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1 Geogebra

Dynaamista matematiikkaa. Sopii hyvin matematiikan ja luonnontieteiden opet-
tamiseen ja oppimiseen. Geometriaa, algebraa, kuvaajien piirtämistä, CAS-laskin,
taulukkolaskin.

Ohjelma toimii useilla alustoilla: Windows, Mac OS X, Linux, iOS, Android,
Windows-tabletit, Chrome app / Selainversio.

GeoGebraa voi käyttää joko omalle koneelle asennettuna (vaatii Javan), Geo-
Gebran sivuilta (tai joltain muulta sivustolta) käynnistettävänä selaimeen upo-
tettuna Java-applettina taikka web-sovelluksena, joka ei vaadi Javaa.

Ohjelma on lokalisoitu (käännetty) monelle kielelle, mukaan lukien suomi, ja
sillä on aktiivinen käyttäjäyhteisö. Suomalaisena yhteisönä toimii Suomalainen
GeoGebra-verkosto (http://geogebra.�/).

Tehtäviä:

1. Käynnistä GeoGebra.

2. Vaihda käyttöliittymän kieli valikon kohdasta �Options� -> �Language�.
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Kuva 1: Geogebran perusnäkymä käynnistyksen jälkeen.

2 Peruspiirtotoiminnot

Oletuksena GeoGebrassa on näkyvissä valikko, työkalupalkki, algebraikkuna,
piirtoalue ja syöttökenttä. Tutustutaan ensin Geogebran piirto-ominaisuuksiin.
Työkalupalkissa ovat seuraavat työkalut:

• Nuolityökalut siirtelemiseen ja valintoihin

• Pistetyökalut (vapaat pisteet, pisteet muilla objekteilla, leikkauspisteet,...)

• Suora-, jana-, vektori- jne. työkalut

• Riippuvat erikoissuorat (normaalit, yhdensuuntaiset, kulmanpuolittajat,...)

• Monikulmiot

• Ympyrät, kaaret, sektorit

• Kartioleikkaukset (ellipsit, hyperbelit, paraabelit,...)

• Kulmat, mitat,...

• Transformaatiot (peilaukset, kierrot, siirrot,...)

• Tekstit, kuvat, vapaatpiirrot,...

• Käyttöliittymäkomponentit (napit, liukusäätimet,...)

• Hallintatyökaluja (piirtoalueen siirto, zoomaus, objektien poisto ja piilo-
tus,...)
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Kukin nappula antaa oletuksena yhden kyseiseen kategoriaan kuuluvan työkalun
ja nappulan oikeassa alakulmassa olevaa kolmiota painamalla tulee lista muis-
ta saman kategorian työkaluista. Valitun työkalun käyttöohje näkyy, kun hiiri
viedään sen päälle.

Työkaluilla objekteja piirrettäessä voi hyödyntää piirtoalueella jo valmiik-
si olevia pisteitä tai muita objekteja tai luoda tarvittavat pisteet tarpeen mu-
kaan. Esimerkiksi janan voi luoda klikkaamalla kahta olemassa olevaa pistettä
tai klikkaamalla tyhjää kohtaa piirtoalueella, jolloin tarvittava piste luodaan
automaattisesti. Kukin luotu piste nimetään automaattisesti. Työkalut �nap-
sahtavat� automaattisesti jo olemassa oleviin pisteisiin, jotta niihin osuminen
on helpompaa.

Tehtäviä:

1. Siirrä �Siirrä piirtoaluetta�-työkalulla origo keskelle ikkunaa.

2. Lisää pistetyökalulla piirtoalueelle kolme pistettä

3. Valitse suoratyökalu ja piirrä suora, joka kulkee pisteiden A ja B kautta.

4. Vaihda työkaluksi janatyökalu (samasta työkalunapista kuin suora). Piirrä
jana, jonka päätepisteinä ovat A ja C.

5. Valitse ympyrätyökalu ja piirrä ympyrä. Käytä keskipisteenä pistettä A ja
klikkaa kehäpistettä varten uusi piste D.

6. Valitse �Piste objektilla�-työkalu ja lisää ympyrän kehälle uusi piste E.

7. Valitse kulmatyökalu ja piirrä ympyrälle keskuskulma klikkaamalla ensin
kehällä olevaa pistettä D, sitten keskipistettä A ja lopuksi toista kehällä
olevaa pistettä E.

8. Valitse nuolityökalu ja liikuttele piirtoalueella olevia pisteitä. Mitä eroa on
ympyrän kehäpisteillä D ja E?

9. Ota nuolityökalulla kiinni suorasta ja liikuta sitä.

10. Zoomaa näkymää hiiren rullalla sopivaksi.
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Kuva 2: Suoraa liikutetaan raahaamalla.

3 Dynaamisia piirto-objekteja

GeoGebralla voi piirtää myös objekteja, jotka riippuvat useammasta muusta
objektista. Tällaisia pisteitä ovat kahden käyrän leikkauspisteet sekä kahden
pisteen välisen janan keskipiste. Suoria ovat puolestaan suoralle annetun pis-
teen kautta piirretty normaali, suoran kanssa annetun pisteen kautta kulkeva
yhdensuuntainen suora, kahden pisteen välisen janan keskinormaali, kulman-
puolittaja, pisteen kautta ympyrälle tai muulle käyrälle piirretyt tangentit ja
napasuora sekä suoran sovittaminen annettuihin pisteisiin.

Tehtäviä:

1. Aloita uusi tyhjä GeoGebra-piirros. Piirrä siihen ympyrä (keskipiste A ja
kehäpiste B) sekä pisteiden C ja D kautta kulkeva suora a.

2. Valitse leikkauspistetyökalu ja valitse sillä ympyrä ja suora. Ohjelma piir-
tää automaattisesti nolla, yksi tai kaksi leikkauspistettä (E ja F ).

3. Liikuta ympyrän ja suoran liikkuvia pisteitä (A, B, C ja D) niin, että
ympyrä ja suora leikkaavat ja eivät leikkaa.

4. Piirrä suoralle normaali sillä olevan pisteen C kautta.

5. Piirrä suoralle normaali sen ulkopuolella olevan pisteen A kautta.

6. Piirrä suoran a kanssa yhdensuuntainen suora, joka kulkee pisteen A kaut-
ta.

7. Piirrä ympyrälle tangentti sen ulkopuolella olevan pisteen D kautta.
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8. Piirrä ympyrälle tangentti sen kehällä olevaan pisteeseen B.

9. Piirrä janalle AB keskinormaali.

10. Liikuttele pisteitä A, B, C ja D nuolityökalulla.

Kuva 3: Normaaleja, tangentteja, yhdensuuntaisia suoria.

4 Ominaisuuksien muokkaaminen

Kullakin objektilla on niiden matemaattisen määrittelyn lisäksi joukko erilaisia
ominaisuuksia, kuten väri, joita voi myös muokata. Ominaisuuksia pääsee muut-
tamaan klikkaamalla objektia hiiren oikealla nappulalla ja valitsemalla �Omi-
naisuudet�. Ominaisuudet on jaoteltu muutamalle välilehdelle. Ensimmäisellä
ovat perusominaisuudet, eli muun muassa objektin nimi ja sen määrittely se-
kä näkyvyydet. Muilta välilehdiltä voi valita objektille värin, tyylin (esim. vii-
van paksuus ja tyyli sekä täyttö), paikkaan liittyviä asetuksia (kytkös johonkin
objektiin) sekä algebrallisia ominaisuuksia (esim. yhtälön muoto). �Erikoista�-
välilehdeltä voi valita dynaamisesti määriteltäviä ehtoja objektien näkyvyydelle
ja värille (esim. näkyy vain, kun jonkin muuttujan suuruus on haluttu). Lisäksi
�Ohjelmointi�-välilehdellä objekteille voi määritellä ohjelmallisesti erilaisia toi-
minnallisuuksia.

Tehtäviä:

1. Muuta ympyrän väriksi punainen ja viivan paksuudeksi 4.

2. Muuta suora CD katkoviivaksi, väriksi vihreä sekä näyttötekstiksi �nimi
ja arvo�.
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3. Muuta tangenttien väreiksi sininen ja paksuudeksi 1.

4. Muuta ympyrän täyttö pisteiksi.

Kuva 4: Objektien ominaisuuksia, kuten väriä muutettu.

5 Algebraikkuna

Ikkunan vasemmassa reunassa on näkyvissä �Algebraikkuna�, jossa ovat luetel-
tuna kaikki piirtoalueelle piirretyt objektit. Oletuksena ne ovat objektityypin
mukaan jaoteltuina. Objektit voidaan järjestää myös muun muassa riippuvuuk-
sien mukaan tai luontijärjestyksessä. Järjestysvaihtoehdot voi valita algebraik-
kunan otsikon pienestä kolmiosta esiin tulevasta palkista.

Listassa näkyvät objektit on merkitty oletuksena kolmella eri värillä: sininen,
vaalean sininen ja musta. Värit kuvastavat objektin vapausastetta. Objektit
voivat olla täysin vapaita, osittain riippuvia tai täysin riippuvia. Jos objektille
kuitenkin on määrätty jokin väri, on sitä algebraikkunassa edustava kohtakin
valittua väriä. Objektien vapaus näkyykin helpoiten järjestämällä ne listaan
riippuvuuksien mukaan.

Sinisellä merkittyjä täysin vapaita objekteja ovat esimerkiksi tavalliset pis-
teet, sillä ne eivät riipu muista objekteista vaan ainoastaan niiden omista ominai-
suuksista (x- ja y-koordinaatti). Vapaita objekteja voi liikuttaa täysin vapaasti
piirtoalueella.

Mustat täysin riippuvat objektit riippuvat aina täysin jostain muusta objek-
tista tai objekteista. Esimerkiksi jana ja suora ovat täysin riippuvia objekteja,
sillä ne määräytyvät täysin kahden muun objektin, eli kahden pisteen, avul-
la. Suora muuttuu sen mukaan, miten sen määrittelevät pisteet siirtyvät. Jos
suoraa siirretään hiirellä (nuolityökalulla) raahaamalla, käytännössä siirretään
molempia pisteitä ja suora siirtyy niiden mukana.
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Vaalean sinisellä merkityt objektit riippuvat osittain jostain muusta objek-
tista, mutta niillä on myös joitain omia vapauksia. Esimerkiksi ympyrän kehälle
tai suoralle kiinnitetty piste on menettänyt toisen kahdesta vapaudestaan. Sitä
voi siirtää vain rajoitetusti.

Objekteja voi valita algebraikkunasta tai piirtoalueelta nuolityökalulla klik-
kaamalla. Useamman objektin voi valita yhtäaikaisesti lisäämällä valintaan uusia
objekteja klikkaamalla hiirellä ctrl-näppäin pohjassa. Valinnan voi tehdä myös
raahaamalla (nuolityökalulla) neliön valittavien objektien ympärille. Valittuja
objekteja voi siirtää ottamalla hiirellä kiinni yhdestä valitusta ja raahaamalla.

Objektin näkyvyyttä piirtoalueella voi muuttaa algebraikkunassa objektin
edessä olevaa palloa klikkaamalla. Täytetty pallo tarkoittaa, että objekti piirre-
tään piirtoalueelle, tyhjä pallo puolestaan, että sitä ei piirretä. Näin esimerkiksi
apuviivat on helppo piilottaa.

Tehtäviä:

1. Aloita uusi tyhjä GeoGebra-piirros.

2. Järjestä algebraikkuna riippuvuuksien suhteen.

3. Valitse monikulmiotyökalu ja piirrä jokin monikulmio. (Aloita ja päätä sa-
maan pisteeseen.) Montako vapaata ja montako riippuvaa objektia syntyi?

4. Lisää �Piste objektilla� juuri luodun monikulmion sisäosaan.

5. Lisää �Piste objektilla� monikulmion raunalle.

6. Liikuttele monikulmion osia ja sille lisättyjä pisteitä.

7. Ota kiinni monikulmion yhdestä reunaviivasta ja siirrä.

8. Valitse monikulmiosta kolme pistettä ja siirrä niitä yhdessä.
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Kuva 5: Monikulmio ja riippuvia pisteitä.

6 Syöttökenttä ja objektien muokkaaminen

Ikkunan alareunassa on yksirivinen syöttökenttä, jolla luotavia objekteja voi-
daan syöttää suoraan kirjoittamalla. Geogebrassa on kunkin objektin syöttämi-
seen oma funktionsa. Esimerkiksi pisteiden A ja B kautta kulkeva suora voidaan
syöttää suomenkielisessä käyttöliittymässä komennolla Suora[A, B] ja englannin-
kielisessä komennolla Line[A, B]. Komennot on käännetty käytettävälle kielelle ja
syöttökenttä ehdottaa komentoja täydennyksinä, kun komentoa kirjoittaa vähän
matkaa alusta. Täydennysehdotus sisältää myös mallin funktion parametreille.
Esimerkiksi ympyrän voi syöttää muodoissa:

• Ympyrä[ <Piste>, <Säteen pituus> ],

• Ympyrä[ <Piste>, <Jana> ],

• Ympyrä[ <Piste>, <Piste> ] tai

• Ympyrä[ <Piste>, <Piste>, <Piste> ].

Täyden listan käytettävissä olevista komennoista saa syöttökentän oikeassa reu-
nassa olevasta nappulasta. Syötetty komento hyväksytään enter-näppäimellä,
jonka jälkeen objekti ilmestyy algebraikkunaan ja sitä vastaava kuva piirtoalu-
eelle.

Komentojen lisäksi syöttökentän kautta voi syöttää muun muassa muuttu-
jien ja funktioiden määrittelyitä sekä yhtälöitä (ja niiden kuvaajia).

Objektien määrittelyitä voi syöttämisen jälkeen muokata kaksoisklikkaamal-
la objektia joko piirtoalueella tai algebraikkunassa. Tällöin esiin pomppaa dialogi-
ikkuna, jossa on objektin määrittelyyn käytetty komento on muokattavissa. Jot-
kin ominaisuuden ovat muokattavissa suoraan algebraikkunassa.
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Tehtäviä:

1. Aloita uusi tyhjä GeoGebra-piirros ja lisää siihen kolme pistettä komen-
noilla: A:=(1,2), B:=(3,1) ja C:=(1,1).

2. Lisää piirrokseen syöttökentällä ympyrä, jonka keskipisteenä on piste A ja
säteenä 5.

3. Lisää piirrokseen syöttökentällä ellipsi, jonka polttopisteinä ovat pisteet A
ja B sekä yhtenä kehäpisteenä piste C.

4. Lisää polttopisteiden A ja B välille jana syöttökenttää käyttämällä.

5. Lisää toisen asteen yhtälö y = 2x2−3x−3. (Syötetään muodossa: y=2x^2-
3x-3)

6. Lisää funktio f(x)=3x+1.

7. Lisää vakio: a=5. Mitä piirtoalueelle ilmestyi?

8. Kaksoisklikkaa algebraikkunasta funktiota f(x) ja muuta sen määrittelyk-
si: f(x)=ax+1.

9. Muuta muuttujan a arvoa liikuttelemalla piirtoalueella olevaa liukusää-
dintä.

10. Lisää myös vakiot b sekä g komennoilla b=1 ja g=1, muuta ne näkyvik-
si klikkaamalla algebraikkunasta niiden edessä oleva pallo täytetyksi ja
vaihda toisen asteen yhtälön muodoksi y = ax2 + bx+ g.

11. Liikuttele liukusäätimiä.

Kuva 6: Syöttökentällä syötettyjä objekteja.
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7 Tekstejä ja kuvia

Piirrokseen voi lisätä vapaita tekstejä tai mitattuja suureita. Vapaa tekstiä voi li-
sätä tekstityökalulla (ABC). Työkalulla klikataan kohta, johon teksti halutaan ja
esiin tulee dialogi, johon teksti syötetään. Tekstiin voi syöttää myös $-merkeillä
ympäröityjä LATEX-kaavoja, jolloin täytyy laittaa rasti ruutuun �LATEX-kaava�.
LATEX-kaavan komponentteja voi lisätä helposti pudotusvalikosta. Tekstin se-
kaan on mahdollista lisätä myös muita symboleita sekä viittauksia Geogebra-
objekteihin. Esimerkiksi viittaus suoraan tuottaa tekstiin suoran yhtälön.

Saman työkaluvalikon kautta piirtoalueelle voi lisätä myös kuvia. Kuvan tai
tekstin voi joko kiinnittää johonkin olemassa olevaan objektiin tai suoraan jo-
honkin kohtaan piirtoaluetta.

Objekteihin voi lisätä myös dynaamisia mittatietoja: pisteiden välisiä etäi-
syyksiä, pinta-aloja ja kulmakertoimia. Etäisyyksissä ja pinta-aloissa mittayk-
sikkönä on koordinaatiston mukainen skaala.

Tehtäviä:

1. Lisää piirtoalueelle tekstiobjekti, jossa lukee:
2. asteen yhtälön ratkaisukaava

x = −b±
√
b2−4ac
2a

($\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2}$)

2. Lataa kuva ja lisää se piirrokseen. Kytke kuva pisteeseen B.

3. Lisää pinta-alatieto ympyrälle ja ellipsille.

4. Muuta ellipsiä nuolityökalulla ja katso, miten pinta-alan arvo muuttuu ja
kuva liikkuu.

Kuva 7: Tekstejä ja kuvia
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8 Käyttöliittymäkomponentit

Piirtoalueelle voi lisätä myös käyttöliittymäkomponentteja: liukusäätimiä, näytä/piilota-
rastiruutuja, painikkeita GeoGebra-skriptien suorittamiseen sekä tekstikenttiä
objektien tiedon syöttämiseen.

Näitä komponentteja käyttämällä voidaan piirrokseen luoda oma yksinker-
taistettu käyttöliittymä, jolla käyttäjä pääsee muokkaamaan rajoitettua joukkoa
objekteja tai muuttujia.

Tehtäviä:

1. Avaa uusi GeoGebra-ikkuna.

2. Lisää kaksi liukusäädintä ja laita niiden nimeksi a ja b.

3. Lisää syöttökentän kautta funktio: f(x)=a sin(x/b).

4. Lisää �tekstikenttä�-käyttöliittymäkomponentti. Anna sille tekstiksi: �funk-
tio� ja siihen liittyväksi objektiksi f(x).

5. Liikuta liukusäätimiä nuolityökalulla.

6. Muuta fuktiota tekstikentän kautta. Esimerkiksi a x sin(x/b) ja enter.

7. Liikuta taas liukusäätimiä.

Kuva 8: Käyttöliittymäkomponentteja
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9 Taulukkolaskin

GeoGebra sisältää taulukkolaskentatyökalun, joka toimii samaan tapaan kuin
muutkin yleiset taulukkolaskentaohjelmat, toki hieman suppeammin. Tauluk-
kolaskentaa voi käyttää taulukkomuotoisen datan analysointiin ja graa�en piir-
tämiseen. Taulukkolaskennan soluihin voi viitata myös muiden objektien yhtey-
dessä samoin kuin mihin tahansa muuhun muuttujaan.

Tehtäviä:

1. Avaa taulukkolaskinnäkymä �näytä�-valikosta.

2. Syötä taulukkoon lukuja kolmeen sarakkeeseen.

3. Laske yhden sarakkeen alle sarakkeen lukujen summa, toisen sarakkeen
alle sarakkeen lukujen keskiarvo ja kolmannen sarakkeen alle sarakkeen
suurin arvo.

4. Kokeile tarjolla olevia analyysejä yhdellä, kahdella ja kolmella sarakkeella.

5. Syötä syöttökenttään (jos ei näkyvissä, löytyy �näytä�-valikosta) kaava:
y=B2 x + B3 (Valitse B2:n ja B3:n kohdalle kaksi solua, joissa on jokin
luku.)

6. Muuta käytettyjen solujen lukuarvoja ja tarkastele, miten kuvaaja muut-
tuu.

Kuva 9: Taulukkolaskin
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10 CAS-laskin

Uusimmissa GeoGebran versioissa on mukana myös CAS-laskin (Computer Al-
gebra System), jota voidaan käyttää muun muassa derivointiin, integrointiin,
yhtälöiden ratkaisemiseen ja sieventämiseen sekä moneen muuhun laskentaan.

CAS-laskimen saa esiin �näytä�-valikosta. Tutoriaali GeoGebran CAS-laskimen
käyttöön.

Tehtäviä:

1. Avaa uusi GeoGebra-ikkuna ja siihen CAS-laskin.

2. Syötä lasku: 25*(36+83)/45+8 ja paina enter.

3. Kirjoita edelliseen syötteeseen viittaava #-merkki ja paina likiarvomerk-
kiä.

4. Kirjoita seuraavalle riville: (#1-8)*45/25-83 ja paina työkalupalkin =-
merkkiä.

5. Määrittele funktio kirjoittamalla: f(x):=2*x*sin(x/2) ja paina enter.

6. Määrittele funktio g edellisen derivaattafunktiona: g(x):=Derivaatta[f(x)]
ja paina enter.

7. Kirjoita: h(x):=f'(x)+1

8. Kirjoita: 3 x^2+2x-3+8x-7+x^2

9. Kirjoita: Sqrt((7/2 -4)^2+(-1/2 * Sqrt(14))^2)

10. Kirjoita: Etäisyys[(0,4),y=x^2]

11. Laske funktion g(x) määräämätön integraali
´
g(x)dx.

12. Laske määrätty integraali
´ 10
0

g(x)dx.

13. Lyhyen matematiikan yo-koe, kevät 2014, tehtävä 6:
Kiinalainen arvoitus 5 000 vuoden takaa: Häkissä on fasaaneja ja kaniineja.
Niillä on yhteensä 35 päätä ja 94 jalkaa. Kuinka monta fasaania ja kuinka
monta kaniinia häkissä on?
Ratkaise[{fasaani + kani = 35, 2*fasaani+4*kani=94}, {fasaani, kani}]
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Kuva 10: CAS-laskin

11 GeoGebraTube

GeoGebraTube (http://geogebratube.org) on sivusto, jolla käyttäjät voivat jul-
kaista GeoGebralla tekemiään sovelluksia muiden (ja itsensä) käytettäviksi. Hie-
noimmissa sovelluksissa on GeoGebralla mallinnettu havainnollistavasti jokin
matematiikan tai fysiikan tilanne ja luotu yksinkertainen käyttöliittymä, jolla
opiskelija voi tutkia ja opiskella kyseistä asiaa.

Esimerkiksi työkalu, jolla voi tutkia kulman sinin ja kosinin muodostumista
yksikköympyrällä: http://geogebratube.org/student/m960 ja Newtonin kehtoa
mallintava sovellus: http://geogebratube.org/student/m31010

Sovelluksia voi ladata GeoGebraTubesta GeoGebrassa avattaviksi ggb-tiedostoiksi
tai niitä voi upottaa web-sivuille, mukaan lukien yleiset blogialustat sekä Mood-
le.

Omia sovelluksia voi julkaista GeoGebraTubeen suoraan GeoGebrasta kä-
sin. Julkaiseminen vaatii tunnusten luomisen palveluun. Aiemmissa GeoGebran
versioissa oli valikossa myös mahdollisuus tallentaa GeoGebralla luotu sovellus
suoraan html-tiedostoksi, jota voi käyttää myös ilman GeoGebraTubea. Nykyi-
sessä versiossa html-muotoon vienti tapahtuu kuitenkin GeoGebraTuben kaut-
ta. Kiertotienä on silti mahdollista näppäinyhdistelmällä ctrl-shift-m kopioida
leikepöydälle tarvittava html-tiedoston lähdekoodi suoraan GeoGebrasta ja tal-
lentaa se tekstieditorilla html-tiedostoksi.
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