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Μοντέλα Αξιολόγησης με Χρήση Ασαφών Αριθμών

Μιχάλης Γρ. Βόσκογλου
Ομότιμος Καθηγητής Μαθηματικών, Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας - Πάτρα
Ε-mail: mvosk@hol.gr , URL: http://eclass.teipat.gr/eclass/courses/523102

Περίληψη
Η Ασαφής Λογική, χάρη στην ιδιότητά της να χαρακτηρίζει τις αβέβαιες
καταστάσεις της καθημερινής μας ζωής με πολλαπλές τιμές, παρέχει μια σειρά
από πολύτιμα εργαλεία για την αξιολόγηση τέτοιου είδους καταστάσεων, που με
τις παραδοσιακές μεθόδους της κλασσικής λογικής παρουσιάζεται πολλές φορές
προβληματική. Ένα από τα εργαλεία αυτά είναι οι Ασαφείς Αριθμοί, των οποίων
η σπουδαιότητα για τα ασαφή μαθητικά είναι ανάλογη αυτής των κοινών
αριθμών για τα κλασσικά μαθηματικά. Στο άρθρο αυτό χρησιμοποιούνται οι δυο
πιο απλές μορφές των Ασαφών Αριθμών, δηλαδή οι Τριγωνικοί και οι
Τραπεζοειδείς, σε συνδυασμό με την τεχνική αποασαφοποίησης του Κέντρου
Βάρους για την κατασκευή δυο μοντέλων αξιολόγησης ασαφών καταστάσεων και
δίδονται παραδείγματα, που απεικονίζουν τη χρησιμότητά τους στην πράξη.

Assessment Models Using Fuzzy Numbers (Abstract)

Fuzzy Logic, due to its property of characterizing the uncertain situations of
the everyday life with multiple values, provides a series of valuable tools for the
assessment of such kind of situations, which becomes frequently problematic

when using traditional methods of the Aristotle’s bi-valued logic. One of these
tools is the Fuzzy Numbers, the importance of which for the fuzzy mathematics is
analogous to that of the crisp numbers for the classical mathematics. The two
simplest forms of Fuzzy Numbers, i.e. Triangular and Trapezoidal Fuzzy Numbers
are used in this article together with the Centre of Gravity defuzzification
technique for the construction of two models assessing fuzzy situations and
examples are given illustrating their usefulness in practice.

ΟΙ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ BOY ΚΑΙ
ROMAN ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ: ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Νίκος Κουρνιάτης1
1

(Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, perspect.geo@gmail.com , Αθήνα),
Εκλεγμένος Επίκουρος Καθηγητής

Abstract : Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι επιφάνειες Roman και Boy, οι οποίες
είναι τοπολογικά ισοδύναμες με το προβολικό επίπεδο, μέσα από τις αρχές του παραμετρικού
σχεδιασμού. Το νέο αυτό ψηφιακό εργαλείο δύναται να παρέχει εποπτεία επιφανειών που
είναι εξαιρετικά δύσκολο να απεικονιστούν με τις κλασσικές μεθόδους της παραστατικής και
προβολικής γεωμετρίας, ενώ ταυτοχρόνως δημιουργεί γέφυρες για την κατανόηση των
ιδιοτήτων του προβολικού χώρου, μέσα από μοντέλα του στον ευκλείδειο χώρο και από τη
σύγκριση των μοντέλων αυτών μέσα από έννοιες της τοπολογίας.

Η αξιοποίηση της μεθόδου του Lill
για την επίλυση πολυωνυμικών εξισώσεων
σε ένα περιβάλλον Δυναμικής Γεωμετρίας.

Στυλιανός Καίσαρης
Καθηγητής 2ου Λυκείου Μαρκοπούλου,
Υποψήφιος Διδάκτορας
kaisarisst@yahoo.gr

Περίληψη
Η μέθοδος του Lill αποτελεί μια γεωμετρική μέθοδο για τον προσδιορισμό
των πραγματικών ριζών μιας πολυωνυμικής εξίσωσης. Βασίζεται σε μια απλή
γραφική κατασκευή που αποτελείται από κάθετα ευθύγραμμα τμήματα. Στην
παρούσα εργασία παρουσιάζεται η δυνατότητα αξιοποίησής της μεθόδου κατά
την εκπαιδευτική διαδικασία, με την βοήθεια ενός λογισμικού Δυναμικής
Γεωμετρίας. Δίνεται έμφαση στον συνδυασμό της με τις αλγεβρικές μεθόδους
επίλυσης εξισώσεων που διδάσκονται οι μαθητές στην Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση. Παρουσιάζεται επίσης η εφαρμογή της στον υπολογισμό της ν/στης
ρίζας ενός θετικού αριθμού.

Abstract
Lill’s method is a geometric method for determining the real roots of a
polynomial equation. It is based on a simple graphical construction, consisting of

perpendicular line segments. This paper presents the possibility to utilize the
method in the teaching process, with the assistance of a Dynamic Geometry
software. The emphasis is given on combining it with the algebraic methods of
solving equations, which students are taught in Secondary Education. It also
showcases its application on the calculation of a positive number’s roots.

Η κριτική διδασκαλία στα Μαθηματικά
μέσω των ΤΠΕ.
Εφαρμογή στην έννοια της παραγώγου
συνάρτησης σε σημείο

Ανδρέας Τριανταφύλλου, Βασίλης Σ. Μπελεσιώτης,
Δημήτρης Σωτήρος, Στυλιανός Μαραγκάκης

andreast950@gmail.com, vbel@unipi.gr, jimvanda@hotmail.com, stelios@hms.gr

Περίληψη
Η σχεδίαση και οργάνωση της διδασκαλίας απασχολεί καθημερινά κάθε
εκπαιδευτικό, και αυτόν των Μαθηματικών, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο σχετικά
με θέματα σκοπών, στόχων και στρατηγικών διδασκαλίας, όσο και σε πρακτικό
επίπεδο της ωριαίας διδασκαλίας. Αναζητά τα κατάλληλα σενάρια υποστήριξής
της με σκοπό να μεταδώσει στους μαθητές το προωθημένο είδος σκέψης, την
κριτική σκέψη, κάνοντάς τους ικανούς να αναλύουν τα διάφορα θέματα με
χρήση κριτηρίων και να τα αξιολογούν κατάλληλα.
Η εργασία σχετίζεται με πρόταση σεναρίου μαθήματος για την έννοια της
παραγώγου συνάρτησης της Γ΄ Λυκείου. Αναλύει τις φάσεις και τα στάδια του
σεναρίου αυτού και αναπτύσσει θέματα στρατηγικών διδασκαλίας για τις
διάφορες φάσεις της, εντάσσοντας σε αυτήν τεχνολογίες Πληροφορίας και

Επικοινωνίας (ΤΠΕ), καταθέτοντας έτσι, μια πρόταση-μοντέλο για τη διδασκαλία
των Μαθηματικών.

Αξιοποιώντας το Λογισμικό GeoGebra
στη Διδασκαλία του Ρυθμού Μεταβολής
Συνάρτησης
Ανδρέας Κουλούρης
Μαθηματικός, Ph.D.
Επιμορφωτής Β΄ Επιπέδου
3ο Γενικό Λύκειο Γαλατσίου
akoulouris13@gmail.com

Περίληψη
Η παρούσα διδακτική πρόταση αναφέρεται σε μια δίωρη διδασκαλία στα
Μαθηματικά Προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου στο σχολικό εργαστήριο με το
λογισμικό GeoGebra. Το συγκεκριμένο μάθημα αφορά σε μια άσκηση του
σχολικού βιβλίου στην ενότητα του ρυθμού μεταβολής, όπου μια σκάλα γλιστρά
σε έναν τοίχο και προτείνεται για τις δύο πρώτες διδακτικές ώρες της ενότητας.
Στους μαθητές δόθηκε ένα αρχείο του λογισμικού GeoGebra με την
προσομοίωση της κίνησης της σκάλας. Οι μαθητές εργάστηκαν ανά δύο,
παρατήρησαν τη δυναμική του φαινομένου, διατύπωσαν εικασίες για το είδος
των κινήσεων, τις συζήτησαν με το συμμαθητή τους και τον εκπαιδευτικό,
μελέτησαν τις μετρήσεις που εμφανίζει το λογισμικό και έλεγξαν τις εικασίες
τους. Η δραστηριότητα αυτή ήταν ιδιαίτερα επωφελής για τη διαδικασία της
μάθησης ενώ ταυτόχρονα βελτίωσε την ικανότητά των μαθητών για συνεργασία
καθώς και η στάση τους για τα Μαθηματικά και το σχολείο γενικότερα. Η
διδακτική αυτή πρόταση μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί και να εφαρμοστεί σε
πάμπολλες περιπτώσεις και προτείνεται κυρίως για την ευκολία με την οποία

μπορεί να ενταχθεί στην καθημερινή σχολική πρακτική, σε σχέση με τα διδακτικά
οφέλη που προσφέρει.

Abstract
This paper presents a didactical approach οf teaching Rate of Change at the
3nd year of Greek Upper High School (Lyceum), in the school computer lab, with
students working into groups of two, using the educational software GeoGebra.
The whole action is based on an exercise of the school textbook, where a stairway
slips to a wall. Students were given a GeoGebra file with the simulation of the
dynamical motion of the stairway, they run the simulation, observed the
phenomenon, speculated on the type of movements, studied the measurements
displayed by the software and tested their hypotheses. By explaining their ideas
to others and by participating in activities in which they can learn from their
peers, students develop skills in working collaboratively with others, which is
particularly beneficial to the learning process; while at the same time improve
their attitude towards mathematics and school in general.

Γεωμετρία & Φυσική
Παναγιώτης Πετρίδης
Φυσικός ΓΕΛ Χαλάστρας
sch@sch.gr

Περίληψη
Σε αυτή την εργασία παρουσιάζουμε θέματα Φυσικής Λυκείου,
χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Την προσέγγιση της Φυσικής,
δηλαδή την παρουσίαση του κάθε θέματος στα πλαίσια της διδασκαλίας του
μαθήματος της Φυσικής σε μια συνηθισμένη σχολική τάξη Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και την προσέγγιση της Γεωμετρίας. Σκοπός αυτής της διπλής
παρουσίασης είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών όσον αφορά στη χρησιμότητα
της διδασκαλίας του μαθήματος της Γεωμετρίας, αλλά και η ενημέρωση των
συναδέλφων καθηγητών για τα οφέλη που μπορεί να έχει η διαδικασία της
μάθησης από μια τέτοια διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Τα θέματα που θα
αναπτυχθούν είναι επιγραμματικά τα ακόλουθα. Στην ομαλή κυκλική κίνηση η
κεντρομόλος επιτάχυνση, στις Μηχανικές Ταλαντώσεις η σύνθεση δύο απλών
αρμονικών ταλαντώσεων και στη Γεωμετρική Οπτική ο νόμος της ανάκλασης και
ο νόμος της διάθλασης.

Abstract
In this paper are presented subjects of physics at High School, using two
different approaches. The approach of physics, ie the presentation of each subject
in the context of teaching physics in an ordinary secondary school classroom and
the approach of geometry. The purpose of this dual presentation is to raise students'
awareness of the usefulness of teaching the Geometry course and to inform
colleagues about the benefits that the learning process can have from such a crossthematic approach to knowledge. Issues to be developed are outlined in the next. In
uniform
circular motion the centripetal acceleration, in the Mechanical

oscillations, the synthesis of two simple Harmonic Oscillator and in Geometric
Optics the law of reflection and the law of refraction.

Η συμβολή της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων
σε παραμετρικές μεθόδους
Βασίλειος Ραυτόπουλος,
M.B.A., Οικονομολόγος, raftopoulos_v@hotmail.gr
Μανώλης Κρητικός,
Ph. D., M. Sc., Μαθηματικός, kmn@aueb.gr
Περίληψη
Παραδοσιακά, η έρευνα για την αποδοτικότητα βασίζεται σε μια από τις δύο
προσεγγίσεις, είτε στην παραμετρική προσέγγιση χρησιμοποιώντας οικονομετρικά
εργαλεία, είτε στη μη-παραμετρική προσέγγιση χρησιμοποιώντας τεχνικές γραμμικού
προγραμματισμού, όπως η Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων (ΠΑΔ). Στην
παρούσα εργασία εξετάζεται εάν τα αποτελέσματα των παραμετρικών μεθόδων
πρόβλεψης, όπως η παλινδρόμηση, επηρεάζονται με τη χρήση μη-παραμετρικών
μεθόδων ως ανεξάρτητες μεταβλητές. Αναλυτικότερα, για την μελέτη της περίπτωσης
χρησιμοποιούμε δύο μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης. Η διαφορά των δύο
μοντέλων βρίσκεται στην προσθήκη μιας ανεξάρτητης μεταβλητής. Η ανεξάρτητη
μεταβλητή αφορά τις αποδόσεις των μονάδων απόφασης που έχουν προκύψει από
την εφαρμογή της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων. Δηλαδή, αναμένεται, με την
προσθήκη των σχετικών αποδόσεων της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων, το
μοντέλο της παλινδρόμησης να είναι αποτελεσματικότερο από το απλό μοντέλο
παλινδρόμησης. Τέλος, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται προέρχονται από μία
εργασία, η οποία δημοσιεύτηκε στο 33ο Συνέδριο Ελληνικής Μαθηματικής
Εταιρείας, με θέμα: «Αξιολόγηση Ελληνικών ομίλων του κατασκευαστικού κλάδου
στην περίοδο της Οικονομικής Κρίσης».
Abstract
Traditionally, research on efficiency relies on one of two approaches, either a
parametric approach using econometric tools, or either a nonparametric approach
using linear programming, such as Data Envelopment Analysis (DEA). This paper
examines whether the results of parametric predictive methods, such as regression,
are affected by the use of nonparametric methods as independent variables. More
specifically, in order to study the case, we use two models of linear regression. The
difference between the two models lies on the addition of an independent variable.
The independent variable refers to the performance of the decision-making units
resulting from the application of the Data Envelopment Analysis. Therefore, it is
expected, with the addition of the Data Envelopment Analysis, that the regression
model would be more effective than the simple one. Finally, the data we use derives
from a paper, which was published at the 33rd Conference of the Hellenic

Mathematical Society, with subject: «Performance evaluation of Greek
construction industry group in time of economic crisis».

