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 Οδηγίεσ προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ για το μοντζλο τησ Αριθμογραμμήσ 

Αυτζσ οι οδθγίεσ ζχουν ςτόχο να βοθκιςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ να καταςκευάςουν τισ δικζσ 
τουσ δραςτθριότθτεσ με το μοντζλο τθσ Αρικμογραμμισ. 

Παρουςίαςη τησ Αριθμογραμμήσ 

Όταν ανοίγουμε το αρχείο Geogebra μίασ δραςτθριότθτασ τθσ Αρικμογραμμισ, βλζπουμε ότι 
αποτελείται από το πάνω μζροσ (Γραφικά 2) και το κάτω μζροσ (Γραφικά) (βλ. Εικόνα1). 

 

Εικόνα 1: Παράδειγμα δραςτηριότητασ 

Στα Γραφικά2, αριςτερά υπάρχει θ εκφϊνθςθ και το κουμπί για τθν εμφάνιςθ/ απόκρυψθ τθσ 
εκφϊνθςθσ. Πατϊντασ το κουμπί, γίνονται οι ρυκμίςεισ που χρειάηονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ 
δραςτθριότθτα. Στα δεξιά εμφανίηεται το κουμπί τθσ αρχικοποίθςθσ, το κουμπί των οδθγιϊν 
και δφο κουτιά που αφοροφν τισ λειτουργικότθτεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ. 

Στα Γραφικά, ςτθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα, εμφανίηονται τρεισ αρικμογραμμζσ από 0 ζωσ 
1. Η πρϊτθ αρικμογραμμι ζχει χωριςτεί ςε 6 μζρθ, θ δεφτερθ ςε 4 μζρθ και θ τρίτθ ςε 12 
μζρθ. Στθν 1θ ζχει επιλεγεί από αριςτερά το τμιμα 2/6, ενϊ ςτθ 2θ το τμιμα 1/4. 
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 Για να αλλάξουμε τα όρια των αρικμογραμμϊν, μποροφμε είτε να πλθκτρολογιςουμε 
τον αρικμό που κζλουμε ςτα πεδία ειςαγωγισ που υπάρχουν αριςτερά και δεξιά, είτε 
να χρθςιμοποιιςουμε τα βελάκια που υπάρχουν πάνω και κάτω από τα πεδία 
ειςαγωγισ. 

 Με το πράςινα κουμπιά αριςτερά ςε κάκε αρικμογραμμι, μποροφμε να επιλζγουμε 
όποιο τμιμα κζλουμε από τθν αρχι τθσ αρικμογραμμισ, ενϊ με τα μπλε κουμπιά που 
είναι ςτα δεξιά, επιλζγουμε όποιο τμιμα κζλουμε  από το τζλοσ τθσ αρικμογραμμισ. 

 Με το δρομζα που υπάρχει κάτω αριςτερά ςε κάκε αρικμογραμμι ρυκμίηεται το 
πλικοσ των αρικμϊν που κα εμφανίηονται πάνω ςτθν αρικμογραμμι (ανά 1, 2 ι 3).  

 Στα δεξιά ςε κάκε αρικμογραμμι, οι αρικμοί 6, 4 και 12 ρυκμίηουν τον αρικμό 
διαμζριςθσ τθσ κάκε αρικμογραμμισ. Με τα βζλθ μποροφμε να αλλάηουμε αυτοφσ 
τουσ αρικμοφσ. 

 Στθν τελευταία ςτιλθ κάκε αρικμογραμμισ που τϊρα είναι κενι (για τθ ςυγκεκριμζνθ 
δραςτθριότθτα) υπάρχουν κουμπιά για τθ ρφκμιςθ των δεκαδικϊν ψθφιϊν που κα 
εμφανίηονται. 

 Δεξιά και ζξω από τισ αρικμογραμμζσ υπάρχουν δφο κουμπιά που 
εμφανίηουν/αποκρφπτουν τθ 2θ  και τθν 3θ αρικμογραμμι. 

Κουμπί «Αρχικοποίηςη» 

Αν πατιςουμε το κουμπί τθσ «Αρχικοποίθςθσ» τότε αποκρφπτεται θ εκφϊνθςθ τθσ 
δραςτθριότθτασ και εμφανίηονται όλα τα κουμπιά και οι δυνατότθτεσ τθσ Αρικμογραμμισ (βλ: 
Εικόνα 2). Αυτι θ μορφι δεν ζχει ςχζςθ πλζον με τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα. Για να 
επανζλκουμε ςτθν εκφϊνθςθ και ςτισ ρυκμίςεισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ, δεν 
ζχουμε παρά να πατιςουμε το κουμπί «Εμφάνιςθ δραςτθριότθτασ». 

Περιγραφι των λειτουργικοτιτων 

Τα κουτιά επιλογισ που 
εμφανίηονται είναι Boolean 
μεταβλθτζσ (οι τιμζσ τουσ είναι μόνο 
true και false) και εμφανίηουν ι 
αποκρφπτουν τισ λειτουργικότθτεσ 
που ζχουν οι αρικμογραμμζσ. 

Συγκεκριμζνα: 

 Δεκαδικοί-Κλάςματα: αν δεν είναι επιλεγμζνο, οι αρικμοί πάνω ςτθν αρικμογραμμι 
εμφανίηονται ςε δεκαδικι μορφι, αλλιϊσ ςε κλαςματικι. 

 Οδθγίεσ: Εμφανίηονται οδθγίεσ για τα κουμπιά τθσ κάκε αρικμογραμμισ 

Εικόνα 2: Κουμπί Αρχικοποίηςησ 
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 υνδεδεμζνεσ αρικμογραμμζσ: Αν δεν είναι επιλεγμζνο, οι τρεισ αρικμογραμμζσ είναι 
ανεξάρτθτεσ, αν είναι επιλεγμζνο, τότε το μζροσ που κα επιλζξουμε από τα αριςτερά 
με το πράςινο κουμπί, κα είναι θ αρχι τθσ επόμενθσ αρικμογραμμισ, ενϊ το μζροσ 
που κα επιλζξουμε με το μπλε κουμπί, κα είναι το τζλοσ τθσ επόμενθσ αρικμογραμμισ. 
Στο παράδειγμα ςτθν Εικόνα 3, ςτθν 1θ αρικμογραμμι ζχει επιλεγεί με το πράςινο 
κουμπί το 0,3 και με το μπλε κουμπί το 0,4. Αυτοί οι αρικμοί ζγιναν θ αρχι και το τζλοσ 
τθσ 2θσ αρικμογραμμισ. Όμοια ςτθν 2θ επιλζχκθκαν οι αρικμοί 0,35 και 0,36 να είναι τα 
όρια τθσ 3θσ αρικμογραμμισ. Στθν 3θ αρικμογραμμι αλλάξαμε και τον αρικμό των 
ψθφίων που κα εμφανίηονται (από 2 ζγινε 3), με τα βελάκια που είναι ςτα δεξιά των 
αρικμογραμμϊν. 

 

 

 φγκριςθ με τοποκζτθςθ: Αν το επιλζξουμε, οι αρικμογραμμζσ μποροφν να 
μετακινθκοφν κατακόρυφα και ζτςι να γίνουν ςυγκρίςεισ μεταξφ αρικμϊν. 

 φγκριςθ με ευκεία: Αν το επιλζξουμε, εμφανίηεται μια ευκεία με τθν οποία μποροφν 
να γίνουν ςυγκρίςεισ αρικμϊν. Οι ςυγκρίςεισ αυτζσ, όπωσ και ςτθν προθγοφμενθ 
περίπτωςθ, ζχουν νόθμα αν οι τρεισ αρικμογραμμζσ ζχουν τουσ ίδιουσ αρικμοφσ ςτθν 
αρχι και ςτο τζλοσ. 

 Εμφάνιςθ αντιγράφων: Εμφανίηεται πάνω από τθν αρχι κάκε αρικμογραμμισ ζνα 
κουμπί που αν το πατιςεισ, δθμιουργεί ζνα αντίγραφο του πράςινου τμιματοσ. Αυτά 
μποροφν να μετακινθκοφν και να γίνουν ςυγκρίςεισ ι να τοποκετθκοφν με τζτοιο 
τρόπο ϊςτε να βρει ο μακθτισ το άκροιςμα ι τθ διαφορά τουσ. Για να διαγραφοφν 
αυτά τα τμιματα, αφοφ τα επιλζξουμε, μποροφμε να πατιςουμε το πλικτρο «Del» ι 
με δεξί κλικ να επιλζξουμε «Διαγραφι». 

 Αναηθτοφμενοσ αρικμόσ: Εμφανίηεται ο ίδιοσ αρικμόσ και ςτισ τρεισ αρικμογραμμζσ 
(που τονίηεται θ κζςθ του με ζνα μαφρο βζλοσ), με ςτόχο να βρεκεί ι να προςεγγιςτεί 
από το μακθτι. Το πϊσ αλλάηει αυτόσ ο αρικμόσ αναλφεται παρακάτω (εξ οριςμοφ 
είναι ο 0). 

Εικόνα 3: Συνδεδεμζνεσ αριθμογραμμζσ 
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Η καταςκευή μιασ δραςτηριότητασ 

Ασ υποκζςουμε ότι κζλουμε να καταςκευάςουμε τθ δραςτθριότθτα τθσ Εικόνασ 4. 

 

Εικόνα 4: 1ο παράδειγμα 

Για τθν καταςκευι τθσ κα πρζπει να γίνουν τα εξισ τρία βιματα: 

1ο:  Κατζβαςμα ενόσ αρχείου τθσ Αρικμογραμμισ 

Ανοίγουμε το αρχείο ggb «Πρότυπο» που είναι ςτο ίδιο φάκελο με το παρόν ζγγραφο. 

2ο:  Σοποκζτθςθ τθσ εκφώνθςθσ 

Κάνουμε δεξί κλικ πάνω ςτθν εκφϊνθςθ 
και επιλζγουμε «Ιδιότθτεσ» (εικόνα 5). 
Στθν καρτζλα «Εκφϊνθςθ» ςβινουμε τθν 
υπάρχουςα και γράφουμε τθ νζα 
εκφϊνθςθ. Πατοφμε ΟΚ για να 
καταχωρθκεί θ αλλαγι που κάναμε. 

3ο: Ρφκμιςθ των λειτουργικοτιτων 

Οι επεμβάςεισ που πρζπει να γίνουν, είναι ςτο κουμπί «Εμφάνιςθ/Απόκρυψθ 
δραςτθριότθτασ». Κάνουμε δεξί κλικ ςτο κουμπί και επιλζγουμε «Ιδιότθτεσ» και ςτθ ςυνζχεια 
ςτθν καρτζλα «Δζςμθ ενεργειϊν» τθν καρτζλα «Με το κλικ». 

Εικόνα 5: 2ο βήμα 
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Οι εντολζσ χωρίηονται ςε τζςςερισ κατθγορίεσ και οι αρχικζσ τουσ ρυκμίςεισ είναι οι παρακάτω 
(οι προτάςεισ με κόκκινα γράμματα είναι επεξθγιςεισ, ενϊ αυτζσ που είναι με μπλε, είναι 
αυτζσ που για το ςυγκεκριμζνο παράδειγμα πρζπει να γίνουν αλλαγζσ): 

 Στθν πρώτθ κατθγορία γίνονται οι ρυκμίςεισ για το ποιζσ λειτουργικότθτεσ (κουτιά 
επιλογισ) κα φαίνονται ςτα δεξιά. 

ΕμφΔεκΚλ=false; Οι παρακάτω μεταβλθτζσ ρυκμίηουν τθν εμφάνιςθ/απόκρυψθ λειτουργικοτιτων. Η 
ςυγκεκριμζνθ εμφανίηει το κουμπί εμφάνιςθσ δεκαδικϊν ι κλαςμάτων πάνω ςτθν αρικμογραμμι 
ΕμφΣυνδΑρικ=false; εμφανίηει το κουμπί ρφκμιςθσ ςυνδεδεμζνων ι μθ αρικμογραμμϊν 
ΕμφΣυγκριςθ=false ; εμφανίηει τα κουμπιά ςφγκριςθσ αρικμϊν πάνω ςτισ αρικμογραμμζσ 
Εμφαντίγραφων=false;  εμφανίηει το κουμπί για να εμφανίηονται τα κουμπιά των αντίγραφων τμθμάτων 
ΕμφΑναηΑρικμου=false ; εμφανίηει το κουμπί για να εμφανίηεται ο αναηθτοφμενοσ αρικμόσ 

 Στθ δεφτερθ κατθγορία ρυκμίηουμε ποιζσ από αυτζσ κζλουμε να είναι ενεργζσ ι όχι 

ΔεκΚλα=false; Οι παρακάτω μεταβλθτζσ ρυκμίηουν τισ λειτουργικότθτεσ. Η ςυγκεκριμζνθ αν είναι false 
εμφανίηονται δεκαδικοί, αν είναι true κλαςματικοί 
ςτ=false ;  αν είναι true μπορείσ να μεταφζρεισ τισ αρικμογραμμζσ και να τισ τοποκετιςεισ τθ μία πάνω ςτθν άλλθ 
ςε=false  ;  αν είναι true μπορείσ να ςυγκρίνεισ αρικμοφσ, με μία κατακόρυφθ ευκεία 
εμφ_2=false ;  αν είναι true εμφανίηεται και θ δεφτερθ αρικμογραμμι 
εμφ_3=false ;  αν είναι true εμφανίηεται και θ τρίτθ αρικμογραμμι 
Οδ=false   ;  αν είναι true εμφανίηονται οι Οδθγίεσ 
Συνδ=false   ;  αν είναι true οι αρικμογραμμζσ είναι ςυνδεδεμζνεσ, αλλιϊσ είναι ανεξάρτθτεσ 
αντ=false ; αν είναι true εμφανίηονται κουμπιά για τθ δθμιουργία αντιγράφων των τμθμάτων που επιλζγουμε 
από τθν αρχι τθσ κάκε αρικμογραμμισ 
ΕμφΑναηΑρ=false  ;  αν είναι true εμφανίηεται ο παρακάτω αναηθτοφμενοσ αρικμόσ πάνω ςτθν αρικμογραμμι 

 Στθν τρίτθ κατθγορία ρυκμίηουμε τισ αρχικζσ τιμζσ των μεταβλθτϊν  

α_1=0 ; Τα παρακάτω δίνουν Αρχικζσ τιμζσ ςε αρικμοφσ. Αυτόσ  είναι ο αρικμόσ που ξεκινά θ πρϊτθ 
αρικμογραμμι 
ειςα_2=0 ; είναι ο αρικμόσ που ξεκινά θ δεφτερθ αρικμογραμμι, με πλθκτρολόγθςθ 
ειςα_3=0 ; είναι ο αρικμόσ που ξεκινά θ τρίτθ αρικμογραμμι, με πλθκτρολόγθςθ 
α_2= Αν(Συνδ ≟ false,ειςα_2, α_1 + μαε_1 βιμα_1) ; ο αρικμόσ που ξεκινά θ δεφτερθ αρικμογραμμι. Αν οι 
αρικμογραμμζσ δεν είναι ςυνδεδεμζνεσ, κα πάρει τθν τιμι του που ζχει παραπάνω, αλλιϊσ κα γίνει όςο το α_1 
ςυν τα βιματα που ζχουν γίνει πάνω ςτθν αρικμογραμμι από τα αριςτερά προσ τα δεξιά 
α_3= Αν(Συνδ ≟ false,ειςα_3,α_2 + μαε_2 βιμα_2) ; αντίςτοιχα για τθν 3θ αρικμογραμι, όπωσ προθγουμζνωσ 
τ_1=1  ; είναι ο αρικμόσ που τελειϊνει θ πρϊτθ αρικμογραμμι 
ειςτ_2=1  ; είναι ο αρικμόσ που τελειϊνει θ δεφτερθ αρικμογραμμι, με πλθκτρολόγθςθ 
ειςτ_3=1 ; είναι ο αρικμόσ που τελειϊνει θ τρίτθ αρικμογραμμι, με πλθκτρολόγθςθ 
τ_2= Αν(Συνδ ≟ false,ειςτ_2, τ_1 - μτε_1 βιμα_1) ; για το τζλοσ τθσ δεφτερθσ αρικμογραμμισ, αντίςτοιχα όπωσ θ 
αρχι τθσ 
τ_3= Αν(Συνδ ≟ false, ειςτ_3, τ_2 - μτε_2 βιμα_2) ; για το τζλοσ τθσ τρίτθσ αρικμογραμμισ, αντίςτοιχα όπωσ θ 
αρχι τθσ 
ν_1=1 ; ο αρικμόσ των διαμερίςεων τθσ πρϊτθσ αρικμογραμμισ 
ν_2=1 ; ο αρικμόσ των διαμερίςεων τθσ δεφτερθσ αρικμογραμμισ 
ν_3=1 ; ο αρικμόσ των διαμερίςεων τθσ τρίτθσ αρικμογραμμισ 
ψ_1=2 ;θ ακρίβεια των δεκαδικϊν ψθφίων ςτθν πρϊτθ αρικμογραμμι 
ψ_2=2 ;θ ακρίβεια των δεκαδικϊν ψθφίων ςτθν δεφτερθ αρικμογραμμι 
ψ_3=2 ;θ ακρίβεια των δεκαδικϊν ψθφίων ςτθν τρίτθ αρικμογραμμι 
μαε_1=0 ; ο μετρθτισ που κακορίηει πόςα βιματα κα γίνουν από τθν αρχι ςτθν πρϊτθ αρικμογραμμι 
μαε_2=0 ; ο μετρθτισ που κακορίηει πόςα βιματα κα γίνουν από τθν αρχι ςτθν δεφτερθ αρικμογραμμι 
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μαε_3=0 ; ο μετρθτισ που κακορίηει πόςα βιματα κα γίνουν από τθν αρχι ςτθν τρίτθ αρικμογραμμι 
μτε_1=0 ; ο μετρθτισ που κακορίηει πόςα βιματα κα γίνουν από το τζλοσ ςτθν πρϊτθ αρικμογραμμι 
μτε_2=0 ; ο μετρθτισ που κακορίηει πόςα βιματα κα γίνουν από το τζλοσ ςτθν δεφτερθ αρικμογραμμι 
μτε_3=0 ; ο μετρθτισ που κακορίηει πόςα βιματα κα γίνουν από το τζλοσ ςτθν τρίτθ αρικμογραμμι 
ΑναηΑρ=0;  ο αναηθτοφμενοσ αρικμόσ που κα εμφανίηεται πάνω ςτθν αρικμογραμμι 
υ_1=3.7 ; το φψοσ που κα εμφανίηεται θ πρϊτθ αρικμογραμμι 
υ_2=1.4  ; το φψοσ που κα εμφανίηεται θ δεφτερθ αρικμογραμμι 
υ_3=-0.9  ; το φψοσ που κα εμφανίηεται θ τρίτθ αρικμογραμμι 

 Η τζταρτθ κατθγορία αφορά τθν εμφάνιςθ των κουμπιϊν και δεν γίνονται 
παρεμβάςεισ.  

δρ=!δρ ; Τα παρακάτω αφοροφν τθν εμφάνιςθ των κουμπιϊν 
ΧρϊμαBackground*ΚουμπίΕμφΔρα,Αν* δρ==true,"green",Αν*δρ==false,"red"+++ 
Χρϊμα*ΚουμπίΕμφΔρα,Αν*δρ==true,"white",Αν*δρ==false,"brown"+++ 
Τίτλοσ*ΚουμπίΕμφΔρα,Αν*δρ==false,"Εμφάνιςθδραςτθριότθτασ","Απόκρυψθ δραςτθριότθτασ"++ 

 

ΟΙ αλλαγζσ που πρζπει να γίνουν για τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα είναι:  

 ΕμφΔεκΚλ=true; γιατί κζλουμε να φαίνεται το κουτί επιλογισ που εναλλάςςει τθν 
εμφάνιςθ δεκαδικϊν και κλαςμάτων 

 Εμφαντίγραφων=true,  γιατί κζλουμε να φαίνεται το κουτί επιλογισ τθσ εμφάνιςθσ 
αντιγράφων 

 ΔεκΚλα= true, για να εμφανίηονται κλάςματα αντί για δεκαδικοφσ 

 εμφ_2= true , για να φαίνεται θ 2θ αρικμογραμμι 

 εμφ_3= true, για να φαίνεται θ 3θ αρικμογραμμι 

 αντ= true, για να φαίνονται τα κουμπιά δθμιουργίασ αντιγράφων 

 ν_1=6, για να είναι θ 1θ αρικμογραμμι χωριςμζνθ ςε 6 ίςα μζρθ 

 ν_2=4, για να είναι θ 2θ αρικμογραμμι χωριςμζνθ ςε 4 ίςα μζρθ 

 ν_3=12, για να είναι θ 3θ αρικμογραμμι χωριςμζνθ ςε 12 ίςα μζρθ 

2ο παράδειγμα για το 3ο βήμα 

Ασ υποκζςουμε ότι κζλουμε να φτιάξουμε μια δραςτθριότθτα που κα φαίνεται όπωσ θ εικόνα 

6. Τότε οι αλλαγζσ που πρζπει να κάνουμε ςτθ δζςμθ ενεργειϊν του κουμπιοφ 

«Εμφάνιςθ/Απόκρυψθ δραςτθριότθτασ» είναι:  

τθν 1θ ομάδα:  

 ΕμφΔεκΚλ=true; γιατί κζλουμε να φαίνεται το κουτί επιλογισ που εναλλάςςει τθν 
εμφάνιςθ δεκαδικϊν και κλαςμάτων, 

 ΕμφΣυγκριςθ=true;, για να εμφανίηει τα κουμπιά ςφγκριςθσ αρικμϊν (Σφγκριςθ με 
τοποκζτθςθ και Σφγκριςθ με ευκεία) πάνω ςτισ αρικμογραμμζσ, 

 Εμφαντίγραφων=true;, για να  εμφανίηει το κουμπί που εμφανίηει ι αποκρφπτει τα 
κουμπιά των αντίγραφων τμθμάτων, 

τθν 2θ ομάδα:  
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 ςε=true  ;  για να εμφανίηεται θ κατακόρυφθ ευκεία ςφγκριςθσ, 

 εμφ_2=true ;  για να εμφανίηεται θ δεφτερθ αρικμογραμμι, 

 εμφ_3=true;  για να εμφανίηεται θ τρίτθ αρικμογραμμι, 

 αντ=true ; για να εμφανίηονται τα κουμπιά που δθμιουργοφν αντίγραφα τμιματα.  

τθν 3θ ομάδα: 

 α_1=10 ; για ξεκινά θ πρϊτθ αρικμογραμμι από το 10,  

 ειςα_2=10 ; όμοια για τθ δεφτερθ αρικμογραμμι,  

 ειςα_3=10 ; όμοια για τθν τρίτθ αρικμογραμμι,  

 τ_1=11  ; για να τελειϊνει θ πρϊτθ αρικμογραμμι ςτο 11, 

 ειςτ_2=11  ; όμοια για τθ δεφτερθ αρικμογραμμι,  

 

Εικόνα 6: Παράδειγμα 2
ο
  

 ειςτ_3=11 ; όμοια για τθν τρίτθ αρικμογραμμι, 

 ν_1=5 ; για να διαμερίηεται θ 1θ αρικμογραμμι ςε 5 μζρθ, 

 ν_2=7 ; για να διαμερίηεται θ 1θ αρικμογραμμι ςε 7 μζρθ, 

 ν_3=6 ; για να διαμερίηεται θ 3θ αρικμογραμμι ςε 6 μζρθ, 

 ψ_1=4 ; για να ζχει ακρίβεια τεςςάρων δεκαδικϊν ψθφίων θ πρϊτθ αρικμογραμμι, 
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 ψ_2=4 ; όμοια για τθ δεφτερθ αρικμογραμμι, 

 ψ_3=4 ; όμοια για τθν τρίτθ αρικμογραμμι. 

3ο παράδειγμα για το 3ο βήμα 

Ασ υποκζςουμε ότι κζλουμε να φτιάξουμε μια δραςτθριότθτα που κα φαίνεται όπωσ θ εικόνα 

7. Τότε οι αλλαγζσ που πρζπει να κάνουμε ςτθ δζςμθ ενεργειϊν του κουμπιοφ 

«Εμφάνιςθ/Απόκρυψθ δραςτθριότθτασ» είναι:  

 

Εικόνα 7: Παράδειγμα 3
ο
  - Αρχικι μορφι 

τθν 1θ ομάδα:  

 ΕμφΣυνδΑρικ=true;, για να εμφανίηει το κουτί επιλογισ ςυνδεδεμζνων ι μθ 
αρικμογραμμϊν, 

 ΕμφΑναηΑρικμου=true;, για να εμφανίηει το κουτί εμφάνιςθσ/απόκρυψθσ του 
αναηθτοφμενου αρικμοφ,  

τθ 2θ ομάδα:  

 Συνδ=true; για να είναι ςυνδεδεμζνεσ οι αρικμογραμμζσ 

 ΕμφΑναηΑρ=true ;  για να εμφανίηει τον αναηθτοφμενο αρικμό πάνω ςτισ 
αρικμογραμμζσ, 
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τθν 3θ ομάδα: 

 ν_1=10 ; , για να χωρίηεται θ 1θ αρικμογραμμι ςε 10 ίςα μζρθ, 

 ψ_1=3 ; για να ακρίβεια τριϊν δεκαδικϊν ψθφίων ςτθν πρϊτθ αρικμογραμμι, 

 ψ_2=3 ; όμοια για τθ δεφτερθ αρικμογραμμι, 

 ψ_3=3 ; όμοια για τθν τρίτθ αρικμογραμμι, 

 μαε_1=8 ; για να εμφανίςει το πράςινο τμιμα τθσ 1θσ αρικμογραμμισ ςτο 0,8, 

 μτε_1=1 ; για να εμφανίςει το μπλε τμιμα τθσ 1θσ αρικμογραμμισ ςτο 0,9, 

 ΑναηΑρ=0.8574; για να τοποκετιςει ζνα ςθμείο ςτο 0,8574, 

Αυτό που αναμζνεται να κάνει ο μακθτισ για να βρει τα τρία πρϊτα δεκαδικά ψθφία του, 

απεικονίηεται ςτθν εικόνα 8. 

 

Εικόνα 8: Παράδειγμα 3
ο
  - Σελικι μορφι 
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