hnapp (án Ctrl,
Shift eða Alt)

Hnappur

Ctrl
(Mac OS: Cmd)

Ctrl-Shift
(Mac OS: CmdShift)

Alt
(Mac OS: Ctrl)

x10
hraðar

x0.1 hraðar
(ýtið einungis
á Shift)

x100 hraðar

x10
hraðar

x0.1 hraðar
(ýtið einungis
á Shift)

x100 hraðar

Minnka valda tölu
/ horn
Vinstri ör ←

Færa valinn punkt
til vinstri
Fara niður í
Verklýsingu
myndsmíðar

Minnka valda tölu
/ horn
Færa valinn punkt
niður
Ör niður ↓

Fara á nýrri
skipanir í
Inntaksreit
Fara niður í
Verklýsingu
myndsmíðar

Home/PgUp

Fara á fyrsta skref
í Verklýsingu
myndsmíðar

End/PgDn

Fara á síðasta
skref í Verklýsingu
myndsmíðar

Aðrar lyklaborðsskipanir:
Alt-Shift (Mac OS: Ctrl-Shift): Hástafir gríska stafrófsins
Töflureiknir: Ctrl-Alt-C afritar gildin (ekki formúlur)
Athugasemd: Gráðutáknið ° (Alt-O, Mac OS: Ctrl-O) og táknið π fyrir pí (Alt-P, Mac OS: Ctrl-P)
er einnig hægt að nota í rennistikuglugganum til að skilgreina bilið (min, max) og
stighækkun.

5.7.

Merki og skýringartexti

Að sýna og fela merki
Hægt er að sýna eða fela merki hluta í myndaglugga á mismunandi vegu:
Veljið verkfærið Sýna / Fela merki og smellið á hluti til að sýna eða fela merki
þeirra.
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Opnið flýtilista hluta og veljið Sýna merki.
Opnið Eiginleika hluta og hakið við eða takið hakið af gátreitnum Sýna merki í
Grunneiginleikum.
Nafn og gildi
GeoGebra gefur hverjum hlut nafn sem hægt er að nota til að merkja hlutinn í myndaglugga.
Einnig er hægt að merkja hlutinn með gildi hans, eða nafni og gildi. Þessum stillingum er
breytt í eiginleikum (grunneiginleikum) með því að velja viðkomandi eiginleika, Nafn, Gildi,
eða Nafn og gildi úr fellilista við hlið gátreisins Sýna merki.
Athugasemd: Gildi punkts er hnit hans, en gildi falls er jafna þess.
Skýringartexti
Stundum er betra að gefa nokkrum hlutum sama nafnið, til dæmis merkja fjórar hliðar
fernings a. Í þessu tilviki er fjórði möguleikinn, skýringartexti, notaður. Sláið inn texta í
Skýringartextareitinn í Eiginleikum og veljið svo Skýringartexta úr fellilistanum við gátreitinn
Sýna merki.

5.8.

Lög

Athugasemd: Lög eru notuð til að ákvarða hvaða hlutur er valinn eða dreginn, þegar notandi
smellir á marga hluti samtímis.
Allir hlutir eru teiknaðir á lag 0, sem er bakgrunnslag myndagluggans. Hægt er að nota 10
lög (númer 0 til 9) og er lag með hærra númeri ofan á lagi með lægra númer.
Í Meira í Eiginleikum, er hægt að breyta því á hvaða lagi ákveðinn hlutur er (lög frá 0 til 9 í
boði). Þegar einhver hlutur hefur verið skilgreindur á lagi hærra en 0 (t.d. á lagi 3), teiknast
allir nýir hlutir á lagið með hæsta númerið sem notað er.
Athugasemd: Ef hlutur er valinn, er hægt að velja alla hluti á sama lagi með því að Velja
gildandi lag (flýtihnappar: Ctrl-L) í Breyta. Þetta er aðeins hægt ef allir valdir hlutir eru á
sama lagi.
Frekari not laga:
Hlutir eru hópaðir saman eftir lögum við SVG útflutning.
Hægt er að stýra lögum með JavaScript viðmóti fyrir GeoGebru smáforrit.

5.9.

Að endurskilgreina

Endurskilgreining hluta er nytsamlegt verkfæri til að breyta myndsmíð. Vinsamlegast athugið
að þetta gæti breytt röð smíðiskrefa í Verklýsingu myndsmíðar.
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Hlutir eru endurskilgreindir á mismunandi vegu:
Veljið Færa og tvísmellið á hlut í Algebruglugganum.
o Frjálsir hlutir opna reit, þar sem hægt er að breyta algebrulegri framsetningu
hlutarins beint. Ýtið á Enter til að virkja breytingarnar.
o Háðir hlutir opna Endurskilgreiningarglugga til endurskilgreiningar á þeim.
Veljið Færa og tvísmellið á hvaða hlut sem er í myndaglugga. Þá opnast
Endurskilgreiningargluggi sem gerir kleift að endurskilgreina hlutinn.
Breytið hvaða hlut sem er með því að slá inn nafn hans og nýja skilgreiningu í
Inntaksreit.
Opnið Eiginleika og breytið skilgreiningu hlutar í Grunneiginleikum.
Athugasemd: Ekki er hægt að endurskilgreina hluti sem búið er að festa. Fyrst þarf að „losa“
þá, í Grunneiginleikum í Eiginleikum.
Dæmi:
Til að setja frjálsa punktinn A á línuna h, þarf fyrst að tvísmella á punktinn A til að
opna Endurskilgreiningargluggann. Þá er slegin inn skipunin Punktur [h] í reitinn
og ýtt á Enter. Ef taka á punktinn A af þessari línu og gera hann frjálsan aftur, þarf að
endurskilgreina hann á frjáls hnit, eins og (1, 2).
Annað dæmi er breyting línu h gegnum punkta A og B í línustrik. Opnið
Endurskilgreiningarglugga fyrir línu h og sláið inn skipunina
Línustrik [A, B] í textareitinn.

5.10. Slóð og leg
Hlutir geta skilið eftir sig slóð í myndaglugga þegar þeir eru færðir. Notið flýtilista til að
virkja Slóð sýnd. Breytið myndsmíðinni svo hluturinn sem sýna á slóð, breyti um
staðsetningu og sýni slóðina.
Athugasemd: Slökkvið á slóð með því að taka hakið af Slóð sýnd í Flýtilista. Ef valið er að
Nýglæða myndaglugga í Skoða, strokast allar slóðir út.
Einnig er hægt að láta GeoGebru búa sjálfkrafa til leg punkts annars vegar með því að nota
verkfærið Leg með músinni, eða slá inn skipunina Leg í inntaksreit.
Athugasemd: Ef búa á til leg punkts, þarf hann að vera háður hreyfingu annars punkts, sem
hreyfist eftir hlut (t.d. línu, línustriki, hring).
Dæmi:
Búið til línustrik a milli punkta A = (-1, -1) og B = (1, -1).
Setjið punkt C á línustrikið, þannig að hann hreyfist einungis eftir því.
Búið til punkt P sem er háður punkti C (t.d. P = (x(C), x(C)^2)).
Notið annað hvort verkfærið eða skipunina Leg til að búa til leg punktsins P háð
punkti C:
o Verkfærið Leg: Smellið fyrst á punkt P og svo á punkt C.
o Skipunin Leg: Sláið inn Leg [P, C] í inntaksreit og ýtið á Enter.
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Athugasemd: Legið sem búið er til í þessu dæmi, er graf fleygboga á bilinu [-1, 1].
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6.

Atriðisorðaskrá

Aðfella, Skipun, 46
AðhvarfLínu
AðhvarfLínuX, skipun, 61
Skipun, 61
Aðhvarfsskipun
AðhvarfLógistískt, skipun, 61
AðhvarfLogra, skipun, 61
AðhvarfMargliðu, skipun, 61
AðhvarfVeldisfall, skipun, 61
AðhvarfVísisfall, skipun, 61
Afgangur, skipun, 41
Afleiða, skipun, 49, 51
Afrita
Afrita í inntaksreit, Flýtilisti, 10
Afrita útlit, Verkfæri, 16
Afrúna
Valkostir, 70
Ákveða, skipun, 64
Ákveðið heildi, 40
Flatarmál, 40
Flatarmál milli tveggja falla, 40
ÁkvörðunHorns, skipun, 43
Algebrugluggi, 7
Breyta hlutum, 7
Sýna/fela, Skoða, 69
Andhverfa, skipun, 64
AndhverfNormal, skipun, 62
Andhverfur breiðbogi
Andhverfur breiðbogakósínus, Bein innsetning, 34
Andhverfur breiðbogasínus, Bein innsetning, 34
Andhverfur breiðbogatangens, Bein innsetning, 34
Ásar
Bein innsetning, 32
Eining, 9
Gerð línu, 9
Hlutfall, 9
Kvarðamerki, 9
Kvarði, 9, 16
Sérsníða, 9
Skipun, 46
Skoða, 68
Sýna / fela, 8
Sýna / fela hvorn um sig, 9
xÁs og yÁs, 32
ÁsaSkref, skipun, 39
Aukastafir, Valkostir, 70
BætaVið, skipun, 55
Bein innsetning
Ásar, 32
Föll, 33
Horn, 31
Keilusnið, 32
Línur, 32
Punktar, 31
Tölur, 30
Vigrar, 31
Besta lína, Verkfæri, 19
Beygjuskilapunktur, skipun, 43
Blandaður texti, 25
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Bogi
Arkarkósínus, Bein innsetning, 34
Arkarsínus, Bein innsetning, 34
Arkartangens, Bein innsetning, 34
Hringbogi gegnum þrjá punkta, Verkfæri, 22
Hringbogi skilgreindur út frá miðju og tveim
punktum, Verkfæri, 21
Hringbogi, skipun, 51
HringbogiÞrírPunktar, skipun, 52
Skipun, 51
Boole
Aðgerðir, 35
Boolebreyta, Verkfæri, 24
Breytur, 34
Sýna / fela hlut, 34
Breiðbogi
Breiðbogakósínus, Bein innsetning, 34
Breiðbogasínus, Bein innsetning, 34
Breiðbogatangens, Bein innsetning, 34
Skipun, 48
Verkfæri, 21
Brennipunktur, skipun, 43
Breyta, 67
Eiginleikagluggi, 68
Endurgera, 67
Eyða, 67
Flytja út teikniborð á klemmuspjald, 68
Gráður í radíana, 31
Hætta við, 67
Radíanar í gráður, 31
Velja afkomendur, 68
Velja allt, 67
Velja forvera, 68
Velja gildandi lag, 68
Breyta hlut, 29
BrotTexti, skipun, 53
Búa til nýtt verkfæri, Verkfæri, 71
Bylta, skipun, 64
Dálkur
DálkurNafn, skipun, 63
Skipun, 63
Deiling, Bein innsetning, 33
Dreifni, skipun, 63
Ef
Skilyrt fall, 49
Skipun, 38, 49
Eigin verkfæri, 75
Búa til, 76
Opna, 76
Vista, 76
Eiginleikagluggi, 9
Breyta, 68
Flipar, 10
Hlutir, 9
Mynd, 27
Myndagluggi, 9
Velja alla hluti, 10
Einfalda
Skipun, 50

Einfalda
Margliða, 50
EiningarVigur, skipun, 45
EMF snið, 66
Endurgera
Sjálfgefin verkfærastika, 9
Endurgera, Breyta, 67
Endurnefna
Flýtilisti, 10
Hrað-endurnefning, 15
Endurreikna alla hluti, Skoða, 69
Endursetja
Sjálfgefin gildi, 12
Sjálfgefin gildi, Valkostir, 71
Endurskilgreina, 82
Fastan hlut, 83
EPS snið, 66
Er heiltala, skipun, 39
Er Skilgreint, skipun, 39
Euler Fasti, 31
Eyða
Breyta, 67
Slóð, 69
Eyða
Eyða hlut, Verkfæri, 16
Flýtilisti, 10
Skipun, 38
Færa
Hreyfa teikniborð, Verkfæri, 16
Verkfæri, 16
Færslur, Verkfæri, 24
Fall, skipun, 50
Fastur texti, 25
Ferill
Skipun, 50
Ferningsrót, Bein innsetning, 34
Fjarlægð
Fjarlægð eða lengd, Verkfæri, 23
Skipun, 40
FjarlægjaÓskilgreint, skipun, 57
Fjórðungsmörk
EfraFjórðungsmark, skipun, 62
NeðraFjórðungsmark, skipun, 62
Flatarmál
Ákveðið heildi, 39, 40
Flatarmál milli tveggja falla, 40
Skipun, 39
Verkfæri, 23
Fleygbogi
Skipun, 49
Verkfæri, 21
Flýtihnappar, 77
Flýtilisti, 10
Afrita í inntaksreit, 10
Endurnefna, 10
Eyða, 10
Hreyfing á, 10
Slóð í töflureikni, 10
Slóð sýnd, 10, 83
Flytja út
Kvikt vinnublað sem vefsíða,Skrá, 66
Skrá, 66
Teikniborð
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á klemmuspjald, Breyta, 68
sem mynd, Skrá, 66
sem PGF/TikZ, Skrá, 67
Teikniborð á klemmuspjald, Skrá, 66
Teikniborð sem PSTricks, Skrá, 67
Flytja út
Gagnvirk vefsíða, 14
Gagnvirkt vinnublað, 14
Kvikt vinnublað, 14
Flipi Almennt, 14
Flipi Meira, 14
GGB skrár, 14
Hæð / breidd, 14
HTML Skrá, 14
JAR skrár, 14
Skrár búnar til, 14
Sýna teikn til að endursetja myndsmíð, 14
Sýna verkfærastiku, 14
Myndagluggi
á klemmuspjald, 13
í kvarða, 13
Teikniborð sem mynd, 13
Verklýsing myndsmíðar sem vefsíða, 11
Flytja út mynd, Skrá, 66
Föll
Bein innsetning, 33
Forskilgreind föll, 33
Nafn, 29
Takmarka við bil, 33
Veldisvísisfall, 34
Föngun punkts, Valkostir, 70
Formerki, Bein innsetning, 34
Formúlur, 26
Forskilgreind föll, 33
Forsnið, Afrita útlit, 16
Forsýna prentun
Endurglæða, 12
Valmynd, 65
Frádráttur, Bein innsetning, 33
Frjáls hlutur, 7
Fylgnistuðull, skipun, 61
Fylki
Aðgerðir, 36
Bein innsetning, 36
Frádráttur, 36
Margföldun, 36
Nota reikniaðgerðir, 36
Samlagning, 36
Skipanir, 37
Fyllihorn, 31
Fylling, Eiginleikagluggi, 9
Fyrstu, skipun, 55
Gagnvirk vefsíða, Flytja út, 14
Gagnvirkt vinnublað, Flytja út, 14
Gammafall, Bein innsetning, 33
Gátreitur
Gátreitur til að sýna og fela hluti, Verkfæri, 24
Stærð, Stillingar, 12
Stærð, Valkostir, 70
Gegnsæi myndar, 28
Geiri
Hringgeiri gegnum þrjá punkta, Verkfæri, 22

Hringgeiri skilgreindur út frá miðju og tveimur
punktum
Verkfæri, 22
HringgeiriMeðMiðpunkti, skipun, 52
HringgeiriÞrírPunktar, skipun, 52
Geisli, skipun, 41
GeoGebra Forum, Hjálp, 72
GeoGebraWiki, Hjálp, 73
Gildi
Breyta, 29
Innsetning í inntaksreit, 30
Gluggar
Algebrugluggi, 7
Myndagluggi, 6
Töflureiknir, 7
Gluggi, 72
Nýr gluggi, 72
Gólffall, Bein innsetning, 34
Gráður
Breyta í radíana, 31
Tákn, 23, 31
Grind
Bil milli lína, 9
Einsfirða, 9
Gerð línu, 9
Litur, 9
Sérsníða, 9
Skoða, 68
Sýna / fela, 8
Grískir stafir, hástafir, 81
Háður hlutur, 7
Hætta við, Breyta, 67
HaldaEf, skipun, 56
Hálfhringur
Skipun, 52
Verkfæri, 22
Hálflína
Hálflína gegnum tvo punkta, Verkfæri, 18
Skipun, 46
Verkfæri, 18
Halli
Skipun, 42
Verkfæri, 23
Handvirk hreyfing, 74
Heildi
Ákveðið heildi, 40
Óákveðið heildi, 50
Skipun, 40, 50
Heiltöludeiling, skipun, 40
Helmingalína
Helmingalína horns, Verkfæri, 19
HelmingalínaHorns, skipun, 46
Miðþverill, skipun, 47
Miðþverill, Verkfæri, 20
Hjálp, 72
GeoGebra Forum, 72
GeoGebraWiki, 73
Inntaksreitur, 7, 30
Leyfi, 73
Málskipan skipunar, 7
Um / Leyfi, 73
Verkfærastika, 6
www.geogebra.org, 72
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Hjálparhlutur, 7, 8
Skoða, 69
Hliðra
Hliðra hlut um vigur, Verkfæri, 25
Skipun, 59
Hlutur
Afrita í inntaksreit, 10
Algebruleg framsetning, 10
Breyta, 29
Breyta gildi, 29
Endurnefna, 10
Eyða, 10
Frjáls hlutur, 7
Fylling, 9
Gerð línu, 9
Háður hlutur, 7
Hjálparhlutur, 7
Hrað-endurnefning, 15
Hreyfing á, 10
Innsetning
Gildi í inntaksreit, 30
Nafn í inntaksreit, 30
Litur, 9
Nafn, 29
Setja inn
Skilgreining í inntaksreit, 30
Skipun, 53
Slóð sýnd, 10
Stærð, 9
Sýna / fela, 8
Sýnileiki, 9
Þykkt línu, 9
Velja, 15
Velja nokkra hluti, 15
Hnit, 31
Hnitamerking, Stillingar, 12
Hnitastíll, Valkostir, 70
Kartesarhnit, 31
Skauthnit, 31
x-hnit, 33
y-hnit, 34
Hnitaásar
Sérsníða, 9
Skoða, 68
Sýna / fela, 8
Hnitagrind
Sérsníða, 9
Skoða, 68
Sýna / fela, 8
Horn
Bein innsetning, 31
Fylli, 31
Helmingalína horns, Verkfæri, 19
HelmingalínaHorns, skipun, 46
Horn af gefinni stærð, Verkfæri, 23
Horn í marghyrningi, 43
Leyfa fyllihorn, 22
Skipun, 42
Takmarka gildi, 31
Takmarka stærð, 22
Verkfæri, 22
Hornaföll, 33
Andhverfur breiðbogakósínus, 34

Andhverfur breiðbogasínus, 34
Andhverfur breiðbogatangens, 34
Arkarkósínus, 34
Arkarsínus, 34
Arkartangens, 34
Breiðbogakósínus, 34
Breiðbogasínus, 34
Breiðbogatangens, 34
Kósínus, 34
Sínus, 34
Tangens, 34
Hornrétt
Hornrétt lína, skipun, 47
Hornrétt lína, Verkfæri, 20
HornrétturVigur, skipun, 45
Miðþverill, skipun, 47
Miðþverill, Verkfæri, 20
HornrétturEiningavigur, skipun, 45
Hreyfing, 74
Endurtekning, 74
Handvirk, 74
Hraði, 74
Hreyfing á, 74
Hreyfing á, Flýtilisti, 10
Minnkandi, 74
Örvalyklar, 74
Plús- / Mínushnappar, 74
Sjálfvirk hreyfing, 74
Skreflengd, 75
Spilunarhnappur, 74
Stoppa, 74
Sveiflast, 74
Vaxandi, 74
Hringfari, Verkfæri, 21
Hringgeiri
Skipun, 52
Hringur
Hringur gegnum þrjá punkta, Verkfæri, 21
Hringur skilgreindur út frá miðju og punkti, Verkfæri,
20
Hringur skilgreindur út frá miðju og punkti,Verkfæri,
20
Krappahringur, Skipun, 49
Skipun, 48
Hringvik, skipun, 41
Hrópmerkt, Bein innsetning, 33
Hvirfilpunktur, skipun, 45
Innfeldi, Bein innsetning, 33
Innsetning
Gildi í inntaksreit, 30
Nafn í inntaksreit, 30
Innsetning algebru, Inntaksreitur, 29
Inntaksreitur, 7, 29
Bein innsetning, 30
Hjálp, 7, 30
Skipanalisti, 30
Skoða, 69
Sýna skipanalista, 30
Ítrekun
ÍtrekunarListi, skipun, 56
Skipun, 40
Jafna
Bein innsetning, 34
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JavaScript viðmót, 77
Kartesarhnit, 31
KassaRit, skipun, 60
Keilusnið
Bein innsetning, 32
Keilusnið gegnum fimm punkta, Verkfæri, 21
Nafn, 29, 32
Skipun, 48
Kósínus, Bein innsetning, 34
Krappahringur, skipun, 51
Krappi
KrappaVigur, skipun, 51
Skipun, 40, 51
KrossHlutfall, skipun, 39
Kvikir litir, 77
Kvikt vinnublað
Breyta forritlingi, 14
Breyta texta, 14
Flytja út, 14
Flytja út,Skrá, 66
Java, 14
Kvikur texti, 25
Lágvísar, 38
Langás, skipun, 47
Lárétt skipting, Skoða, 69
LaTeX formúlur, 26
LaTex, skipun, 52
Leg, 83
Skipun, 55
Verkfæri, 24
Lengd
Fjarlægð eða lengd, Verkfæri, 23
Skipun, 41, 51, 56
LengdHálfurLangás, skipun, 42
LengdHálfurSkammás
Skipun, 42
Leyfi, Hjálp, 73
Liða
Margliða, 50
Skipun, 49
Lína
Bein innsetning, 32
Gerð línu, Eiginleikagluggi, 9
Hornrétt lína, skipun, 47
Hornrétt lína, Verkfæri, 20
Lína gegnum tvo punkta , Verkfæri, 19
Nafn, 29, 32
Skipun, 47
Þykkt línu, Eiginleikagluggi, 9
Línustrik
Línustrik af gefinni lengd frá punkti, Verkfæri, 18
Línustrik milli tveggja punkta, Verkfæri, 18
Skipun, 45
Listar
Bera saman, 35
Deiling, 36
Forskilgreind föll, 36
Frádráttur, 35
Margföldun, 36
Nota forskilgreind föll, 35
Nota reikniaðgerðir, 35
Samlagning, 35
Listi

Aðgerðir, 35
Bein innsetning, 35
Litur
Eiginleikagluggi, 9
Kvikur, 77
Loftfall, Bein innsetning, 34
Lög, 82
Logri
grunntala 10, Bein innsetning, 34
grunntala 2, Bein innsetning, 34
náttúrulegur, Bein innsetning, 34
Loka, Skrá, 67
Mælieining horns
Stillingar, 12
Valkostir, 70
Margfalda, skipun, 57
Margföldun, Bein innsetning, 33
Marghyrningur
Horn, 43
Skipun, 46
Verkfæri, 19
Margliða, skipun, 50
Mátreikningur, skipun, 41
Max, skipun, 41, 57
Meðaltal
MeðaltalX, skipun, 62
MeðaltalY, skipun, 62
Skipun, 62
Merki, 81
Nafn og gildi, 82
Skýringartexti, 82
Sýna / fela, 81
Merkingar
Stillingar, 12
Valkostir, 71
Miðgildi, skipun, 62
Miðja, skipun, 43
Miðpunktur
Miðja eða miðpunktur, Verkfæri, 17
Skipun, 44
Miðstrengur, skipun, 47
Min, skipun, 41, 57
Minna gildi, skipun, 41
Minnsta SamFeldi, skipun, 40
Mod, skipun, 41
Mynd
ÁkvörðunHorns, 43
Bjaga, 27
Eiginleikagluggi, 27
EMF snið, 66
EPS snið, 66
Gegnsæi, 28
Kvarði, 27
Mynd í bakgrunni, 27
PDF snið, 66
PGF/TikZ, 67
PNG snið, 66
PSTricks snið, 67
Setja inn mynd, Verkfæri, 27
Skilgreina hornpunkta, 27
Snúa, 27
SVG snið, 66
Mynd í bakgrunni, 27
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Myndagluggi, 6
Færa hluti, 7
Flytja út á Klemmuspjald, 13
Flytja út í kvarða, 13
Forsýna prentun endurglædd, 12
Innsetning Rúmfræði, 15
Prentun, 12
Sérsníða, 8
Þysja, 8
Myndsmíðarspilari, 10, 11
Skoða, 69
Nafn
falls, 29
hluta, 29
Innsetning í inntaksreit, 30
Keilusnið, 32
keilusniðs, 29
Lína, 32
línu, 29
punkts, 29
Punktur, 31
Skipun, 53
Vigur, 31
vigurs, 29
Normal, skipun, 62
Notendaviðmót, Sérsníða, 8
Nýglæða myndaglugga, Skoða, 69
Nýr gluggi
Gluggi, 72
Valmynd, 65
Nýr punktur, Verkfæri, 18
Nýtt verkfæri, 71
Nýtt, Valmynd, 65
Opna, Valmynd, 65
Örvalyklar, 31
Hreyfing, 74
PDF snið, 66
PGF/TikZ
Flytja út, Skrá, 67
Snið, 67
Pí
Fasti, 31
Tákn, 23, 31
Plús- / Mínushnappar, Hreyfing, 74
PNG snið, 66
Prentun
Myndagluggi, 12
Valkostir, 12
Verklýsing myndsmíðar, 12
PSTricks
Flytja út, Skrá, 67
Snið, 67
Punktur
Bein innsetning, 31
Nafn, 29, 31
Skipun, 44
Raða, skipun, 57
Radíanar, Breyta í gráður, 31
Reglulegur marghyrningur, Verkfæri, 19
Reikniaðgerðir, 33
Reitur
Innsetning, 8
Nafn, 7

Reitamörk, skipun, 63
Rennistika, 31
Verkfæri, 23
RöðNúmer, skipun, 63
Rofstaður, 11
Rót, skipun, 44
Rúmfræðilegar færslur
Verkfæri, 24
Runa
Skipun, 57
Samdreifni, skipun, 61
Samfelldni, Valkostir, 70
Samlagning, Bein innsetning, 33
Sammengi, skipun, 58
Samsíða lína, Verkfæri, 19
Sérsníða
Myndagluggi, 8
Notendaviðmót, 8
Stillingar, 12
Verkfærastika, 9, 72
Setja inn
Setja inn mynd, Verkfæri, 27
Setja inn texta, Verkfæri, 25
Skilgreining í inntaksreit, 30
Skipun, 55
Setja inn mynd, Verkfæri, 27
Setja inn texta, Verkfæri, 25
Síðasta, skipun, 56
Sigma
SigmaXX, skipun, 62
SigmaXY, skipun, 62
SigmaYY, skipun, 62
Sínus, Bein innsetning, 34
Sjálfvirk hreyfing, 74
Skammás
Skipun, 47
Skammás, skipun, 47
Skauthnit, 31
Skautlína
Skautlína eða miðstrengur, Verkfæri, 20
Skipun, 47
Skilgreining, Setja inn í inntaksreit, 30
Skilyrt föll, 49
Skilyrtur sýnileiki, 75
Hlutir sem búnir hafa verið til, 75
Nýir hlutir, 75
Skipanir, 7, 37
Almennar skipanir, 38
Bogaskipanir, 51
Boole-skipanir, 38
Breyta uppástungu, 38
Færsluskipanir, 58
Fall Skipanir, 49
Ferlaskipanir, 50
Fylkjaskipanir, 64
Geiraskipanir, 51
Hálflínuskipanir, 46
Hjálp fyrir skipanir, 7
Hornaskipanir, 42
Keilusniðsskipanir, 48
Legskipanir, 55
Línuskipanir, 46
Línustriksskipanir, 45
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Listaskipanir, 55
Málskipan skipunar, Hjálp, 7
Marghyrningsskipanir, 46
Punktaskipanir, 43
Rúmfræðilegar færsluskipanir, 58
Runuskipanir, 55
Samþykkja uppástungu, 38
Sjálfvirk ending, 38
Skipanalisti, 7
Skipanalisti, Skoða, 69
Stikaðir ferlar, 50
Talnaskipanir, 39
Textaskipanir, 52
Töflureiknisskipanir, 63
Tölfræðiskipanir, 60
Vigurskipanir, 45
SkiptiHlutfall, skipun, 39
Skipun
Aðfella, 46
AðhvarfLínu, 61
AðhvarfLínuX, 61
AðhvarfLógistískt, 61
AðhvarfLogra, 61
AðhvarfMargliðu, 61
AðhvarfSínusfalls, 61
AðhvarfVeldisfall, 61
AðhvarfVísisfall, 61
Afgangur, 41
Afleiða, 49, 51
Ákveða, 64
ÁkvörðunHorns, 43
Andhverfa, 64
AndhverfNormal, 62
Ásar, 46
ÁsaSkref, 39
BætaVið, 55
Beygjuskilapunktur, 43
Bogi, 51
Breiðbogi, 48
Brennipunktur, 43
BrotTexti, 53
Bylta, 64
Dálkur, 63
DálkurNafn, 63
Dreifni, 63
Ef (Boole skipun), 38
EfraFjórðungsmark, 62
Einfalda, 50
EiningarVigur, 45
ErHeiltala, 39
ErSkilgreint, 39
Eyða, 38
Fall, 50
Ferill, 50
Fjarlægð, 40
FjarlægjaÓskilgreint, 57
Flatarmál, 39
Flyegbogi, 49
Fylgnistuðull, 61
Fyrstu, 55
Geisli, 41
HaldaEf, 56
Hálfhringur, 52

Hálflína, 46
Halli, 42
Heildi, 40, 50
Heiltöludeiling, 40
HelmingalínaHorns, 46
Hliðra, 59
Hlutur, 53
Horn, 42
HornréttLína, 47
HornrétturEiningavigur, 45
HornrétturVigur, 45
Hringbogi, 51
HringbogiÞrírPunktar, 52
Hringgeiri, 52
HringgeiriMeðMiðpunkti, 52
HringgeiriÞrírPunktar, 52
Hringur, 48
Hringvik, 41
Hvirfilpunktur, 45
Ítrekun, 40
ÍtrekunarListi, 56
KassaRit, 60
Keilusnið, 48
Krappahringur, 51
Krappahringur, 49
KrappaVigur, 45, 51
Krappi, 40, 51
KrossHlutfall, 39
Langás, 47
LaTex, 52
Lengd, 41, 51, 56
LengdHálfurLangás, 42
LengdHálfurSkammás, 42
Liða, 49
Lína, 47
Línustrik, 45
Margfalda, 57
Marghyrningur, 46
Margliða, 50
Mátreikningur, 41
Max, 41, 57
Meðaltal, 62
MeðaltalX, 62
MeðaltalY, 62
Miðgildi, 62
Miðja, 43
Miðpunktur, 44
Miðstrengur, 47
Miðþverill, 47
Min, 41, 57
Minna gildi, 41
Minnsta SamFeldi, 40
Mod, 41
MSF, 40
Myndsmíðarskref, 38
Nafn, 53
NeðraFjórðungsmark, 62
Normal, 62
Punktur, 44
Raða, 57
Reitamörk, 63
RöðNúmer, 63
Rót, 44
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Runa, 57
Samdreifni, 61
Sammengi, 58
SetjaInn, 55
Síðasta, 56
SigmaXX, 62
SigmaXY, 62
SigmaYY, 62
Skammás, 47
Skautlína, 47
SkiptiHlutfall, 39
Skurðpunktur, 44
SláSaman, 56
Slembi, 42
SlembiHeiltala, 42
SlembiNormal, 42
SlembiPoisson, 42
SlembiTvíliðu, 42
Snertill, 47, 51
Snið, 56
Snúa, 59
SnúaViðRöð, 57
Spegla, 58
Sporbaugur, 48
SSD, 40
Staðalfrávik, 62
Stærra gildi, 41
Stærsti SamDeilir, 40
StafurUnicode, 53
Stak, 55
Stefna, 45
Stiki, 41
Stöplarit, 60
Stríkka, 58
Stuðlarit, 61
Stýrilína, 47
Summa, 57
Sxx, 63
Sxy, 63
Syy, 63
TakaÚrLista, 58
TaylorMargliða, 50
TeljaSkilyrt, 55
Tengsl, 38
TextaTafla, 53
Texti, 54
TextiUnicode, 54
Þátta, 50
Þungamiðja, 43
TíðastaGildi, 62
TrapisuSumma, 42
Tvíliðustuðull, 39
Ummál, 39, 41
Undirsumma, 41
UnicodeStafur, 54
UnicodeTexti, 54
Útgildi, 43
Vigur, 45
Yfirsumma, 42
Skoða, 68
Algebrugluggi, 69
Ásar, 68
Endurreikna alla hluti, 69

Grind, 68
Hjálparhlutur, 69
Hnitaásar, 68
Hnitagrind, 68
Inntaksreitur, 69
Lárétt skipting, 69
Myndsmíðarspilari, 69
Nýglæða myndaglugga, 69
Skipanalisti, 69
Töflureiknir, 69
Verklýsing myndsmíðar, 69
Skrá, 65
Flytja út
Teikniborð á klemmuspjald, 66
Teikniborð sem PGF/TikZ, 67
Teikniborð sem PSTricks, 67
Flytja út
Kvikt vinnublað sem vefsíða (html), 66
Teikniborð sem mynd (png, eps), 66
Forsýna prentun, 65
Loka, 67
Nýr gluggi, 65
Nýtt, 65
Opna, 65
Vista, 65
Vista sem, 65
Skrá í töflureikni
Flýtilisti, 10
Verkfæri, 16
Skreflengd, Handvirk hreyfing, 75
Skurðpunktur
Allir skurðpunktar, 17
Einn skurðpunktur, 17
Leyfa skurðpunkta á framlengingum, 17
Skipun, 44
Skurðpunktur tveggja hluta, Verkfæri, 17
Skýringartexti, 81
Merki, 82
Nafn, 82
Nafn og gildi, 82
SláSaman, skipun, 56
Slembi
Skipun, 42
SlembiHeiltala, skipun, 42
SlembiNormal, skipun, 42
SlembiPoisson, skipun, 42
SlembiTvíliðu, skipun, 42
Slembitala
Bein innsetning, 34
Nýjar slembitölur, 69
Slóð, 83
Eyða, 69
Slóð sýnd, Flýtilisti, 10, 83
Slóð í töflureikni, Flýtilisti, 10
Smíðaskref
Myndsmíðarspilari, 10
Skipun, 38
Verklýsing myndsmíðar, 11
Smíðaverkfæri, 6, 15
Virkja, 15
Snertill
Skipun, 47, 51
Verkfæri, 20
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Snið, skipun, 56
Snúa
Skipun, 59
Snúa hlut um punkt um horn, Verkfæri, 25
Snúa um punkt, Verkfæri, 17
SnúaViðRöð, skipun, 57
Spegla
Hringspeglun, Verkfæri, 25
Skipun, 58
Spegla hlut um línu, Verkfæri, 24
Spegla hlut um punkt, Verkfæri, 24
Sporbaugur
Skipun, 48
Verkfæri, 21
Staðalfrávik, skipun, 62
Stærð leturs
Stækka, 12
Valkostir, 71
Stærð, Eiginleikagluggi, 9
Stærra gildi, skipun, 41
Stærsti SamDeilir, skipun, 40
StafurUnicode, skipun, 53
Stak, skipun, 55
Stefna, skipun, 45
Stikaður ferill, skipun, 50
Stiki, skipun, 41
Stíll punkts
Stillingar, 12
Valkostir, 70
Stillingar
Endursetja Sjálfgefin gildi, 12
Hnitamerking, 12
Mælieining horns, 12
Merkingar, 12
Sérsníða, 12
Stækka letur, 12
Stærð gátreits, 12
Stíll punkts, 12
Tákn fyrir rétt horn, 12
Vista, 12
Stöplarit, skipun, 60
Stoppa hreyfingu, 74
Stríkka
Skipun, 58
Stríkka hlut frá punkti með þætti, Verkfæri, 24
Stuðlarit, skipun, 61
Stýrilína, skipun, 47
Summa, skipun, 57
SVG snið, 66
Svigi, Bein innsetning, 33
Sxx, skipun, 63
Sxy, skipun, 63
Sýna / fela
Hlutur, 8
Sýna / fela hlut, Verkfæri, 17
Sýna / fela merki, Verkfæri, 17
Sýnileiki
Eiginleikagluggi, 9
Skilyrtur, 75
Syy, skipun, 63
TakaÚrLista, skipun, 58
Takmarka
Fall við bil, 33

Gildi horns, 31
Gildi tölu, 31
Tákn fyrir rétt horn
Stillingar, 12
Valkostir, 70
Tala
Nafn, 30
Takmarka gildi, 31
Tangens, Bein innsetning, 34
TaylorMargliða, skipun, 50
Teikniborð
Að búa til mynd, 13
Flytja út á klemmuspjald, Breyta, 68
Flytja út sem mynd, 13
Valkostir, 71
TeljaSkilyrt, skipun, 55
Tengsl
Skipun, 38
Verkfæri, 16
Teningsrót, Bein innsetning, 34
TextaTafla, skipun, 53
Texti
Blandaður texti, 25
Fastur texti, 25
Formúlur, 26
Kvikur texti, 25
LaTeX formúlur, 26
Setja inn texta, Verkfæri, 25
Skipun, 54
TextiUnicode, skipun, 54
Þátta, skipun, 50
Þungamiðja, skipun, 43
Þvertalan i, 37
Þysja, 8
Miðja þysjunar, 8
Þysja inn, Verkfæri, 17
Þysja út, Verkfæri, 17
Þysrétthyrningur, 8
TíðastaGildi, skipun, 62
Töflureiknir, 7
Nafn reits, 7
Setja í reit, 8
Skoða, 69
Tölugildi, Bein innsetning, 34
Tölur
Bein innsetning, 30
TrapisuSumma, skipun, 42
Tugabrotskomma, 31
Tungumál, Valkostir, 71
Tvíliðustuðull, skipun, 39
Tvinntölur
Aðgerðir, 37
Bein innsetning, 37
Frádráttur, 37
Margföldun, 37
Samlagning, 37
Um / Leyfi, Hjálp, 73
Ummál, skipun, 39, 41
Undirsumma, skipun, 41
Unicode
UnicodeTexti, skipun, 54
UnicodeStafur, skipun, 54
Útflutningsrétthyrningur, 13
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Útgildi, skipun, 43
Útlit, Afrita, 16
Valkostir, 70
Afrúna, 70
Aukastafir, 70
Endursetja sjálfgefin gildi, 71
Föngun punkts, 70
Hnitastíll, 70
Mælieining horns, 70
Merkingar, 71
Samfelldni, 70
Stærð gátreits, 70
Stærð leturs, 71
Stíll punkts, 70
Tákn fyrir rétt horn, 70
Teikniborð, 71
Tungumál, 71
Vista stillingar, 71
Valmynd, 65
Breyta, 67
Gluggi, 72
Hjálp, 72
Skoða, 68
Skrá, 65
Valkostir, 70
Verkfæri, 71
Valrétthyrningur, 15
Veldisvísir, Bein innsetning, 33
Veldisvísisfall, Bein innsetning, 34
Velja
Hlutur, 15
Nokkrir hlutir, 15
Velja afkomendur, Breyta, 68
Velja allt, Breyta, 67
Velja forvera, Breyta, 68
Velja gildandi lag, Breyta, 68
Velja allt, Eiginleikagluggi, 10
Verkfærakista, 7
Opna, 15
Verkfærastika, 6
Endurgera sjálfgefna, 9
Hjálp, 6
Sérsníða, 9, 72
Verkfæri, 15, 71
Almenn verkfæri, 16
Besta lína, 19
Bogaverkfæri, 21
Boolebreytuverkfæri, 24
Breiðbogi, 21
Búa til nýtt verkfæri, 71
Eigin verkfæri, 75
Eyða hlut, 16
Færa, 16
Færsluverkfæri, 24
Fjarlægð eða lengd, 23
Flatarmál, 23
Fleygbogi, 21
Gátreitur til að sýna og fela hluti, 24
Geiraverkfæri, 21
Hálfhringur, 22
Hálflína gegnum tvo punkta, 18
Hálflínuverkfæri, 18
Halli, 23

Helmingalína horns, 19
Hliðra hlut um vigur, 25
Horn af gefinni stærð, 23
Hornaverkfæri, 22
Hornrétt lína, 20
Hreyfa teikniborð, 16
Hringbogi gegnum þrjá punkta, 22
Hringbogi skilgreindur út frá miðju og tveim
punktum, 21
Hringfari, 21
Hringgeiri gegnum þrjá punkta, 22
Hringgeiri skilgreindur út frá miðju og tveimur
punktum, 22
Hringspeglun, 25
Hringur gegnum þrjá punkta, 21
Hringur skilgreindur út frá miðju og punkti, 20
Keilusnið gegnum fimm punkta, 21
Keilusniðsverkfæri, 20
Leg, 24
Legverkfæri, 24
Lína gegnum tvo punkta, 19
Línustrik af gefinni lengd frá punkti, 18
Línustrik milli tveggja punkta, 18
Línustriksverkfæri, 18
Línuverkfæri, 19
Marghyrningaverkfæri, 19
Marghyrningur, 19
Miðja eða miðpunktur, 17
Miðþverill, 20
Nýr punktur, 18
Nýtt verkfæri, 71
Punktaverkfæri, 17
Reglulegur marghyrningur, 19
Rennistika, 23
Rúmfræðileg færsluverkfæri, 24
Samsíða lína, 19
Sérsníða verkfærastiku, 72
Setja inn mynd, 27
Setja inn texta, 25
Skautlína eða miðstrengur, 20
Skrá í töflureikni, 16
Skurðpunktur tveggja hluta, 17
Snertill, 20
Snúa hlut um punkt um horn, 25
Snúa um punkt, 17
Spegla hlut um línu, 24
Spegla hlut um punkt, 24
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Sporbaugur, 21
Stríkka hlut frá punkti með þætti, 24
Sýna / fela hlut, 17
Sýna / fela merki, 17
Talnaverkfæri, 22
Tengsl, 16
Textaverkfæri, 25
Þysja inn, 17
Þysja út, 17
Vigur frá punkti, 18
Vigur milli tveggja punkta, 18
Vigurverkfæri, 18
Vinna með verkfæri, 71
Vinna með verkfæri, 71
Virkja, 15
Verklýsing, 11
Verklýsing myndsmíðar, 11
Breyta, 11
Breyta röð, 11
Dálkar, 11, 13
Flytja út sem vefsíðu, 11
Flytja út Verklýsingu myndsmíðar í litum, 11
Prentun, 12
Rofstaður, 11
Setja inn ný skref, 11
Skoða, 69
Spila, 11
Viðmót, Sérsníða, 8
Vigur
Bein innsetning, 31
HornrétturVigur, skipun, 45
Nafn, 29, 31
Vigur frá punkti, Verkfæri, 18
Vigur milli tveggja punkta, Verkfæri, 18
Vinna með verkfæri, Verkfæri, 71
Vísir, 29
Vista
Stillingar, 12
Valmynd, 65
Vista sem, Valmynd, 65
Vista stillingar, Valkostir, 71
www.geogebra.org, Hjálp, 72
xÁs, 32
x-hnit, Bein innsetning, 33
yÁs, 32
Yfirsumma, skipun, 42
y-hnit, Bein innsetning, 34

