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ល់ឧបករណ៍ 
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ណ៍ត្រមូវចិត្ត 
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និង 
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មួយ 
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ករណ៍។  
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Circle and Arc Tools ៃនកមមវធីិ GeoGebra 5.0 បចចុបបននមនឧបករណ៍ ចំនួន៩គឺ៖ 
 Circle with Centre through Point 
 Circle with Centre and Radius 
 Compasses 
 Circle through 3 Points 
 Semicircle through 2 Points 
 Circular Arc 
 Circumcircular Arc 
 Circular Sector 
 Circumcircular Sector 

Circle through 3 Points Tool  

ឧបករណ៍េនះេ្របើស្រមប់គូសរង្វង់មួយកល េគមនបីចំណុចេផ ងគន ។ (េមើលបែនថមកនុងបញជ  Circle ) ។ 

ចំ ំ៖ ្របសិនេបើចំណុចទំងបីេនេលើបនទ ត់ែតមួយ េនះនឹងបេងកើតសមីករេអលីបអបេទនឹងបនទ ត់េនះ។ 

Circle with Axis through Point Tool  

េ្រជើសេរ ើសអ័ក  ( ចជបនទ ត់ កំ ឬអងកត់) និងចំណុចមួយេនេលើរង្វង់។ 

ចំ ំ៖ េមើលបែនថមកនុងបញជ  Circle ។ 

Circle with Center and Radius Tool  

សង់រង្វង់េ យ គ ល់ផចិត និងកំ។ កនុង Input Box ៃនផទ ំងកមមវធីិ េ្រជើសេរ ើសផចិត M មួយ និងកំណត់្របែវងកំ។ 

ចំ ំ៖ េមើលបែនថមកនុងបញជ  Circle ។ 

Circle with Center through Point Tool  

េ្រជើសេរ ើសចំណុច M មួយ និងចំណុច P បេងកើតបនជរង្វង់មួយមនផចិត M កត់ មចំណុច P ។ 

Circle with Center, Radius and Direction Tool  

ឧបករណ៍េនះនឹងបង្វិលរង្វង់កនុងទី ំងេផ ងៗ  ្រស័យេលើវតថុែដលេយើងេ្រជើសេរ ើសស្រមប់កំណត់ទិសេ  

“direction” (បនទ ត់ ឬប្លង់)។ 

 េ្រជើសយកបនទ ត់មួយ កំមួយ ឬអងកត់មួយ និងចំណុចមួយេនេលើរង្វង់។ បនទ ប់មក យបញចូ លតៃម្ល
របស់កំរង្វង់កនុងបញជ  ៃន្របអប់ Input េនះ GeoGebra បេងកើតបនរង្វង់មួយ ែដលអ័ក របស់  ្រតូវបន
កំណត់ទិសេ េទ មវតថុែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសស្រមប់កំណត់ជ “ទិសេ ”។ 

 េ្រជើសយកប្លង់មួយ (ប្លង់ xOy ឬប្លង់ែដលមន្រ ប់) និងចំណុចមួយេនេលើរង្វង់។ បនទ ប់មក យ
បញចូ លតៃម្លរបស់កំរង្វង់កនុងបញជ  ៃន្របអប់ Input េហើយ មរយៈចំណុចែដលផ្តល់ឱយ GeoGebra 
បេងកើតបនរង្វង់មួយេនកនុងប្លង់្រសបេទនឹងវតថុែដលេគេ្រជើសយកជ “ទិសេ ” ។ 

ចំ ំ៖ 
 លំ ប់ៃនករេ្រជើសេរ ើសវតថុពីរដំបូងមិននំឱយមនឥទធិពលេឡើយ 

 េមើលបែនថមកនុងបញជ  Circle ។ 

Circular Arc Tool  

ដំបូង េ្រជើសយកចំណុចក ្ត ល M ៃនធនូរង្វង់។ បនទ ប់មក េ្រជើសយកចំណុចចប់េផ្តើម A ៃនធនូ មុនេពលេយើង 

េ្រជើសយកចំណុច B ែដលកំណត់្របែវងជក់ ក់របស់ធនូ។  

ចំ ំ៖ 
 កនុងខណៈែដលចំណុច A សថិតេនេលើធនូរង្វង់ ចំណុច B មិនចំបច់្រតូវែតសថិតេនេលើធនូរង្វង់េនះេទ។ 
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 េមើលបែនថមកនុងបញជ  CircularArc ។ 

Circular Sector Tool  

ដំបូង េ្រជើសយកចំណុចក ្ត ល M ៃនចេ្រម ករង្វង់។ បនទ ប់មក េ្រជើសយកចំណុច ចប់េផ្តើម A របស់ធនូៃន 

ចេ្រម ករង្វង់េនះ មុនេពលេយើងេ្រជើសយកចំណុច B ែដលកំណត់្របែវងជក់ ក់ របស់ធនូៃនចេ្រម ក 

រង្វង់េនះ។ 

ចំ ំ៖ 
 កនុងខណៈែដលចំណុច A សថិតេនេលើធនូៃនចេ្រម ករង្វង់ ចំណុច B មិនចំបច់្រតូវែតសថិតេនេលើធនូ 

ៃនចេ្រម ករង្វង់េនះេទ។ 

 េមើលបែនថមកនុងបញជ  CircularArc ។ 

Circumcircular Arc Tool េ្រជើសយកបីចំណុច A, B, C េដើមបីបេងកើតធនូរង្វង់មួយកត់ មបីចំណុចេនះ។ A 

ជចំណុចចប់េផ្តើមៃនធនូ B ជចំណុចេនេលើធនូ និង C ជចំណុចចុងបញច ប់ៃនធនូ។ 

ចំ ំ៖ េមើលបែនថមកនុងបញជ  CircumcircularArc ។ 

Circumcircular Sector Tool  

េ្រជើសយកបីចំណុច A, B, C េដើមបីបេងកើតចេ្រម ករង្វង់មួយកត់ មបីចំណុច េនះ។ A ជចំណុចចប់េផ្តើម 

របស់ធនូៃនចេ្រម ករង្វង់ B ជចំណុចេនេលើធនូ និង C ជចំណុចចុងបញច ប់របស់ ធនូៃនចេ្រម ករង្វង់។ 

Compass Tool  

េ្រជើសយកអងកត់មួយ ឬពីរចំណុចែដលនឹងកំណត់បនកំមួយ។ បនទ ប់មកចុចេលើចំណុចមួយ ែដលនឹងជ 

ផចិតៃនរង្វង់ថមីមួយ។ 

Complex Number Tool  

ចុចេលើ ្រកហ្វិកទស ន៍ េដើមបីបេងកើតចំនួនកំុផ្លិចមួយ។ ចំណុច ងតៃម្លៃនចំនួនកំុផ្លិច នឹងទទួលបនេនេពល 

ែលងបូ៊តុងេឆ្វងរបស់កណ្ដុ រ ។ 

Cone Tool េ្រជើសយកចំណុចក ្ត លមួយៃនបត បនទ ប់មកេ្រជើយកចំណុចកំពូល និង យបញចូ លតៃម្ល 
របស់កំកនុងែផនកបនទ ប់របស់ផទ ំងកមមវធីិកំពុងេធ្វើករ។ 

ចំ ំ៖ េមើលបែនថមកនុងបញជ  Cone និង InfiniteCones 

Conic Section Tools Conic section tools  

សថិតកនុង្រកុមៃនឧបករណ៍ែដលមន យខន  (េលខេរៀងទី៦ ពីខង ្ត ំៃនរបឧបករណ៍។ បចចុបបនន Conic 
section tools មនចំនួនបួន៖ 
 Ellipse 
 Hyperbola 
 Parabola 
 Conic through 5 Points 

Conic through 5 Points Tool េ្រជើសយក៥ចំណុចេដើមបីបេងកើតបនកំ ត់េកនមួយកត់ មចំណុចទំងេនះ។ 

ចំ ំ៖ 
 ្របសិនេបើ៤ចំណុចកនុងចំេ ម៥ចំណុចសថិតេនេលើបនទ ត់ែតមួយ េនះេគមិន ចសង់កំ ត់េកន 

បនេទ។ 
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 េមើលបែនថមកនុងបញជ  Conic ។ 

Copy Visual Style Tool  

ឧបករណ៍េនះអនុញញ តឱយេយើងថត visual properties (ឧទហរណ៍៖ ពណ៌ ទំហំ កររចនបនទ ត់) 
ពីវតថុមួយេទវតថុមួយេទៀត ឬវតថុេ្រចើនេផ ងេទៀត។ េដើមបីេធ្វើដូចេនះបន ដំបូង្រតូវេ្រជើសយកវតថុ មួយ 

ែដលេយើងចង់ថតចម្លងលកខណសមបត្តិរបស់ ។ បនទ ប់មកចុចេលើ្រគប់វតថុេផ ងេទៀត ែដល្រសបនឹង 

លកខណសមបត្តិទំងេនះ។ 

Count Tool  

ឧបករណ៍េនះេ្របើបនែតេនកនុង Spreadsheet View ។ មនវធីិពីរយ៉ងកនុងករេ្របើឧបករណ៍េនះ៖ 
 េ្រជើសយក ្របេ ះ ែដលចង់បន បនទ ប់មកេ្រជើសយកឧបករណ៍េនះ េហើយេ្រជើសយកលំ ប់ 

្របេ ះ។ ករ ប់ចំននួន្របេ ះនឹងេកើតេឡើងេនកនុង្របេ ះេនះ។ 

 េ្រជើសយកលំ ប់ ្របេ ះ មួយែដលមន ្របេ ះ មួយឬេ្រចើន េហើយបនទ ប់មកេ្រជើសយកឧបករណ៍ 

េនះ។ ្របសិនេបើ លំ ប់្របេ ះ មនជួរេដកេ្រចើន ករ ប់្របេ ះែដលេ្រជើសយកពីជួរឈរនីមួយៗ 

នឹង្រតូវបនស៊កបញចូ លេនខងេ្រកមជួរឈរេនះ។ ្របសិនេបើករេ្រជើសយកមនែតមួយជួរេដក ករ ប់ 

្របេ ះេនកនុងជួរេដកេនះនឹង្រតូវស៊កបញចូ លេទខង ្ត ំៃនករេ្រជើសយក។ ្របសិនេបើេយើងចុចឆនុច 

Shift េពលចុច យខនៃនឧបករណ៍ ករ ប់្របេ ះេនកនុងជួរេដកនីមួយៗៃនតំបន់ ែដលេ្រជើស 

យក្រតូវបនគណន។ 

Create List of Points Tool  

េ្រជើសយកសំណំុៃន្របេ ះកនុងបញជ ី ែដល្របេ ះែដលបនេ្រជើសយកេនះ 
បេងកើតបនគូននកត់ មជួរេដក ឬជួរឈរ។ បនទ ប់មក ចុចេលើបូ៊តុងឧបករណ៍ េដើមបីេបើកផទ ំងមួយស្រមប់

ក់េឈម ះ ករផ្ល ស់ប្តូរ និងករបេងកើតបញជ ីចំណុចពី្របេ ះទំង យែដលេ្រជើសយក។ 

Create List Tool  

កនុង្រកហ្វិកទស ន៍៖ អូសេ យ មញញចតុេកណមួយជំុវញិវតថុទំងេនះ ែដលេយើងចង់ ក់េនកនុងបញជ ី។ 

បនទ ប់មក ចុចេលើបូ៊តុងឧបករណ៍ េដើមបីបេងកើតបញជ ីមួយពីវតថុទំង យេ្រជើសយក។  

កនុងបញជ ីទស ន៍៖ េ្រជើសយកសំណំុៃន ្របេ ះ េនកនុង Spreadsheet View ។ បនទ ប់មកចុចេលើបូ៊តុងឧបករណ៍ 

េដើមបីេបើកផទ ំងមួយស្រមប់ ក់េឈម ះ ករផ្ល ស់ប្តូរ និងករបេងកើតបញជ ីមួយពី ្របេ ះ ែដលេ្រជើសយក។ 

ចំ ំ៖ ឧបករណ៍េនះ បេងកើត Lists េនកនុង Algebra View 

Create Matrix Tool  

េ្រជើសយកសំណំុ spreadsheet ្របេ ះ មួយ។ បនទ ប់មកចុចេលើបូ៊តុងឧបករណ៍ េដើមបីេបើកផទ ំងមួយ 

ស្រមប់ ក់េឈម ះ ករផ្ល ស់ប្តូរ និងករបេងកើតម៉្រទីសមួយពី ្របេ ះ ែដលេ្រជើសយក។ 

Create Polyline Tool  

េ្រជើសយកសំណំុ spreadsheet ្របេ ះ មួយ េនកែន្លង ្របេ ះ ែដលេ្រជើសយកបេងកើតបនជគូៗកត់ 

មជួរេដក និងជួរឈរ។ បនទ ប់មកចុចេលើបូ៊តុងឧបករណ៍េដើមបីេបើកផទ ំងស្រមប់ ក់េឈម ះ ផ្ល ស់ប្តូរ 
និងបេងកើត polyline មួយ។ 

Create Table Tool  

េ្រជើសយកសំណំុ spreadsheet ្របេ ះ មួយ។ បនទ ប់មកចុចេលើបូ៊តុងឧបករណ៍េដើមបីេបើកផទ ំងស្រមប់  
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ក់េឈម ះ ផ្ល ស់ប្តូរ និងបេងកើត ង។ (េយើងបេងកើត ងកនុងរូបភពជ text េនកនុង ្រកហ្វិកទស ន៍ ។ 

Cube Tool េ្រជើសយកចំណុចពីរេដើមបីបេងកើតគូបមួយ៖ 
 េ្រជើសយកចំណុចពីរេនកនុងប្លង់ xOy េដើមបីបេងកើតគូបមួយេនេលើប្លង់េនះ។  

 េ្រជើសយកចំណុចពីរេនេលើ្រជុងដូចគន  z=c េដើមបីបេងកើតគូបមួយេនកនុងប្លង់ េ យមន z=c ជសមីករ
មួយរបស់ ។ 

 េ្រជើសយកប្លង់មួយ និងចំណុចពីរេលើប្លង់េនះ ឬេលើប្លង់្រសបមួយ េដើមបីបេងកើតគូបមួយេនេលើប្លង់ចុង
េ្រកយ។ 

ចំ ំ៖ សូមេមើលបញជ  Cube ។ 

Custom Tools 

GeoGebra  ចឱយេយើងបេងកើតឧបករណ៍ត្រមូវចិត្តផទ ល់ខ្លួន េ យែផ្អកេលើសំណង់ែដលមន្រ ប់។ 

េនេពលបេងកើត ឧបករណ៍ត្រមូវចិត្តរបស់អនកនឹង្រតូវេ្របើ្របស់ជមួយកណ្តុ រ និងេ្របើជបញជ េនកនុង Input Bar។ 

ឧបករណ៍ទំងអស់នឹង្រតូវរក ទុកេ យស្វ័យ្របវត្តិេនកនុង GeoGebra ។ 

ចំ ំ៖ លទធផលពីឧបករណ៍េនះមិន ចចល័តបនេទ (ឧទហរណ៍ េយើងមិន ចអូសរូបេនះជមួយនឹង
កណ្តុ រេឡើយ) េទះបីជ ្រតូវបនកកំណត់្រតឹមជ Point[<Path>] ។ កនុងករណីេយើងចង់បនលទធផល
ែដល ចចល័តបន េយើង្រតូវកំណត់បញជ ីៃនបញជ  និងេ្របើ ជមួយបញជ មួយេឈម ះ Execute ។ 

ករបេងកើតឧបករណ៍ត្រមូវចិត្ត 
េ្របើជេ្រមើស Create new tool ពី Tools Menu េដើមបីបេងកើតឧបករណ៍ត្រមូវចិត្តមួយ។ 

កររក ទុកឧបករណ៍ត្រមូវចិត្ត  
្រគប់ឧបករណ៍ត្រមូវចិត្តទំងអស់នឹង្រតូវស្តុកទុក េពលេយើងរក ទុកសំណង់ជទ្រមង់ GGB ។  

េដើមបីរក ឧបករណ៍ទំងេនះជ file  ច់េ យែឡក េយើងេ្របើ Tool Manager Dialog ពី Tools Menu ។ 

ដំេណើ រករឧបករណ៍ត្រមូវចិត្ត 
បនទ ប់ពីេយើងបេងកើតឧបករណ៍ត្រមូវចិត្តមួយ  នឹងេនែតជែផនកមួយៃនរបរឧបករណ៍របស់ GeoGebra 

 ្របសិនេបើេយើងេបើក GeoGebra ថមីមួយេផ ងេទៀត េ យេ្របើ New ពីមឺុនុយ File ។ ផទុយេទវញិ ្របសិនេបើ 
េយើងបង្អួច GeoGebra ថមីមួយ (រូប គឺតំ ង New Window ពីមឺុនុយ File) ឬេបើេបើក GeoGebra េនេពលេ្រកយ 

េទៀត ឧបករណ៍ត្រមូវចិត្តរបស់េយើងនឹងមិនែមនជែផនកៃនរបរឧបករណ៍េទៀតេទ។ 

មនមេធយបយេផ ងៗេទៀតកនុងករេធ្វើឱយ្របកដថ ឧបករណ៍ែដល្រតូវបនកំណត់េ យអនកេ្របើ្របស់ 

នឹងបង្ហ ញកនុងរបរឧបករណ៍របស់បង្អួច GeoGebra ថមីមួយ។  

បនទ ប់ពីបេងកើតឧបករណ៍ថមីែដលកំណត់េ យអនកេ្របើ្របស់ េយើង ចរក ទុកករកំណត់របស់អនក េ យេ្របើ 
្របស់រូប (Save Settings) ពីមឺុនុយ Options Menu ។ ចប់ពីេពលេនះ ឧបករណ៍ត្រមូវចិត្តរបស់េយើងនឹងជែផនក 

ៃនរបរឧបករណ៍ GeoGebra ។ 

ចំ ំ៖ េយើង ចលុបឧបករណ៍ត្រមូវចិត្តពីរបរឧបករណ៍បនទ ប់េបើក Customize Toolba ពីរបរមឺុនុយ។ 

បនទ ប់មក េ្រជើសយកឧបករណ៍ត្រមូវចិត្តរបស់េយើងពីបញជ ីឧបករណ៍េនខងេឆ្វងៃដៃនបង្អួច េហើយចុចបូ៊តុង 
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Remove ។ កំុេភ្លចរក ទុកករកំណត់របស់េយើងបនទ ប់ពីលុបេចលឧបករណ៍ត្រមូវចិត្ត។ 

ករនំចូលឧបករណ៍ 

េយើង ចនំចូលឧបករណ៍ត្រមូវចិត្តេទកនុងបង្អួច GeoGebra ថមីេនេពល មួយក៏បន បនទ ប់ពី 

រក ទុក កនុងកំុពយូទ័រជទ្រមង់ GGT ។ េយើង្រគន់ែតេ្រជើសយក រូប Open ពីមឺុនុយ File និងេបើកឯក រ 
ៃនឧបករណ៍ត្រមូវចិត្តរបស់េយើង។  

ចំ ំ៖ 
•  ករេបើកឯក រឧបករណ៍ GeoGebra (GGT) កនុង GeoGebra មិនប៉ះពល់ដល់សំណង់ថមីៗរបស់េយើង។ 

្រគន់ែតេធ្វើឱយឧបករណ៍េនះជែផនកៃនរបរឧបករណ៍ថមីៗ។ 

•  េយើង ចទញយកឯក រ្របេភទ GGT អូសយកពី file manager េហើយទម្ល ក់េទកនុងបង្អួច GeoGebra ។ 

Cylinder Tool េ្រជើសយកចំណុចក ្ត ល្រជុងបតខងេ្រកម បនទ ប់មកេ្រជើសយកចំណុចក ្ត ល្រជុងបតខងេលើ 
េហើយ យបញចូ ល្របែវងកំកនុង្របអប់បញជ េនែផនកខងេ្រកមៃនបង្អួច។ 

ចំ ំ៖ សូមេមើល Cylinder និងបញជ  InfiniteCylinder ។ 

Delete Tool ចុចេលើវតថុ មួយែដលអនកចង់លុប។ 

ចំ ំ៖ 
 េយើង ចេ្របើបូ៊តុង Undo ្របសិនេបើេយើងលុបវតថុេនះខុស។ 

 សូមេមើលបញជ  Delete ។ 

Derivative Tool 

េយើង ចេ្របើឧបករណ៍េនះែតេនកនុង CAS View ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ បញចូ លកេន មែដលចង់េដរេីវ េហើយចុចឆនុច 

Enter បនទ ប់មកយកកណ្ដុ រចុចេលើកេន ម េទើបេ្រជើសឧបករណ៍េនះ។  

Dilate from Point Tool 

េ្រជើសយកវតថុេដើមបីព្រងីក។ បនទ បមក ចុចេលើចំណុចមួយ េដើមបីកំណត់ែផនកក ្ត លៃនករព្រងីក និង យ
ក ្ត ព្រងីកកនុង្របអប់បញជ េនែផនកខងេ្រកមៃនបង្អួច (សូមេមើលបញជ  Dilate)។ 

Distance or Length Tool 

ឧបករណ៍េនះ ស់ចមង យរ ងពីរចំណុច ពីរបនទ ត់ ឬរ ងចំណុចនិងបនទ ត់ េហើយ បង្ហ ញឃ្ល ឌី មិកកនុង 

្រកហ្វិកទស ន៍ ។ េគក៏េ្របើ ស្រមប់ ស់្របែវងអងកត់ (ឬចេន្ល ះ), បរមិ្រតរង្វង់ ឬបរមិ្រតពហុេកណ។ 

ចំ ំ៖ សូមេមើលបញជ  Distance និងបញជ  Length ។ 

Ellipse Tool 

េ្រជើសយកកំណំុទំងពីររបស់េអលីប។ បនទ ប់មក កំណត់ចំណុចទីបីែដលេនេលើេអលីប។ 

ចំ ំ៖ សូមេមើលបញជ  Ellipse ។ 

Evaluate Tool 

េយើង ចេ្របើឧបករណ៍េនះែតកនុង CAS View បុ៉េ ្ណ ះ។ បនទ ប់ពីេ្រជើសេរ ើសឧបករណ៍េនះ សូម យកេន ម
ែដលអនកចង់គណន េហើយចុចឆនុច Enter។ 

Expand Tool 

េយើង ចេ្របើឧបករណ៍េនះែតកនុង CAS View បុ៉េ ្ណ ះ។ បនទ ប់ពីេ្រជើសេរ ើសឧបករណ៍េនះ សូម យកេន ម 
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ែដលអនកចង់ពន្ល ត េហើយចុចឆនុច Enter។ 

Extrude to Prism or Cylinder Tool 

កនុង្រកហ្វិកទស ន៍វមិ្រតបី ចុចេឆ្វង េហើយអូសឱយបនពហុេកណមួយ ឬរង្វង់មួយ េដើមបីបេងកើត្រពីស 

ឬសីុ ំង។ 

វធីិមយ៉ងេទៀត េ្រជើសយកពហុេកណ ឬរង្វង់មួយ បនទ ប់ យបញចូ លតៃម្លកមពស់កនុង្របអប់បញជ េនែផនក 

ខងេ្រកមៃនបង្អួច េដើមបីបេងកើត្រពីស ឬសីុ ំង។ 

Extrude to Pyramid or Cone Tool 

កនុង្រកហ្វិកទស ន៍វមិ្រតបី ចុចេឆ្វង េហើយអូសឱយបនពហុេកណមួយ ឬរង្វង់មួយ េដើមបីបេងកើតពី ៉ មីដ 

ឬេកន។ 

វធីិមយ៉ងេទៀត េ្រជើសយកពហុេកណ ឬរង្វង់មួយ បនទ ប់ យបញចូ លតៃម្លកមពស់កនុង្របអប់បញជ  េនែផនកខង 

េ្រកម ៃនបង្អួច េដើមបីបេងកើតពី ៉ មីដ ឬេកន ែដលកំពូលរបស់ េនចំពីេលើទី្របជំុទមងន់ៃនបត។ 

Factor Tool 

េយើង ចេ្របើឧបករណ៍េនះែតកនុង CAS View បុ៉េ ្ណ ះ។  យបញចូ លកេន មជក ្ត  េហើយចុច Enter 

េដើមបីបញជ ក់េឡើងវញិ បនទ ប់មកចុចេលើកេន មែដលបន យបញចូ លរួចេហើយ និងេ្រជើសយកឧបករណ៍។ 

Freehand Shape Tool 

ជមួយឧបករណ៍ Freehand Shape អនក ចសង់អនុគមន៍ ឬគូសរង្វង់ អងកត់ ក៏ដូចជពហុេកណេ យេសរ ី
េហើយឧបករណ៍នឹងជួយបំែប្លងេទជ្រទង់្រទយពិតៃនរូបេនះ។ ្របសិនេបើេយើងបេងកើតអនុគមន៍ f េយើង ច 

គណនតៃម្លរបស់ ្រតង់ចំណុចជក់ ក់ មួយេលើអនុគមន៍េនះ ឬក៏ ចបំែប្លងអនុគមន៍បនខ្លះៗផង។ 

មរយៈឧបករណ៍េនះ េយើងមិន ចរកបនទ ត់ប៉ះ និងេដរេីវបនេទ។ 

ចំ ំ៖ េយើង ចេ្របើបញជ ទំងអស់ៃន curve fitting ស្រមប់អនុគមន៍ មរយៈឧបករណ៍េនះ 
ជឧទហរណ៍ដូចជ FitSin[f] 

ចំ ំ៖ េយើង ចេ្របើបញជ ទំងអស់ៃន Integral ស្រមប់អនុគមន៍ មរយៈឧបករណ៍េនះ ជឧទហរណ៍ដូចជ 

Integral[f, 1, 5] េដើមបីឆូតកនុងចេន្ល ះេនះ រួចរកៃផទ្រក ។ 

Function Inspector Tool 

យបញចូ លអនុគមន៍ែដលអនកចង់វភិគ។ បនទ ប់មក េ្រជើសឧបករណ៍េនះ។ 

•  េនកនុងេថប Interval េយើង ចកំណត់ចេន្ល ះ ែដលឧបករណ៍េនះ ចគណនតៃម្លអបបបរម អតិបរម 

ឫស ។ល។ របស់អនុគមន៍។  

•  េនកនុងេថប Points ចំណុចៃនអនុគមន៍មួយចំនួន្រតូវបន គ ល់ េហើយជឧទហរណ៍ េយើង ចរក 

េមគុណ្របប់ទិស្រតង់ចំណុចទំងេនះ។ 

General Tools 

ឧបករណ៍េនះ ំងេន្រ ប់កនុង្រកុមែដលមន យខន (ទី១ពីខង ្ត ំ) កនុងរបរឧបករណ៍។ បចចុបបននេនះេយើង
មនឧបករណ៍ចំនួន៧ ែដលមន យនមដូចតេទ៖ 
•  Move Graphics View 
•  Zoom In 
•  Zoom Out 
•  Show / Hide Object 
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•  Show / Hide Label 
•  Copy Visual Style 
•  Delete 

Graphics Tools 

្រកហ្វិកទស ន៍ Toolbar  ចេ្របើបនទំងកនុង ្រកហ្វិកទស ន៍ ឬក៏ Algebra View ។ 

ចំ ំ៖ ជមួយឧបករណ៍សំណង់ភគេ្រចើនបំផុត 

េយើង ចបេងកើតចំណុចថមីមួយេ យ្រគន់ែតចុចេលើកែន្លងទំេនរកនុង ្រកហ្វិកទស ន៍ ។ ព័ត៌មនបែនថមសូម 

េមើល complete list of all available GeoGebra Tools, Custom Tools និង Customizing the Toolbar ។ 

ឧបករណ៍ស្រមប់ចល័ត៖  
•   Move Tool 
•   Move around Point Tool (GeoGebra Desktop) 

ឧបករណ៍ស្រមប់បេងកើតចំណុច៖ 
•   Point Tool 
•   Point on Object Tool 
•   Attach / Detach Point Tool 
•   Intersect Tool 
•   Midpoint or Center Tool 
•   Complex Number Tool 

ឧបករណ៍ស្រមប់សង់បនទ ត់៖ 
•   Line Tool 
•   Segment Tool 
•   Segment with Given Length Tool 
•   Ray Tool 
•   Polyline Tool 
•   Vector Tool 
•   Vector from Point Tool 

ឧបករណ៍ស្រមប់សង់បនទ ត់ពិេសសមួយចំនួន៖ 
•   Perpendicular Line Tool 
•   Parallel Line Tool 
•   Perpendicular Bisector Tool 
•   Angle Bisector Tool 
•   Tangents Tool 
•   Polar or Diameter Line Tool 
•   Best Fit Line Tool 
•   Locus Tool 

ឧបករណ៍ស្រមប់សង់ពហុេកណ៖ 
•   Polygon Tool 
•   Regular Polygon Tool 
•   Rigid Polygon Tool 
•   Vector Polygon Tool 

ឧបករណ៍ស្រមប់សង់រង្វង់ និងធនូ៖ 
•   Circle with Center through Point Tool 
•   Circle with Center and Radius Tool 
•   Compass Tool 
•   Circle through 3 Points Tool 
•   Semicircle through 2 Points Tool 
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•   Circular Arc Tool 

•   Circumcircular Arc Tool 

•   Circular Sector Tool 

•   Circumcircular Sector Tool 

ឧបករណ៍ស្រមប់សំណង់េកនិក៖ 
•   Ellipse Tool 

•   Hyperbola Tool 

•   Parabola Tool 

•   Conic through 5 Points Tool 

ឧបករណ៍ស្រមប់រង្វ ស់រង្វ ល់៖ 
•   Angle Tool 

•   Angle with Given Size Tool 

•   Distance or Length Tool 

•   Area Tool 

•   Slope Tool 

•   Create List Tool 

ឧបករណ៍បែម្លង៖ 
•   Reflect about Line Tool 

•   Reflect about Point Tool 

•   Reflect about Circle Tool 

•   Rotate around Point Tool 

•   Translate by Vector Tool 

•   Dilate from Point Tool 

ឧបករណ៍ស្រមប់សំណង់ពិេសសមួយចំនួន៖ 
•   Text Tool 

•   Image Tool 

•   Pen Tool 

•   Freehand Shape Tool 

•   Relation Tool 

•   Function Inspector Tool 

ឧបករណ៍ស្រមប់ឱយវតថុមនសកមមភព៖ 
•   Slider Tool 

•   Check Box Tool 

•   Button Tool 

•   Input Box Tool 

ឧបករណ៍ទូេទ៖ 
•   Move Graphics View Tool 

•   Zoom In Tool 

•   Zoom Out Tool 

•   Show / Hide Object Tool 

•   Show / Hide Label Tool 

•   Copy Visual Style Tool 

•   Delete Tool 

Hyperbola Tool 

េ្រជើសយកកំណំុទំងពីររបស់អីុែពបូល។ បនទ ប់មក កំណត់ចំណុចទី៣េនេលើអីុែពបូល។ 

ចំ ំ៖ សូមេមើលបញជ  Hyperbola ។ 

Image Tool 

េយើងេ្របើឧបករណ៍េនះ េដើមបីស៊ករបូភពចូលកនុង្រកហ្វិកទស ន៍។ ដំបូង្រតូវកំណត់ទី ំងរបស់របូភព ម 
មេធយបយ មួយកនុងចំេ មពីរខងេ្រកម៖ 
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 ចុចកនុង្រកហ្វិកទស ន៍ េដើមបីកំណត់ទី ំងរបស់របូភពេនែគមខងេ្រកមែផនកខងេឆ្វង។ 

 ចុចេលើចំណុចមួយ េដើមបីកំណត់ចំណុចេនះថជែគមរបូភពខងេ្រកមែផនកខងេឆ្វង។ 

បនទ ប់មក ផទ ំងមួយនឹងេលចេឡើង (file‐open dialog) ែដល ចឱយេយើងេ្រជើសយករបូភពពីកែន្លង ែដលរក ទុក
កនុងកំុពយូទ័រ។ 

ចំ ំ៖ បនទ ប់ពីេ្រជើសយកឧបករណ៍ស៊ករបូភព  េយើង ចេ្របើឆនុចកត់ Alt ‐ចុច េដើមបី paste  របូភព
េ យផទ ល់ពី clipboard របស់កំុពយូទ័រេទកនុង្រកហ្វិកទស ន៍។ 

ចំ ំ៖  របូភព្របេភទ [GIF] និង [PNG]  ចេ្របើបន បុ៉ន្តស្រមប់្របេភទ PNG េយើង្រតូវែកជមុនសិនេ្រពះ
មនជប់  alpha channel (ជឧទហរណ៍ [IrfanView] េ យរក ទុកជ PNGOUT plugin និងេ្រជើសយក 

 RGB+Alpha) 

លកខណសមបត្តិរបស់របូភព 
ទី ំងរបស់របូ ច ក់េននឹងេលើេអ្រកង់ ្រស័យនឹង្របព័នធកូអ័រេ េណ។ េយើង ចកំណត់ទី ំងេនះ

េនេលើែថប  Basic របស់ Properties Dialog របស់របូភព។ 

េយើង ចកំណត់ដល់េទបីចំណុចៃនែគមរបស់របូភពេលើ tab Position របស់ផទ ំងលកខណសមបត្តិ។  មន
លកខណៈបត់ែបន ែដលេយើង ចែកទំហំ បង្វិល និងប្ដូរ ងរបូភពបន (សូមេមើលបញជ  Corner)។ 

 ែគម ១៖ ទី ំងរបស់ែគមខងេឆ្វងខងេ្រកមៃនរបូភព 

 ែគម ២៖ ទី ំងរបស់ែគមខង ្ត ំខងេ្រកមៃនរបូភព 

ចំ ំ៖ ែគមេនះ ចបេងកើត េនេពលែដលែគម១បនបេងកើតមុនែតបុ៉េ ្ណ ះ។  ្រតួតពិនិតយ្របែវងបេ ្ត យរបស់
របូភព។ 

 ែគម ៣៖ ទី ំងរបស់ែគមខងេឆ្វងខងេលើៃនរបូភព 

 ែគម ៤៖ ទី ំងរបស់ែគមខង ្ត ំខងេលើៃនរបូភព 

ចំ ំ៖  ែគមេនះ ចបេងកើត េនេពលែដលែគម១បនបេងកើតមុនែតបុ៉េ ្ណ ះ។  ្រតួតពិនិតយ្របែវងទទឹង (កមពស់) 

របស់របូភព។ 

ឧទហរណ៍៖ បេងកើតបីចំណុច A, B, C េដើមបីែស្វងរកឥទធិពលរបស់ចំណុចែគម។  

 កំណត់ចំណុច A ជចំណុចទី១ និង B ជែគមទី២របស់របូភព។ េ យអូសពីចំណុច A េទចំណុច B កនុង
 Move mode េយើង ចរកេឃើញនូវឥទធិពលរបស់ ។ 

 ឥឡូវ សូមយកចំណុច B ែដលជែគមទី២របស់របូភពេចញ។ កំណត់ចំណុច A ជទី១ និង C ែគមទី៤ េហើយ
កំណត់ថ េតើេយើង ចអូសចំណុចយ៉ងេម៉ច េហើយឥទធិលពលរបស់ យ៉ង ែដរេទេលើរបូភព។ 

ឧទហរណ៍៖ េដើមបីភជ ប់របូភពរបស់អនកេទនឹងចំណុច A េហើយកំណត់ប ្ត យេសមើនឹង ៣ ឯក  

និងកមពស់េសមើនឹង ៤ឯក  ដូចខងេ្រកម៖ 
 កំណត់ែគម ១ េទ A 

 កំណត់ែគម ២ េទ A + (3, 0) 

 កំណត់ែគម ៤ េទ A + (0, 4) 
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Line Tool 

េ្រជើសយកពីរចំណុច A និង B បេងកើតបនជបនទ ត់មួយកត់ ម A និង B ។ 

ចំ ំ៖  
•  វុចិទ័រ្របប់ទិសៃនបនទ ត់គឺ (B ‐ A) 

•  សូមេមើលបញជ  Line 
Line Tools 

មន្រ ប់េនកនុង្រកុមឧបករណ៍ែដលមន យខន (ទី៣ពីខងេឆ្វង) កនុង toolbar ។ 

បចចុបបននមនឧបករណ៍ចំនួន៧ កនុង្រកុមេនះ ៖ 
•  Line 
•  Segment 
•  Segment with Given Length 
•  Ray 
•  Polyline 
•  Vector 
•  Vector from Point 

Locus Tool 

េ្រជើសយកចំណុច B មួយ ែដល ្រស័យេលើចំណុច A មួយេផ ងេទៀត េហើយេយើងនឹងគូស locus របស់ ។ 

បនទ ប់មក សូចចុចេលើចំណុច A េដើមបីបេងកើត locus របស់ចំណុច B (សូមេមើលបញជ  Locus) ។ 
ចំ ំ៖  ចំណុច A ្រតូវែតជចំណុចមួយេនេលើវតថុ (ឧទហរណ៍៖ បនទ ត់ អងកត់ រង្វង់) ។ 
ឧទហរណ៍៖ 

 យបញចូ លអនុគមន៍ f(x) = x^2 – 2 x – 1 កនុង Input Bar េហើយចុចឆនុច Enter ។ 

 ក់ចំណុចថមី A េលើអ័ក ប់សីុស (សូមេមើលឧបករណ៍ Point និងបញជ  Point) ។ 

 បេងកើតចំណុច B = (x(A), f'(x(A))) ែដល ្រស័យនឹងចំណុច A ។ 

 េ្រជើសយកឧបករណ៍   េហើយចុចេលើចំណុច B និងចំណុច A ជករេ្រសច។ 

 អូសចំណុច A បេ ្ត យអ័ក ប់សីុស េដើមបីេមើលេឃើញចំណុច B ផ្ល ស់ទី មបនទ ត់ locus របស់ ។ 

Maximum Tool 

  េគេ្របើឧបករណ៍េនះេនកនុង Spreadsheet View ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ មនពីររេបៀបកនុងករេ្របើឧបករណ៍េនះ៖ 
 េ្រជើសយក្របេ ះមួយែដលេយើងេ ទុក េហើយេ្រជើសយកឧបករណ៍េនះ និងបនទ ប់មកេ្រជើសយកម្ដុំ

្របេ ះមួយ (cell range)។ តៃម្លអតិបរមនឹងបង្ហ ញកនុង្របេ ះែដលេយើងេ ទុកេនះ។ 
 េ្រជើសយកម្ដុំ្របេ ះមួយែដលមនេ្រចើន្របេ ះ េហើយបនទ ប់មកេ្រជើសយកឧបករណ៍េនះ។ 

្របសិនេបើលំ ប់្របេ ះមនេ្រចើនជួរេដក េនះតៃម្លអតិបរមរបស់ជួរឈរនីមួយៗនឹង្រតូវស៊កបញចូ ល
ខងេ្រកមជួរឈរេនះ។ ្របសិនេបើមនែតជួរេដកមួយ តៃម្លអតិបរមនឹង្រតូវស៊កេនខង ្ត ំៃនលំ ប់
្របេ ះែដលបនេ្រជើសេរ ើស។ ្របសិនេបើេយើងចុច  Shift  េពលចុចេលើ យខនៃនឧបករណ៍េនះ េនះតៃម្ល
អតិបរមរបស់ជួរេដកកនុងតំបន់េ្រជើសេរ ើសនឹង្រតូវគណន។  

Mean Tool 

  េគេ្របើឧបករណ៍េនះេនកនុង បញជ ីទស ន៍ ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ មនពីររេបៀបកនុងករេ្របើឧបករណ៍េនះ៖ 
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 េ្រជើសយក្របេ ះមួយែដលេយើងេ ទុក េហើយេ្រជើសយកឧបករណ៍េនះ និងបនទ ប់មកេ្រជើសយកម្ដុំ

្របេ ះមួយ (cell range)។ តៃម្លមធយមនឹងបង្ហ ញកនុង្របេ ះែដលេយើងេ ទុកេនះ។ 

 េ្រជើសយកលំ ប់្របេ ះមួយែដលមនេ្រចើន្របេ ះ េហើយបនទ ប់មកេ្រជើសយកឧបករណ៍េនះ។ 

្របសិនេបើលំ ប់្របេ ះមនេ្រចើនជួរេដក េនះតៃម្លមធយមរបស់ជួរឈរនីមួយៗនឹង្រតូវស៊កបញចូ ល
ខងេ្រកមជួរឈរេនះ។ ្របសិនេបើមនែតមួយជួរេដក តៃម្លមធយមនឹង្រតូវស៊កេនខង ្ត ំៃនលំ ប់ែដល
បនេ្រជើសេរ ើស។ ្របសិនេបើេយើងចុច  Shift  ខណៈេពលចុចេលើ យខនៃនឧបករណ៍េនះ េនះតៃម្លមធយម
របស់ជួរេដកកនុងតំបន់េ្រជើសេរ ើសនឹង្រតូវគណន។  

Measurement Tools 

ឧបករណ៍រង្វ ស់រង្វ ល់មនបង្ហ ញ្រ ប់កនុង្រកុមឧបករណ៍ែដលមន យខន (ទី៥ពីខងេឆ្វង) េនកនុងរបរ
ឧបករណ៍ ។ បចចុបបនន មនឧបករណ៍្របេភទេនះចំនួន ៦៖ 
•  Angle 
•  Angle with Given Size 
•  Distance or Length 
•  Area 
•  Slope 
•  Create List 

Midpoint or Center Tool 

េយើង ចចុចេលើចំណុចពីរ ឬអងកត់មួយ េដើមបីបេងកើតចំណុចក ្ត លរបស់ ។ េយើងក៏ ចចុចេលើេកនិក
មួយ (រង្វង់ ឬេអលីប) េដើមបីបេងកើតចំណុចក ្ត លរបស់ ។ 

សូមេមើលបញជ  Center និង Midpoint ។ 

Minimum Tool   

េគេ្របើឧបករណ៍េនះេនកនុង Spreadsheet View ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ មនពីររេបៀបកនុងករេ្របើឧបករណ៍េនះ៖ 
 េ្រជើសយក្របេ ះមួយែដលេយើងេ ទុក េហើយេ្រជើសយកឧបករណ៍េនះ និងបនទ ប់មកេ្រជើសយកម្ដុំ

្របេ ះមួយ (cell range)។ តៃម្លអបបបរមនឹងបង្ហ ញកនុង្របេ ះែដលេយើងេ ទុកេនះ។ 
 េ្រជើសយកម្ដុំ្របេ ះមួយែដលមនេ្រចើន្របេ ះ េហើយបនទ ប់មកេ្រជើសយកឧបករណ៍េនះ។ 

្របសិនេបើលំ ប់្របេ ះមនេ្រចើនជួរេដក េនះតៃម្លអបបបរមរបស់ជួរឈរនីមួយៗនឹង្រតូវស៊កបញចូ ល
ខងេ្រកមជួរឈរេនះ។ ្របសិនេបើមនែតមួយជួរេដក តៃម្លអបបបរមនឹង្រតូវស៊កេនខង ្ត ំៃនលំ ប់
ែដលបនេ្រជើសេរ ើស។ ្របសិនេបើេយើងចុច  Shift  ខណៈេពលចុចេលើ យខនៃនឧបករណ៍េនះ េនះតៃម្ល
អបបបរមរបស់ជួរេដកកនុងតំបន់េ្រជើសេរ ើសនឹង្រតូវគណន។  

Move around Point Tool 

េ្រជើសយកចំណុចក ្ត លៃនវតថុែដល្រតូវេធ្វើករបង្វិលសិន។ បនទ ប់មកេយើង ចបង្វិលវតថុេសរជំុីវញិចំណុច
េនះ េ យអូស ជមួយនឹងកណ្តុ រ (សូមេមើលបញជ  Rotate) ។ 

Move Graphics View Tool 

  ករេ្របើឧបករណ៍េនកនុង Spreadsheet View 
េយើង ចអូស និងទម្ល ក់ background របស់ Graphics View េដើមបីផ្ល ស់ប្តូរៃផទេមើលេឃើញរបស់  ឬតៃម្លរបស់ 

កូអ័រេ េណនីមួយៗេ យអូស ជមួយនឹង្រទនិចកណ្ដុ ររបស់េយើង។  
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ចំ ំ៖ េយើង ចផ្ល ស់ទី background ឬទំហំ (តៃម្ល) របស់អ័ក េ យចុចឆនុច  Shift  (ចំេពះ Mac ចុចឆនុច Ctrl  ) 

េហើយអូស ជមួយកណ្តុ រ។ 

ករេ្របើឧបករណ៍េនកនុង 3D Graphics View 
េយើង ចបកែ្រប្របព័នធកូអ័រេ េណវមិ្រតបីេ យអូស background របស់ 3D Graphics View ជមួយ

នឹង្រទនិចកណ្ដុ ររបស់េយើង។ េនទីេនះ េយើង ចផ្ល ស់ប្តូររ ង mode ពីរេ យចុចេលើ background របស់ 

3D Graphics View ។ 

 Mode x‐y‐plane: េយើង ចបកែ្របផទ ំងទស ន៍្រសបេទនឹងប្លង់ x‐y ។ 

 Mode z‐axis: េយើង ចបកែ្របផទ ំងទស ន៍្រសបេទនឹងអ័ក  z ។ 

Move Tool 

  ករេ្របើឧបករណ៍េនកនុង Graphics View 
អូសទម្ល ក់វតថុេសរេី យេ្របើកណ្តុ រ។ 

្របសិនេបើេយើងេ្រជើសយកវតថុមួយេ យចុចេលើ Move mode េយើង ច... 
 … លុបវតថុេចលេ យចុចឆនុច Delete  

 … ផ្ល ស់ទីវតថុេ យេ្របើឆនុចសញញ ្រពួញ (សូមេមើលែផនក Manual Animation) 

េយើង ចេ្របើ្រកហ្វិកទស ន៍េ យចុចជប់បូ៊តុងកណ្តុ រេឆ្វងកនុងៃផទទេទ និងអូសផទ ំងេ្រកយរបស់ទស ន៍។  

ចំ ំ៖ 
 េយើង ចដំេណើ រករឧបករណ៍េនះេ យចុចឆនុច  Esc  ។ 

 េដើមបីផ្ល ស់ទី Slider េពលែដលបនេ្រជើសយកឧបករណ៍រចួេហើយ េយើង្រតូវអូស ជមួយបូ៊តុង ្ត ំរបស់េយើង។  

 សូមេមើលឧបករណ៍ Move Graphics View ។ 

ករេ្របើឧបករណ៍េនកនុង 3D Graphics View 
ករេ្របើឧបករណ៍ Move Tool  េនះកនុង 3D Graphics View  េយើង ចអូសចំណុចេសរ។ី េដើមបីចល័តេនកនុង

្របព័នធកូអ័រេ េណវមិ្រតបី េយើង្រតូវផ្ល ស់ប្តូររ ង mode ពីរ េ យចុចេលើចំណុច៖ 
 Mode x‐y‐plane: េយើង ចផ្ល ស់ទីចំណុច ្រសបេទនឹងប្លង់ xy េ យមិនផ្ល ស់ប្តូរកូអ័េ េណ z។ 

 េយើង ចផ្ល ស់ទីចំណុច ្រសបេទនឹងប្លង់្រសបនឹងអ័ក  z េ យមិនផ្ល ស់ប្តូរកូអ័រេ េណ x និង y។ 

Movement Tools 

ឧបករណ៍ចល័តមនបង្ហ ញ្រ ប់កនុង្រកុមឧបករណ៍ែដលមន យខន (ទី១ពីខងេឆ្វង) 
េនកនុងរបរឧបករណ៍។ បចចុបបនន មនឧបករណ៍្របេភទេនះចំនួនបី៖ 
•  Move 
•  Rotate around Point 
•  Record to Spreadsheet 

Multiple Variable Analysis Tool 

េ្រជើសយកពីរ ឬបីជួរឈរៃនសន្លឹកកិចចករ បនទ ប់មកចុចេលើឧបករណ៍េនះ េដើមបីេបើកផទ ំងមួយ 

ែដលនឹងបេងកើតជ្រកហ្វ និងបង្ហ ញលទធផលសថិតិេចញពីទិននន័យេនះ។ 

Net Tool 

េ្រជើសយកពហុមុខមួយ េដើមបីបេងកើតបនជ្រក សំ ញ់ល្អិតេនកនុងប្លង់ ែដលមនបតេនខងេ្រកម។  
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ចំ ំ៖ 
•  របររកិំលក៏បនបេងកើតផងែដរ េដើមបី្រគប់្រគងករេបើកេនះ។ 

•  សូមេមើលបញជ  Net ។ 

Numeric Tool 

ឧបករណ៍េនះេ្របើបនែតកនុង CAS View ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ បនទ ប់ពីេ្រជើសយកឧបករណ៍េនះ េយើង្រតូវ យបញចូ ល 

កេន ម ែដលេយើងចង់តៃម្ល្របែហល េហើយចុចឆនុច Enter ។ 

ចំ ំ៖ េយើង ចកំណត់ចំនួនខទង់ៃនែផនកទសភគេ យេ្របើមឺុនុយ Options ។ 

One Variable Analysis Tool 

  េ្រជើសយកម្ដុំ្របេ ះ ឬជួរឈរៃនទិននន័យជចំនួនកនុងសន្លឹកកិចចករ បនទ ប់មកចុចយកឧបករណ៍េនះ េដើមបីេបើក
ផទ ំងមួយែដល នឹងបេងកើត្រកហ្វ និងគណនសថិតិមួយអេថរពីទិននន័យ។ ផទ ំងេនះមន panel ចំនួនបួនគឺ statistics 

panel, data panel និង graph panels ចំនួនពីរ។ data panel និង graph panel ទីពីរមិនបង្ហ ញឱយេមើលេឃើញេទ េពល
ផទ ំងេបើកេលើកដំបូង។ េយើង្រតូវេ្របើមឺុនុយជេ្រមើស េដើមបីបង្ហ ញ ។ 

Parabola Tool 

េ្រជើសយកចំណុចមួយ (focus) និង directrix របស់ប៉ ៉ បូល កនុងលំ ប់ មួយ។  

ចំ ំ៖ 
•  ្របសិនេបើេយើងេ្រជើសយកបនទ ត់ directrix ជទីមួយ េនះ នឹងបង្ហ ញពីលទធផលរបស់ប៉ ៉ បូលេនះ។ 

•  សូមេមើលបញជ  Parabola ។ 

Parallel Line Tool  

េ្រជើសបនទ ត់ g និងចំណុច A បេងកើតបនបនទ ត់កត់ ម A េហើយ្រសបនឹង g (សូមេមើលបញជ  Line) ។ 

ចំ ំ៖ បនទ ត់្របប់ទិសគឺជបនទ ត់ g ។ 
Parallel Plane Tool  

េ្រជើសចំណុចនិងប្លង់េដើមបីបេងកើតប្លង់កត់ មចំណុចេហើយ្រសបនឹងប្លង់ែដលបនកំណត់។ 

Pen Tool 

  េយើងេ្របើឧបករណ៍េនះ េដើមបីបែនថមសំេណរេ យៃដ និងគូស សេទនឹង Graphics View ។  េធ្វើឱយឧបករណ៍មន
្របេយជន៍ េនេពលកំពុងេ្របើ្របស់ GeoGebra ស្រមប់ករេធ្វើបទបង្ហ ញ ឬជមួយក្ត រេខៀនទំេនើប។ េដើមបីបែនថម
សំេណរេ យៃដេទេលើតំបន់មួយរបស់្រកហ្វិកទស ន៍ គឺ្រតូវចប់េផ្តើមគូសកនុងខណៈេពលកំពុងចុចបូ៊តុងកណ្តុ រ

្ត ំ ។ ែលងបូ៊តុងវញិេពលបញច ប់កិចចករ។ 

GeoGebra រក ទុកសំេណររបស់េយើងបនផ្ត នេនកនុង្រកហ្វិកទស ន៍ ដូចជបច់បនទ ត់ (polyline) (េគកំណត់
េឈម ះថ stroke ចំេពះ ) ដូេចនះ េយើង ចអនុវត្តចំេពះ ជមួយមុខងរេផ ងេទៀត (move, rotate, delete, 

etc.)។ ពណ៌ែដលមន្រ ប់គឺពណ៌េខម  បុ៉ែន្តេយើង ចផ្ល ស់ប្តូរបន (ពណ៌, រចនបទ, ក្រមស់...) េ យ
េ្របើ  Styling Bar ។ េ្រជើសេរ ើស យខន ង្រតីេកណពណ៌េខម  ែដលបង្ហ ញេលើ្រកហ្វិកទស ន៍ ៃនរបរ។ 

ករលុបេចល (Erasing) 

េដើមបីលុបែផនក មួយៃនសំេណររបស់េយើងកនុង្រកហ្វិកទស ន៍ជមួយនឹងឧបករណ៍េនះ សូមចុចជប់ 

បូ៊តុងកណ្តុ រ ្ត ំ ខណៈេពលកំពុងចល័ត េនេលើសំេណរ ែដលេយើងចង់លុប។ ែលងបូ៊តុងកណ្តុ រ 
 

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge



Perpendicular Bisector  Tools Page 21  Point 

 
េពលកិចចករបញច ប់។ 
េដើមបីលុប stroke ែដលេយើងបេងកើតេលើកមុនេនះ េ យលុបេចលទំង្រសុង ឬេ្របើ្របស់មឺុនុយបរបិទរបស់វតថុ ឬ 

្រគន់ែតលុបរបស់ែដល្រតូវនឹង កនុង្រកហ្វិកទស ន៍។ 
Perpendicular Bisector Tool  

ចុចេលើអងកត់ (ឬចេន្ល ះ) រ ងពីរចំណុច A និង B េដើមបីបេងកើតែខ េមដយទ័រ។ 

ចំ ំ៖ 
 ទិសៃនែខ េមដយទ័រែកងជមួយនឹងវុចិទ័រ អងកត់ រ ងចំណុច AB 

 សូមេមើលបញជ  PerpendicularVector 
 សូមេមើលបញជ  PerpendicularBisector។ 

Perpendicular Line Tool  

េ្រជើសបនទ ត់ (ឬអងកត់) g និងចំណុច  A េដើមបីបេងកើតបនទ ត់ែកង្រតង់ A េទនឹងបនទ ត់ (ឬអងកត់)េនះ។ 
(សូមេមើលបញជ  PerpendicularLine)។ 

ចំ ំ៖ ទិសៃនបនទ ត់ែកងជមួយនឹងវុចិទ័រ អងកត់ រ ងចំណុច AB (សូមេមើលបញជ  PerpendicularVector )។ 

Perpendicular Plane Tool  

េ្រជើសចំណុចនិងបនទ ត់េដើមបីបេងកើតជប្លង់កត់ មចំណុចេនះ េហើយែកងជមួយនឹងបនទ ត់។ 

ចំ ំ៖ សូមេមើលបញជ PerpendicularPlane ។ 

Plane through 3 Points Tool  

េ្រជើសចំណុចបីេដើមបីបេងកើតជប្លង់។ 

ចំ ំ៖ សូមេមើលបញជ  Plane ។ 

Plane Tool  

េ្រជើសចំណុចបី ឬចំណុចមួយនិងបនទ ត់ ឬបនទ ត់ពីរ  ឬពហុេកណេដើមបីបេងកើតជប្លង់។ 

ចំ ំ៖ សូមេមើលបញជ  Plane ។. 
Point on Object Tool  

បេងកើតចំណុចេនេលើវតថុ េ យចុចេលើឧបករណ៍េនះ រចួចុចេទេលើវតថុ។ ចំណុចេនះ ចរកិំលេ យេ្របើឧបករណ៍ 

 Move Tool ែត សថិតែតេនេលើវតថុេនះែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 
ចំ ំ៖ េដើមបីបេងកើតចំណុចមួយកនុងរង្វង់ឬេអលីប េយើង្រតូវបេងកើន Opacity េលើសពី 0 សិន។ 

េបើសិនជេយើងចុចេលើវតថុ (ជឧ. រង្វង់ េអលីប ឬពហុេកណ ចំណុចនឹងេនេលើបរមិ្រតជជងេនែផនកខងកនុង
របស់ ។ 

Point Tool  

ចុចេលើៃផទរបស់្រកហ្វិកទស ន៍ បេងកើតជចំណុចថមី។ កូអ័រេ េណៃនចំណុចនឹងកំណត់េនេពលេយើងែលងបូ៊តុង
កណ្ដុ រ។ 

ចំ ំ៖  
 ករចុចេលើអងកត់ បនទ ត់ ពហុេកណ កំ ត់េកន អនុគមន៍ ឬែខ េកង បេងកើតបនជចំណុចេលើវតថុេនះ។ 

(សូមេមើលបញជ  Point )។ 

 ករចុចេលើ្របសព្វរ ងវតថុពីរ បេងកើតបនជចំណុច្របសព្វរបស់វតថុទំងពីរេនះ (សូមេមើលបញជ  Intersect tool  
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និង Intersect )។ 

Point Tools 

ឧបករណ៍ចំណុចទំងេនះមនបង្ហ ញ្រ ប់កនុង្រកុមឧបករណ៍ែដលមន យខន (ទីពីរពីខងេឆ្វង។ បចចុបបនន 
េយើងមនឧបករណ៍ចំនួន៦៖ 
•  Point 
•  Point on Object 
•  Intersect 
•  Midpoint or Centre 
•  Attach / Detach Point 
•  Complex Number 

Polar or Diameter Line Tool 

ឧបករណ៍បូ៉ែល និងអងកត់ផចិតេនះបេងកើតបនទ ត់ ងបូ៉លឬអងកត់ផចិតៃនែផនក ជី (សូមេមើលបញជ  Polar)។ 

•  េ្រជើសចំណុចមួយ និងជែផនកមួយៃនេកនិក េដើមបីទទួលបនបនទ ត់បូ៉ែលៃនចំណុចែដលបនផ្តល់ 

(ទក់ទងេទនឹងេកនែដលបនផ្ដល់ឱយ)។ 

•  េ្រជើសបនទ ត់មួយ ឬវុចិទ័រ និងែផនកៃនេកនិក េដើមបីទទួលបន conjugate diameter 

ៃនអងកត់ផចិតែដល្រសបនឹងបនទ ត់ ឬវុចិទ័រែដលបនផ្ដល់ឱយ (ទក់ទងេទនឹងេកនែដលបនផ្ដល់ឱយ)។ 

Polygon Tool  

េ្រជើសយ៉ងតិចបីចំណុចេរៀងគន  េដើមបីបេងកើតជកំពូលៃនពហុេកណ េហើយកំុេភ្លចចុចេលើកំពូលដំបូង 

េដើមបីបឹទ។ ករចុចផ ំជមួយឆនុច Alt   ចគូសបនជពហុេកណែដលមនមំុ្រជុងេកើនេឡើងម្ដង 15°។ 

ចំ ំ៖ 
 កនុងេពលជមួយគន  ៃផទ្រក ពហុេកណនឹងបង្ហ ញកនុងពីជគណិតទស ន៍។ 

 សូមេមើលបញជ  Polygon ។ 

Polygon Tools  

ឧបករណ៍ពហុេកណជទូេទ សថិតកនុង្រកុម យខន   (ទី្របំ ប់ពីេឆ្វង) ៃនរបរឧបករណ៍។ 

េយើងមនឧបករណ៍បួន គឺ៖ 
 Polygon ពហុេកណ 

 Regular Polygon ពហុេកណនិយ័ត 
 Rigid Polygon ពហុេកណមិនប្ដូររបូ ង 

 Vector Polygon ពហុេកណវុចិទ័រ 
Polyline Tool  

េ្រជើសយ៉ងតិចពីរចំណុចេរៀងគន េដើមបីបេងកើតជកំពូលៃនបច់អងកត់។ ករចុចផ ំជមួយឆនុច Alt  

ចគូសបនជពហុបនទ ត់មនមំុ្រជុងេកើនេឡើងម្ដង 15°។ 

ចំ ំ៖ កនុងេពលជមួយគន ្របែវងៃនបច់អងកត់នឹងបង្ហ ញកនុងពីជគណិតទស ន៍។ 

Prism Tool  

េ្រជើសពហុេកណជបត េដើមបីបេងកើត្រពីស រចួេ្រជើសទី ំងមួយកំណត់បតខងេលើ។ 
ចំ ំ៖ សូមេមើលបញជ  Prism ។ 
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Pyramid Tool  

េ្រជើសពហុេកណជបត េដើមបីបេងកើតពី ៉ មីដ រចួេ្រជើសទី ំងកំពូល។ 
ចំ ំ៖ សូមេមើលបញជ  Pyramid ។ 

Ray Tool  

េ្រជើសចំណុចពីរ A និង B បេងកើតបនជកន្លះបនទ ត់ មនគល់ A កត់ ម B (សូមេមើលRay command). 

ចំ ំ៖ In the Algebra View the equation of the corresponding line is displayed. 
Record to Spreadsheet Tool  

ឧបករណ៍េនះេ្របើស្រមប់ថតចលនៃនវតថុែដលបនកំណត់េទបញជ ីទស ន៍។ ឧបករណ៍េនះេធ្វើករជមួយ ចំនួន 

ចំណុច និងវុចិទ័រ។ 

ចំ ំ៖ GeoGebra នឹងេ្របើជួរឈរែដលទំេនរដំបូងេគពីរកនុងបញជ ីទស ន៍ស្រមប់កិចចករេនះ។  

Reflect about Circle Tool  

េធ្វើបែម្លងឆ្លុះវតថុេធៀបនឹងរង្វង់។ សូមេ្រជើសវតថុែដលចង់េធ្វើបែម្លង បនទ ប់មកចុចេរ ើសរង្វង់ែដលចង់
យកេធ្វើជកញច ក់ឆ្លុះ។ 

ចំ ំ៖ សូមេមើលបញជ  Reflect ។ 

Reflect about Line Tool  

េ្រជើសវតថុែដលចង់ឆ្លុះ បនទ ប់មកេរ ើសបនទ ត់ែដល្រតូវេ្របើជកញច ក់  (សូមេមើលបញជ  Reflect)។ 

Reflect about Plane Tool  

េ្រជើសវតថុែដលចង់ឆ្លុះ បនទ ប់មកេរ ើសប្លង់ែដល្រតូវេ្របើជកញច ក់  (សូមេមើលបញជ  Reflect)។ 

Reflect about Point Tool  

េ្រជើសវតថុែដលចង់ឆ្លុះ បនទ ប់មកេរ ើសចំណុចែដល្រតូវេ្របើជកញច ក់  (សូមេមើលបញជ  Reflect)។ 

Regular Polygon Tool  

េ្រជើសចំណុចេម A និង B បនទ ប់មកកំណត់ចំនួនកំពូល n ៃនពហុេកណែដលចង់បេងកើត 

េ យបញជូ លកនុងបង្អួច។ ឧបករណ៍នឹងបេងកើតបនជពហុេកណនិយ័ត មនកំពូល n ។ 

ចំ ំ៖ សូមេមើលបញជ  Polygon ។ 

Regular Tetrahedron Tool 

េ្រជើសចំណុចេមពីរ េដើមបីបេងកើតចតុមុខនិយ័ត។ 

 េ្រជើសចំណុចេមពីរ កនុងប្លង់ xOy នឹងបេងកើតចតុមុខនិយ័តែដលសថិតកនុងប្លង់េនះ។ 

 េ្រជើសចំណុចេមពីរ កនុងប្លង់ z=c នឹងបេងកើតចតុមុខនិយ័តែដលសថិតកនុងប្លង់ ែដលមន z=c ជសមីករមួយ។ 

 េ្រជើសប្លង់មួយ និងចំណុចេមពីរ ឬបនទ ត់្រសបនឹងប្លង់ នឹងបេងកើតចតុមុខនិយ័តែដលសថិតកនុងប្លង់េនះ។ 

ចំ ំ៖ សូមេមើលបញជ  Tetrahedron ។ 

Relation Tool  

េ្រជើសវតថុពីរ េដើមបីទទួលព័ត៌មនពីទំនក់ទំនង ទំងពីរកនុងបង្អួតែដលផុសេឡើង (សូមេមើលបញជ  Relation)។  

Rigid Polygon Tool  

េ្រជើសជបន្តបនទ ប់យ៉ងតិចចំណុចេសរបីី ែដលជកំពូលេរៀងគន របស់ពហុេកណ បនទ ប់មកចុចេលើកំពូល 

ដំបូងវញិេដើមបីបឹទពហុេកណមិនែ្របរូប ង (ែដល ច្រគន់ែតរកិំល ឬបង្វិលែតបុ៉េ ្ណ ះ)។ 

ករចុចផ ំជមួយឆនុច Alt   ចគូសបនជពហុេកណមនមំុ្រជុងេកើនេឡើងម្ដង 15°។ 
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ចំ ំ៖ 

 ៃផទ្រក របស់ពហុេកណនឹងបង្ហ ញកនុងពីជគណិតទស ន៍ 

 សូមេមើលបញជ  Rigid Polygon ។ 

Rotate 3D Graphics View Tool  

ចុចបូ៊តុងកណ្ដុ រខងេឆ្វងេហើយអូសកនុង វមិ្រតបីេដើមបីបង្វិល ។ 

ចំ ំ៖ េយើងក៏ ចទទួលបនលទធផលដូចគន  េ យចុចបូ៊តុងកណ្ដុ រខង ្ដ ំេហើយអូសកនុង វមិ្រតបី។ 

Rotate around Line Tool  

េ្រជើសវតថុែដលចង់បង្វិល បនទ ប់មកចុចេលើបនទ ត់ េដើមបីកំណត់អ័ក  និងបញចូ លតៃម្លមំុ។ 

ចំ ំ៖ សូមេមើលបញជ  Rotate ។ 

Rotate around Point Tool  

េ្រជើសវតថុែដលចង់បង្វិល បនទ ប់មកចុចេលើចំណុចែដលជអ័ក រង្វិល េហើយបញចូ លតៃម្លមំុ។ 

ចំ ំ៖ សូមេមើលបញជ  Rotate ។ 

Segment Tool  

េ្រជើសចំណុចពីរ A និង B េដើមបីបេងកើតជអងកត់រ ងពីរចំណុចេនះ (សូមេមើលបញជ  Segment )។ 

ចំ ំ៖ ្របែវងរបស់អងកត់នឹងបង្ហ ញកនុងពីជគណិតទស ន៍។ 

Segment with Given Length Tool  

ចុចេលើចំណុច A ែដលជគល់អងកត់ បនទ ប់មកកំណត់្របែវងៃនអងកត់កនុងបង្អួចែដលផុសេឡើង  

(សូមេមើលបញជ  Segment )។ 

ចំ ំ៖ ឧបករណ៍េនះបេងកើតអងកត់ែដលមន្របែវង a និងចំណុចចុង B ែដល្រតូវសថិតេលើរង្វង់ែដលមន A  

ជផចិត។ 

Semicircle through 2 Points Tool 

េ្រជើសពីរចំណុច A និង B េដើមបីបេងកើតកន្លះរង្វង់ពីេលើអងកត់ AB ។ 

ចំ ំ៖ សូមេមើលបញជ  Semicircle ។ 

Show / Hide Label Tool 

ចុចេលើវតថុ េដើមបីបង្ហ ញ  ក់ ្ល ករបស់ ។ 

Show / Hide Object Tool   

េ្រជើសេរ ើសចំណុចែដលអនកចង់បង្ហ ញ ឬ ក់េពលេ្របើឧបករណ៍េនះ។ បនទ ប់មកផ្ល ស់េទេ្របើឧបករណ៍េផ ង 

េទៀត េដើមបីផ្ល ស់ប្តូរករេមើលេឃើញវតថុេនះ។  

ចំ ំ៖ េពលេយើង្របឧបករណ៍េនះ វតថុទំងអស់ែដល ក់ គឺ េនែតបង្ហ ញកនុង Graphics View ។ កនុងន័យេនះ 
េយើង ចបង្ហ ញវតថុែដលបន ក់ម្តងេហើយម្តងេទៀតបនេ យងយ។ 

Slider Tool 

  ចុចេលើកែន្លងទំេនរ មួយកនុង Graphics View េដើមបីបេងកើតរបររកិំលស្រមប់ចំនួនមួយ ឬមំុមួយ។ បង្អួចមួយនឹង
េលចេឡើង ែដល ចឱយេយើងកំណត់បនជក់ ក់នូវ Name, Interval [min, max], និង Increment  របស់ចំនួន ឬមំុ 

្រពមជមួយ Alignment និង Width  របស់របរ (ជទ្រមង់ pixels), និង Speed  របស់  ្រពមទំង modality របស់
 Animation ផងែដរ។ 
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ចំ ំ៖ េនកនុងផទ ំងរបររកិំល េយើង ចបញចូ ល សញញ ដឺេ្រក ° ឬផយ (π) ស្រមប់ចេន្ល ះ និងចំនួនបែនថម 

(increment) េ យេ្របើឆនុចកត់ដូចខងេ្រកមេនះ ៖ 
 Alt‐O (Mac OS: Ctrl‐O) ស្រមប់សញញ ដឺេ្រក ° 

 Alt‐P (Mac OS: Ctrl‐P) ស្រមប់សញញ  π 
ទី ំងរបស់របររកិំល ចេននឹងមួយកែន្លង មិនែ្រប្របួលកនុង្រកហ្វិកទស ន៍ (មនន័យថ  មិនែ្រប្របួលេពល

េគព្រងីក/ប្រងួមែផនកេមើលេឃើញេផ ងៗរបស់្រកហ្វិកទស ន៍) ឬទក់ទងនឹង្របព័នធកូអ័រេ េណ 

(សូមេមើល Properties Dialog របស់ចំនួន ឬមំុ ែដល្រតូវនឹង )។ 

ចំ ំ៖  
 េនកនុង GeoGebra របររកិំលគឺជ្រកហ្វ ងឱយចំនួនេសរ ីឬមំុេសរ។ី េយើង ចបេងកើតរបររកិំលបន 

េ យងយស្រមប់ចំនួនឬមំុេសរ ីែដលមន្រ ប់ េ យបង្ហ ញវតថុេនះេនកនុង្រកហ្វិកទស ន៍  

(សូមេមើលមឺុនុយបរបិទ និង  Show/Hide Object). 

 របររកិំល ច្រតូវបន ក់ឱយេននឹង (Fixed sliders) 

 េដើមបីែកែ្របទី ំងរបររកិំលែដល្រតូវបន ក់ឱយេននឹង េយើង្រតូវេ្រជើសយកឧបករណ៍  Move 

Tool េហើយអូស េ យចុចបូ៊តុងកណ្តុ រខង ្ត ំ។ ករេ្រជើសយកឧបករណ៍   Slider Tool  ចឱយេយើង
េ្របើបនទំងបូ៊តុង ្ត ំ និងេឆ្វងផងែដរ។   

Slope Tool  

បង្ហ ញនូវេមគុណ្របប់ទិសៃនបនទ ត់ េហើយបង្ហ ញ្រតីេកណេមគុណ្របប់ទិស កនុង្រកហ្វិកទស ន៍ 

ែដលទំហំ ចផ្ល ស់ប្ដូរេ យេ្របើផទ ំង Properties (សូមេមើលបញជ  Slope)។ 

Solve Numerically Tool 

ឧបករណ៍េនះ ចេ្របើែតកនុង CAS ទស ន៍។ សូមបញចូ លសមីករ េដើមបីស្រមយបញជ ក់ េហើយចុចឆនុច  Enter។   

បនទ ប់មក្រតូវចុចេលើសមីករនិងេ្រជើសឧបករណ៍េនះ។ 

ចំ ំ៖ ឧបករណ៍េនះ ចជួយេ ះ្រ យ្របព័នធសមីករផងែដរ។ សូម យសមីករចូលកនុង្របេ ះេផ ងគន  
បនទ ប់មកចុចឧបករណ៍េនះេដើមបីទទួលចេម្លើយៃន្របព័នធ។ 

Solve Tool 

ឧបករណ៍េនះ ចេ្របើែតកនុង CAS ទស ន៍។ សូមបញចូ លសមីករ េហើយចុចឆនុច Enter។   

បនទ ប់មកចុចេលើសមីករនិងេ្រជើសឧបករណ៍េនះ។ 

ចំ ំ៖ ឧបករណ៍េនះ ចជួយេ ះ្រ យ្របព័នធសមីករផងែដរ។ សូម យសមីករចូលកនុង្របេ ះេផ ងគន  
បនទ ប់មកចុចឧបករណ៍េនះេដើមបីទទួលចេម្លើយៃន្របព័នធ។ 

ចំ ំ៖ សូមេមើលបញជ  Solve ។ 

Special Line Tools 

មនបង្ហ ញ្រ ប់កនុង្រកុមឧបករណ៍ែដលមន យខន (ទី៤ពីខង ្ត ំ) េនកនុង toolbar ។ 

បចចុបបននមនឧបករណ៍្របេភទេនះចំនួន៨ ៖ 
•  Perpendicular Line 
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•  Parallel Line 
•  Perpendicular Bisector 
•  Angle Bisector 
•  Tangents 
•  Polar or Diameter Line 
•  Best Fit Line 
•  Locus 

Special Object Tools 

មនបង្ហ ញ្រ ប់កនុង្រកុមឧបករណ៍ែដលមន យខន (ទី៣ពីខង ្ត ំ) េនកនុង toolbar ។ 

បចចុបបននមនឧបករណ៍្របេភទេនះចំនួន៦ ៖ 
•  Text 
•  Image 
•  Pen Tool 
•  Relation 
•  Probability Calculator 
•  Function Inspector 

Sphere with Center and Radius Tool 

េ្រជើសយកចំណុចក ្ត ល េហើយ យបញចូ ល្របែវងកំេនកនុង្របអប់បញជ េនែផនកខងេ្រកមៃនបង្អួច។  

ចំ ំ៖ សូមេមើលបញជ  Sphere ។ 

Sphere with Center through Point Tool 

េ្រជើសយកចំណុចក ្ត ល បនទ ប់មក េ្រជើសចំណុចមួយេផ ងេទៀត េដើមបីបេងកើតបនសំណង់ែស្វ៊។ 

ចំ ំ៖ សូមេមើលបញជ  Sphere ។ 

Spreadsheet Tools 

េ្របើបនែតកនុង Spreadsheet View េហើយ ផ្តល់ឧបករណ៍មួយចំនួនដូចខងេ្រកម។ ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថម 

សូមេមើល complete list of all available, Tools, Custom Tools, Customizing the Toolbar. 

ឧបករណ៍ចល័ត 

•   Move Tool 

ឧបករណ៍វភិគទិននន័យ 

•   One Variable Analysis Tool 
•   Two Variable Regression Analysis Tool 
•   Multiple Variable Analysis Tool 
•   Probability Calculator 

ឧបករណ៍បេងកើតបញជ ី និង ង 

•   Create List Tool 
•   Create List of Points Tool 
•   Create Matrix Tool 
•   Create Table Tool 
•   Create PolyLine Tool 

ឧបករណ៍គណន 

•   Sum Tool 
•   Mean Tool 
•   Count Tool 
•   Maximum Tool 
•   Minimum Tool 

 

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge



Substitute  Tools Page 27  Text 

 
Substitute Tool 

ឧបករណ៍េ្របើែតកនុង CAS View បុ៉េ ្ណ ះ។  យបញចូ លកេន ម េហើយេ្រជើសយកឧបករណ៍។  នឹងបង្ហ ញ
ផទ ំងមួយ ែដលេយើង ចកំណត់កេន មែដលេយើងចង់ជំនួស។ 

Sum Tool 

  េគេ្របើឧបករណ៍េនកនុង Spreadsheet View ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ មនពីររេបៀបកនុងករេ្របើឧបករណ៍េនះ៖ 
 េ្រជើសយក្របេ ះមួយែដលេយើងេ ទុក េហើយេ្រជើសយកឧបករណ៍េនះ និងបនទ ប់មកេ្រជើសយកម្ដុំ្របេ ះ

មួយ (cell range)។ តៃម្លផលបូកនឹងបង្ហ ញកនុង្របេ ះែដលេយើងេ ទុកេនះ។ 
 េ្រជើសយកម្ដុំ្របេ ះមួយែដលមនេ្រចើន្របេ ះ េហើយបនទ ប់មកេ្រជើសយកឧបករណ៍េនះ។ 

្របសិនេបើលំ ប់្របេ ះមនេ្រចើនជួរេដក េនះតៃម្លផលបូករបស់ជួរឈរនីមួយៗនឹង្រតូវស៊កបញចូ ល
ខងេ្រកមជួរឈរេនះ។ ្របសិនេបើមនជួរេដកែតមួយ តៃម្លផលបូកនឹង្រតូវស៊កេនខង ្ត ំៃនម្ដុំែដល
បនេ្រជើសេរ ើស។ ្របសិនេបើេយើងចុច  Shift  ខណៈេពលចុចេលើ យខនៃនឧបករណ៍េនះ េនះតៃម្ល
ផលបូករបស់ជួរេដកកនុងតំបន់េ្រជើសេរ ើសនឹង្រតូវគណន។  

Tangents Tool  

បេងកើតបនទ ត់ប៉ះេទនឹងេកនិក  ចនឹងបេងកើតកនុងរេបៀបេ្រចើនយ៉ង (សូមេមើលបញជ  Tangent)៖ 
 េ្រជើសយកចំណុច A មួយ និងេកន c មួយ បេងកើតបន្រគប់បនទ ត់ប៉ះ មរយៈ A េទ c ។ 

 េ្រជើសយកបនទ ត់ g មួយ និងេកន c មួយ បេងកើតបន្រគប់បនទ ត់ប៉ះែដល្រសបនឹង g ។ 

 េ្រជើសយកចំណុច A មួយ និងអនុគមន៍ f មួយ បេងកើតបនបនទ ត់ប៉ះេទនឹង f កនុង x = x(A) ។ 

 េ្រជើសយករង្វង់ពី c និង d បេងកើតបនបនទ ត់ប៉ះរមួេទនឹងរង្វង់ទំងពីរ (រហូតដល់ ៤)។ 
ចំ ំ៖ x(A)  ងឱយកូអ័រេ េណៃនចំណុច A ។ ្របសិនេបើចំណុច A េនេលើ្រកហ្វៃនអនុគមន៍ េនះបនទ ត់ប៉ះនឹង

កត់ មចំណុច A ។ 

ចំ ំ៖  យបញចូ ល  2y = x +2x +1 េ យេជៀស ងកំុ យ f(x)=x2+2x+1 ្របសិនេបើេយើងចង់េ្របើអនុគមន៍េកនិក។  

Text Tool  

ជមួយឧបករណ៍េនះ េយើង ចបេងកើតឃ្ល ឌី មិក និង ្ត ទិក ឬរបូមន្ត LaTeX កនុង្រកហ្វិកទស ន៍។ 

ជដំបូង េយើង្រតូវកំណត់ឱយបនជក់ ក់នូវទី ំងរបស់ឃ្ល កនុងរេបៀប មួយខងេ្រកម៖ 
 ចុចកនុង្រកហ្វិកទស ន៍ េដើមបីបេងកើតឃ្ល ថមីមួយេនទី ំងេនះ។ 

 ចុចេលើចំណុចមួយ េដើមបីបេងកើតឃ្ល ថមីមួយ ែដលភជ ប់េទនឹងចំណុចេនះ។ 

ចំ ំ៖ េយើង ចកំណត់ទី ំងជក់ ករបស់ឃ្ល េធៀបនឹងេអ្រកង់ ឬមនទំនក់ទំនងេទនឹង្របព័នធ
កូអ័រេ េណេនេលើេថប Basic របស់ផទ ំង Properties ។ បនទ ប់មកនឹងេលចេចញផទ ំងមួយ  ែដលេយើង ច
បញចូ លឃ្ល បនជឃ្ល ្ត ទិក ឌី មិក ឬច្រមុះ។ ឃ្ល ្ត ទិកគឺជឃ្ល ែដលេយើង យបញចូ លេ យផទ ល់
កនុងែផនក Edit ។ ឧទហរណ៍ ឃ្ល នឹងមិនែ្រប្របួលេ យករផ្ល ស់ប្តូរវតថុេទ។ ្របសិនេ្របើេយើង្រតូវករបេងកើត
ឃ្ល ឌី មិក ែដលនឹងបង្ហ ញនូវករផ្ល ស់ប្តូរតៃម្លរបស់វតថុមួយ សូមេ្រជើសយកវតថុមួយេចញពីបញជ ី 
Objects drop‐down ។ េឈម ះ្រតូវនឹងករេ្រជើសយកេនះនឹងបង្ហ ញ ែកបរ្របអប់ពណ៌្របេផះកនុងែផនក Edit 

េហើយតៃម្លរបស់ បង្ហ ញកនុង្របអប់ Preview ។ ចុចេលើ្របអប់្របេផះេ យេ្របើបូ៊តុងកណ្តុ រខង ្ត ំ  
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 ែដលអនុញញ តឱយេយើងេ្រជើសយក "Definition" ឬ "Value" ស្រមប់វតថុឌី មិកនីមួយៗ។  ក៏ ចេ្របើបន

ចំេពះ្របមណវធីិពីជគណិត ឬបញជ ជក់ ក់ចំេពះវតថុទំងេនះ េ យ្រគន់ែតចុចកនុង្របអប់ពណ៌្របេផះ 
េហើយ យបញចូ ល្របមណវធីិពីជគណិត ឬ text command ៃន GeoGebra  មត្រមូវករ។ លទធផលៃន
កិចចករ េនះនឹងបង្ហ ញកនុង Graphics View ។ េយើង ចទទួលបនលទធផល្របេសើរេ យេ្របើទ្រមង់ LaTex 

ស្រមប់របូមន្តនន។  មញញ និងងយេ្របើ  ) សូមពិនិតយេមើលរបូមន្តកនុង្របអប់ LaTeX    េហើយេ្រជើសយក
គំររូបូមន្តែដល្រតូវករពីបញជ ី drop‐down (។ េយើង ចេ្រជើសយករបូសញញ គណិតវទិយេផ ងៗ និងករ ី
ពីបញជ ី Symbols drop‐down ។ 

សូមេមើលបញជ  Texts, LaTeX Text ។ 

Transformation Tools 

ឧបករណ៍បែម្លងទំងេនះមនបង្ហ ញ្រ ប់កនុង្រកុមឧបករណ៍ែដលមន យខន (ទី៤ពីខង ្ត ំ) toolbar ។ 

បចចុបបននេនះមនឧបករណ៍បែម្លងចំនួន៦៖ 
•  Reflect about Line 
•  Reflect about Point 
•  Reflect about Circle 
•  Rotate around Point 
•  Translate by Vector 
•  Dilate from Point 

Translate by Vector Tool 

េ្រជើសយកវតថុែដលេយើងចង់បំែប្លង បនទ ប់មកចុចេលើវុចិទ័របែម្លង ឬចុចពីរដង េដើមបីបេងកើតវុចិទ័រ (សូមេមើល
បញជ  Translate) ។ េយើង ច clone េ យ្រគន់ែតអូសេលើវតថុជមួយឧបករណ៍េនះ។ 

Two Variable Regression Analysis Tool 

េ្រជើសយកជួរឈរពីរែដលមនគូទិននន័យកនុងសន្លឹកកិចចករ បនទ ប់មកេ្រជើសយកឧបករណ៍េនះ េដើមបីេបើក
ផទ ំងមួយ ែដលបេងកើត្រកហ្វ និងគណនសថិតិពីរអេថរពី ងេនះ។ ផទ ំងេនះមនបួន  panel ដូចជ statistics 

panel, data panel និង graph panels ពីរ។ មនែត graph panel ែតមួយបុ៉េ ្ណ ះែដលេមើលេឃើញ េពលេបើកផទ ំង
េនះេលើកដំបូង។ សូមេ្របើមឺុនុយ options េដើមបីបង្ហ ញ panel េផ ងេទៀត។ 

  ផទ ំងេនះេ្របើបនជមួយនឹងបញជ  scatterplot របស់ទិននន័យែដលេ្រជើសយក។ កនុងមឺុនុយ drop down ខងេ្រកម
្រកហ្វ េយើង ចេ្រជើសយកមូ៉ែដលេរេ៉្រកសសយុងេផ ងៗគន ស្រមប់ទិននន័យ។ េពលេយើងេ្រជើសយកគំរូ មួយ 

្រកហ្វរបស់ នឹង្រតូវគូសេនេលើ plot និងសមីករបង្ហ ញពីខងេលើ។  
Vector from Point Tool 

េ្រជើសយកចំណុច A និងវុចិទ័រ v េដើមបីបេងកើតចំណុចថមីមួយ B = A + v ែដលជវុចិទ័រពី A េទ B (សូមេមើលបញជ  
Vector) ។ 

Vector Polygon Tool 

េ្រជើសយកយ៉ងតិចបីចំណុច ែដល នឹងក្ល យជកំពូលរបស់ពហុេកណ។ បនទ ប់មក ចុចចំណុចទីមួយម្តងេទៀត 

េដើមបីបញច ប់ករសង់។ េយើង ចចប់អូសកំពូលេផ ងៗបនេ យេសរ ីេលើកែលងែតចំណុចទីមួយ ែដល្រតូវរក
ទី ំងេនដែដល។ 
េបើចុចឆនុច  Alt  ជប់េពលសង់ េនះេយើងនឹងទទួលបនមំុកំពូលៃនពហុេកណនីមួយៗែដលេកើនម្ដង 15° ។ 
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ចំ ំ៖ ៃផទ្រក របស់ពហុេកណនឹងបង្ហ ញកនុងពីជគណិតទស ន៍។ 

Vector Tool 

េ្រជើសយកចំណុចេដើម និងបនទ ប់មកេ្រជើសយកចំណុចចុង (សូមេមើលបញជ  Vector) ។ 

View in front of Tool  

េ្រជើសវតថុែដលចង់ដូរចំណុចែដលចង់េឃើញពីខងមុខ េហើយេ្របើឧបករណ៍េនះ។ 

Volume Tool 

េ្រជើសយកសូលីដមួយ (ពី ៉ មីដ ្រពីស ែស្វ៊ េកណ សីុ ំង ។ល។) េដើមបីគណនមឌរបស់  េដើមបីបង្ហ ញឃ្ល  
ែដលផទុកតៃម្លរបស់ ។ 

ចំ ំ៖ សូមេមើលបញជ  Volume ។ 

Zoom In Tool 

ចុចេលើកែន្លង មួយេនេលើៃផទទេទ េដើមបីប្រងួមករេមើលេឃើញ (សូមេមើលែផនក Customizing the Graphic 

View) ។ 

ចំ ំ៖ 
 ទី ំងែដលេយើងចុចេនះគឺកំណត់ថជចំណុចក ្ត លៃនករប្រងួម 

 សូមេមើលបញជ  ZoomIn 

 សូមេមើលឧបករណ៍ Zoom Out ។ 

Zoom Out Tool  

ចុចេលើកែន្លង មួយេនេលើៃផទទេទ េដើមបីព្រងីកករេមើលេឃើញ (សូមេមើលែផនក Customizing the Graphic 

View) ។ 

ចំ ំ៖ 
•  ទី ំងែដលេយើងចុចេនះគឺកំណត់ថជចំណុចក ្ត លៃនករព្រងីក 

•  សូមេមើលបញជ  ZoomOut 

•  សូមេមើលឧបករណ៍ Zoom In ។ 
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