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Οδεγόο εθκάζεζεο Hot Potatoes 6 (Διιεληθή κεηάθξαζε)

Καλώς ήλθαηε ζηον ελληνικό οδηγό εκμάθηζης ηων Hot Potatoes!
Ο νδεγόο απεπζύλεηαη ζε όζνπο επηζπκνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ αζθήζεηο ρξεζηκνπνηώληαο
ηα Hot Potatoes ζε πεξηβάιινλ Windows 98/ME/NT4/2000/XP. Ο αξηζκόο έθδνζεο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νδεγνύ είλαη 6.0.4.18. Δθόζνλ
έρεηε εγθαηαζηήζεη ην πξόγξακκα, εθθηλήζηε ηελ εθαξκνγή. Θα πξέπεη λα εκθαληζηεί ε
παξαθάησ νζόλε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο.

Δηθόλα 1Αξρηθή νζόλε Hot Potatoes
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Ο παξώλ νδεγόο απνηειεί κεηάθξαζε ηνπ αγγιηθνύ νδεγνύ εθκάζεζεο ησλ Hot
Potatoes. Θα ηνλ βξείηε ζην κελνύ Help (δείηε ηελ εηθόλα παξαθάησ).

Δηθόλα 2 Οδεγόο εθκάζεζεο ησλ Hot Potatoes ζηα αγγιηθά
Τη είλαη ηα Hot Potatoes;
Σα Hot Potatoes είλαη έλα ζύλνιν έμη ζπγγξαθηθώλ εξγαιείσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από
ηελ νκάδα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο ζην Κέληξν Πιεξνθνξηθήο θαη Μέζσλ
Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Βηθηώξηα (Humanities Computing and
Media Centre at the University of Victoria). Σα Hot Potatoes ζάο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα
δεκηνπξγήζεηε δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο δηαθόξσλ βαζηθώλ ηύπσλ, βαζηζκέλεο ζηνλ
Παγθόζκην Ιζηό. Σηο αζθήζεηο απνηεινύλ ηζηνζειίδεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θώδηθα
XHTML 1.1 γηα ηελ εκθάληζε θαη JavaScript (ECMAScript) γηα ηε δηαδξαζηηθόηεηα.
Απηά ηα βαζηθά πξόηππα W3C ππνζηεξίδνληαη από όινπο ηνπο θαινύο ζύγρξνλνπο
θπιιν-κεηξεηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Internet Explorer 6+, Mozilla 1.2+, Phoenix,
Safari θαη πνιιώλ άιισλ. Σα ζπγγξαθηθά εξγαιεία κπνξνύλ λα δηαρεηξηζηνύλ θαη
Unicode, νπόηε κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε αζθήζεηο ζε νπνηαδήπνηε γιώζζα, ή ζε έλα
κείγκα γισζζώλ.
Γε ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεηε ηα πάληα γηα ηελ XHTML ή JavaScript γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε
ηα πξνγξάκκαηα. Σν κόλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα εηζάγεηε ηα δεδνκέλα ζαο-θείκελν,
εξσηήζεηο, απαληήζεηο, θηι.-θαη ηα πξνγξάκκαηα ζα δεκηνπξγήζνπλ ηηο ηζηνζειίδεο γηα
ζαο. Έπεηηα κπνξείηε λα ηηο δεκνζηεύζεηε ζην δηθηπαθό ζαο ηόπν. Παξόια απηά, ηα
πξνγξάκκαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί έηζη ώζηε ζρεδόλ νιόθιεξεο νη ηζηνζειίδεο λα κπνξνύλ λα
ηξνπνπνηεζνύλ, νπόηε αλ γλσξίδεηε θώδηθα HTML ή JavaScript, λα κπνξείηε λα θάλεηε
ζρεδόλ νπνηαδήπνηε αιιαγή επηζπκείηε ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνύλ νη αζθήζεηο
ή ζηε κνξθνπνίεζε ησλ ηζηνζειίδσλ.
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Δάλ εξγάδεζηε ζε κε-θεξδνζθνπηθό εθπαηδεπηηθό ίδξπκα ή εληόο ηέηνηνπ πιαηζίνπ, θαη
είζηε πξόζπκνη λα κνηξαζηείηε ηηο αζθήζεηο ζαο ηνπνζεηώληαο ηηο ζε έλαλ εμππεξεηεηή
δηθηύνπ δεκόζηα πξνζβάζηκν, ηόηε κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα Hot Potatoes ρσξίο
ρξέσζε. Δάλ εξγάδεζηε γηα θάπνηα εηαηξία ή εληόο εκπνξηθνύ πιαηζίνπ, ή αλ πξνζηαηεύεηε
ηηο αζθήζεηο ζαο κε θσδηθό πξόζβαζεο ή αλ ηηο δηαζέηεηε εληόο Ίληξαλεη (εζσηεξηθνύ
δηθηύνπ), ζα πξέπεη λα αγνξάζεηε κία άδεηα (επηθνηλσλήζηε κε Half-Baked Software γηα
πιεξνθνξίεο). Παξόια απηά, είηε εξγάδεζηε εληόο εκπνξηθνύ πιαηζίνπ είηε όρη, δεηνύκε
λα δειώζεηε ηα πξνγξάκκαηα. Σν κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα ζπκπιεξώζεηε κία
θόξκα ζην δηθηπαθό καο ηόπν. Απηό καο βνεζά λα θξαηάκε επαθή κε ηνπο ρξήζηεο καο
θαη λα έρνπκε θάπνηα ηδέα γηα ην πνηνο ρξεζηκνπνηεί ηα πξνγξάκκαηά καο. Γείηε ην αξρείν
βνήζεηαο γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δήισζε.
Σώξα δείηε θάπνηα παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε ην ηη είδνπο αζθήζεηο κπνξείηε λα
δεκηνπξγήζεηε ρξεζηκνπνηώληαο ηα Hot Potatoes. (εκεηώζηε όηη ηα αξρεία δεδνκέλσλ γηα
όιεο απηέο ηηο αζθήζεηο είλαη δηαζέζηκα από ην θάθειν tutorial (π.ρ. C:\Program
Files\HotPotatoes6\tutorial) αλ ζέιεηε λα ηα δείηε αξγόηεξα εληόο ησλ ζπγγξαθηθώλ
εξγαιείσλ).
Τύπνη αξρείωλ
Η θάζε άζθεζε έρεη ην δηθό ηεο ηύπν αξρείνπ θαη απνζεθεύεηαη κε μερσξηζηό extension
(ηα γξάκκαηα κεηά από ηελ ηειεία ζε έλα αξρείν, πρ ηα αξρεία ηνπ Word έρνπλ extension
.doc)






JQuiz: .jqz
JCloze: .jcl
JCross: .jcw
JMix: .jmx
JMatch: .jmt

Δηζαγωγή ζην JQuiz (αζθήζεηο βαζηζκέλεο ζε εξωηήζεηο)
Σν JQuiz είλαη έλα εξγαιείν γηα ηε δεκηνπξγία αζθήζεσλ βαζηζκέλσλ ζε εξσηήζεηο.
Σν θάζε θνπίδ κπνξεί λα πεξηέρεη έλαλ απεξηόξηζην αξηζκό εξσηήζεσλ. Τπάξρνπλ
ηέζζεξηο βαζηθνί ηύπνη εξσηήζεσλ:

ηηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, ν θνηηεηήο επηιέγεη κηα απάληεζε θάλνληαο θιηθ
ζε έλα θνπκπί. Αλ ε απάληεζε είλαη ζσζηή, ε ιεδάληα ηνπ θνπκπηνύ ζα αιιάμεη ζε
θαηζνύια :-), θαη αλ είλαη ιάζνο, ζα αιιάμεη ζε Υ (κπνξείηε λα αιιάμεηε απηό ην θείκελν
από ηελ νζόλε παξακεηξνπνίεζεο). ε θάζε πεξίπησζε, ν θνηηεηήο ζα δεη ηελ απόθξηζε
γηα ηε ζπγθεθξηκέλε απάληεζε, πνπ εμεγεί γηαηί είλαη ιάζνο ή ζσζηή (κε ηελ πξνϋπόζεζε
όηη έρεηε γξάςεη ηελ απόθξηζε όηαλ θηηάρλαηε ηελ άζθεζε). Αλ ε απάληεζε είλαη ιάζνο, ν
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θνηηεηήο κπνξεί λα ζπλερίζεη λα επηιέγεη απαληήζεηο κέρξη λα επηιεγεί ε ζσζηή απάληεζε.
Σν ζθνξ γηα ηελ θάζε εξώηεζε βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκό πξνζπαζεηώλ πνπ έρνπλ γίλεη γηα λα
επηηεπρζεί ε ζσζηή απάληεζε. Μόιηο επηιεγεί, ην ζθνξ παξακέλεη ην ίδην, αιιά ν θνηηεηήο
κπνξεί λα θάλεη θιηθ ζηα ππόινηπα θνπκπηά γηα λα δεη ηελ απόθξηζε γηα ηηο άιιεο
απαληήζεηο ρσξίο λα ηνπ αθαηξεζνύλ βαζκνί.
ηηο εξσηήζεηο ζύληνκεο απάληεζεο, ν θνηηεηήο πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεη ηελ
απάληεζε ζε έλα πιαίζην θεηκέλνπ ζηε ζειίδα θαη λα παηήζεη ην θνπκπί Διέγμηε γηα λα
δεη αλ είλαη ζσζηή. Η ζειίδα ζα πξνζπαζήζεη λα ηαηξηάμεη ηελ απάληεζε ηνπ θνηηεηή κε
κία ιίζηα από ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο πνπ έρεηε θαζνξίζεη. Αλ βξεζεί ηαίξη, ε
απόθξηζε γηα απηήλ ηελ απάληεζε ζα εκθαληζηεί. Αλ όρη, ηόηε ε ζειίδα ζα πξνζπαζήζεη
λα βξεη ην θνληηλόηεξν ηαίξη αλάκεζα ζηηο θαζνξηζκέλεο ζσζηέο απαληήζεηο, θαη ζα
επηζεκάλεη ζην θνηηεηή πνηα ηκήκαηα ηεο απάληεζήο ηνπ είλαη ζσζηά θαη πνηα είλαη
ιάζνο. Σν ζθνξ γηα ηελ θάζε εξώηεζε βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκό ησλ πξνζπαζεηώλ πνπ θάλεη
ν θνηηεηήο γηα λα πεηύρεη ηελ ζσζηή απάληεζε. Μπνξείηε, επίζεο, λα ζπκπεξηιάβεηε έλα
θνπκπί Βνήζεηα (Hint), πνπ ζα δίλεη ζην θνηηεηή έλα γξάκκα ηεο απάληεζεο. Η ρξήζε ηνπ
θνπκπηνύ Βνήζεηα (Hint) αθαηξεί βαζκνύο από ην ζθνξ.
Μηα πβξηδηθή εξώηεζε είλαη έλαο ζπλδπαζκόο εξώηεζεο πνιιαπιήο επηινγήο θαη
εξώηεζεο ζύληνκεο απάληεζεο. ε απηόλ ηνλ ηύπν εξώηεζεο, δεηείηαη από ηνλ θνηηεηή λα
γξάςεη ηελ απάληεζή ηνπ ζε έλα πιαίζην θεηκέλνπ. Παξόια απηά, αλ ν θνηηεηήο δελ
απαληήζεη ζσζηά κεηά από έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό πξνζπαζεηώλ (πνπ κπνξείηε λα
θαζνξίζεηε από ηελ νζόλε παξακεηξνπνίεζεο), ε εξώηεζε αιιάδεη ζε εξώηεζε πνιιαπιήο
επηινγήο γηα λα ηελ θαηαζηήζεη πην εύθνιε.
Σέινο, ε εξώηεζε πνιιαπιήο απάληεζεο δεηά από ην θνηηεηή λα επηιέμεη δηάθνξεο
απαληήζεηο. Ο ζθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα επηιέμεη ν θνηηεηήο όιεο ηηο ζσζηέο
απαληήζεηο θαη λα κελ επηιέμεη όιεο ηηο ιάζνο. Απηόο ν ηύπνο άζθεζεο κπνξεί λα πάξεη ηε
κνξθή «Πνηα από ηα παξαθάησ είλαη νπζηαζηηθά;», αθνινπζνύκελν από κηα ιίζηα από
ιέμεηο. Ο θνηηεηήο πξέπεη λα επηιέμεη όια ηα νπζηαζηηθά, αιιά λα κελ επηιέμεη θακία
απάληεζε πνπ δελ είλαη νπζηαζηηθό, θαη κεηά λα παηήζεη ην θνπκπί Διέγμηε. Αλ ε
απάληεζε δελ είλαη απόιπηα ζσζηή, ν θνηηεηήο ζα δεη έλα κήλπκα κε ηνλ αξηζκό ησλ
ζσζηώλ απαληήζεσλ, θαζώο θαη κηα απόθξηζε. Απηή ζα είλαη ε απόθξηζε από ηελ πξώηε
επηινγή ζηε ιίζηα πνπ είηε επηιέρζεθε ελώ δελ έπξεπε λα έρεη επηιεγεί ή δελ επηιέρζεθε
όηαλ έπξεπε λα είρε επηιεγεί.
Γηα έλα παξάδεηγκα ηνπ πώο λα θάλεηε έλα θνπίδ ζην JQuiz, δείηε ην ζύλδεζκν «Σξία
βήκαηα» παξαθάησ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πώο ιεηηνπξγεί ην
JQuiz, δείηε ην αξρείν Help-απιά εθθηλήζηε ην JQuiz θαη παηήζηε ην F1.
Δηζαγωγή ζην JCloze (αζθήζεηο κε θελά)
Σν JCloze ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία αζθήζεσλ κε θελά. Ο θνηηεηήο
ζπκπιεξώλεη όιεο ηηο απαληήζεηο πξνηνύ ειέγμεη αλ είλαη ζσζηέο. Όηαλ έρνπλ εηζαρζεί
όιεο νη απαληήζεηο, ν θνηηεηήο παηά ην θνπκπί Διέγμηε γηα λα βαζκνινγεζεί. Οη ζσζηέο
απαληήζεηο ζα εηζαρζνύλ ζην θείκελν. Σπρόλ ιάζνο απαληήζεηο ζα παξακείλνπλ ζηα
πιαίζηα θεηκέλνπ, ώζηε λα δηνξζσζνύλ. Όηαλ έλαο θνηηεηήο ειέγρεη κηα απάληεζε πνπ
δελ είλαη απόιπηα ζσζηή, επηβάιιεηαη πνηλή ζηε βαζκνινγία ώζηε ην ζθνξ λα εμαξηάηαη
από ηνλ αξηζκό ειέγρσλ πνπ απαηηνύληαη πξνηνύ ε απάληεζε είλαη απόιπηα ζσζηή.
ε κηα άζθεζε JCloze, κπνξείηε λα ζπκπεξηιάβεηε έλα θνπκπί Βνήζεηα (Hint) πνπ ζα
δώζεη ζην θνηηεηή έλα γξάκκα ηεο απάληεζεο πνπ επεμεξγάδεηαη (αλάινγα κε ην πνύ
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βξίζθεηαη ν δείθηεο ηνπ πνληηθηνύ). Μπνξείηε, επίζεο, λα ζπκπεξηιάβεηε ζπγθεθξηκέλεο
ελδείμεηο γηα θάζε θελό. Σα παξαπάλσ ζα εκθαληζηνύλ κε ηα θνπκπηά Βνήζεηα (Hint) ή
Έλδεημε (Clue).
Η δεκηνπξγία ελόο θελνύ είλαη πνιύ εύθνιε. Γείηε ηελ εηθόλα παξαθάησ γηα ηα βαζηθά
βήκαηα:

Δηζαγωγή ζην JΜatch (αζθήζεηο αληηζηνίρεζεο)
Σν JMatch ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία αζθήζεσλ αληηζηνίρηζεο. Βαζηθά, απηό
ζεκαίλεη όηη κηα ιίζηα αληηθεηκέλσλ εκθαλίδεηαη ζηε κηα πιεπξά, θαη ην θάζε αληηθείκελν
πξέπεη λα ηαηξηάμεη κε έλα αληηθείκελν από ηελ άιιε πιεπξά.
Η εκθάληζε ησλ αζθήζεσλ κπνξεί λα γίλεη ζε δύν κνξθέο: ηππηθή θαη ζύξηε & αθήζηε
(drag & drop). Η ηππηθή κνξθή) ρξεζηκνπνηεί κηα πηπζζόκελε ιίζηα αληηθεηκέλσλ ζηα
δεμηά. Απηή είλαη ε κνξθή πνπ πξνηείλεηαη όηαλ έρεηε πάλσ από εθηά ή νρηώ αληηθείκελα,
θαη ηα αληηθείκελα ζηα δεμηά απνηεινύληαη κόλν από θείκελν. Αλ έρεηε κόλν ιίγα
αληηθείκελα, θαη εηδηθά αλ ηα αληηθείκελα είλαη γξαθηθά, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε
κνξθή ζύξηε & αθήζηε (δείηε απηό ην παξάδεηγκα). Με ρξεζηκνπνηείηε απηή ηε δεύηεξε
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κνξθή αλ έρεηε πάλσ από νρηώ αληηθείκελα, θαζώο ε θύιηζε ηεο ζειίδαο ζα θάλεη πην
δύζθνιν ην λα ζύξεηε θαη λα αθήζεηε ηα αληηθείκελα.
Γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα άζθεζε JΜatch, εηζάγεηε θάζε δεπγάξη αληηθεηκέλσλ ζηελ
ίδηα ζεηξά, όπσο ζηελ εηθόλα παξαθάησ. Όηαλ εμάγεηε ηελ άζθεζε ζε κνξθή ηζηνζειίδαο,
ην πξόγξακκα ζα αλαθαηέςεη απηόκαηα ηα αληηθείκελα ζηα δεμηά.

Δηζαγωγή ζην JMix (αζθήζεηο ζύλζεζεο πξόηαζεο ή ιέμεο)
Σν JMix ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία αζθήζεσλ ηνπνζέηεζεο ζηε ζσζηή ζεηξά.
Μπνξείηε λα αλαθαηέςεηε ηηο ιέμεηο κηαο πξόηαζεο ή ηα γξάκκαηα κηαο ιέμεο. Όπσο ην
JMatch, ην JMix εμάγεηαη ζε δύν κνξθέο εκθάληζεο: ηππηθή θαη ζύξηε & αθήζηε. Γηα λα
δείηε ιεπηνκεξείο νδεγίεο ζρεηηθά κε ην πώο λα θάλεηε κηα απιή άζθεζε JMix, πεγαίλεηε
ζην ζύλδεζκν "ε πξόθιεζε ησλ δύν ιεπηώλ" παξαθάησ.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πώο ιεηηνπξγεί ην JMix, δείηε ην αξρείν
Help-απιά εθθηλήζηε ην JMix θαη παηήζηε ην F1.
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Δηζαγωγή ζην JCross (ζηαπξόιεμα)
Σν JCross ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία αζθήζεσλ κε ζηαπξόιεμα. Τπάξρνπλ δύν
βήκαηα γηα λα θηηάμεηε κηα άζθεζε: πξώηα εηζάγεηε ηα γξάκκαηα ζην πιέγκα, θαη κεηά
πξνζζέηεηε ηηο ελδείμεηο. Γηα λα πξνζζέζεηε γξάκκαηα ζην πιέγκα, θάληε θιηθ ζε έλα
ηεηξάγσλν θαη πιεθηξνινγήζηε έλα γξάκκα. Γνθηκάζηε ην παξάδεηγκα ζηελ εηθόλα
παξαθάησ γηα λα μεθηλήζεηε.

Αθνύ δεκηνπξγήζεηε ην πιέγκα, θάληε θιηθ ζην Add Clues. Έπεηηα, γηα λα πξνζζέζεηε
ηηο ελδείμεηο, θάληε θιηθ ζε κηα ιέμε, εηζάγεηε ηελ έλδεημε θαη παηήζηε ην θνπκπί ΟΚ.
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Γείηε έλα παξάδεηγκα ζηαπξνιέμνπ JCross. Γηα πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πώο ιεηηνπξγεί ην JCross, δείηε ην αξρείν
Help-απιά εθθηλήζηε ην JCross θαη παηήζηε ην F1.
Ο Masher (δεκηνπξγώληαο ζπλδεδεκέλεο αζθήζεηο)
Ο Masher είλαη κηα δηαθνξεηηθή εθαξκνγή από ηηο άιιεο ζην παθέην ησλ
Hot Potatoes. θνπόο ηνπ είλαη λα ζαο βνεζήζεη λα δεκηνπξγήζεηε
κεγαιύηεξεο ελόηεηεο πιηθνύ, ζπλδεδεκέλεο κεηαμύ ηνπο. Ο Masher
απαηηεί μερσξηζηό θιεηδί εγγξαθήο πνπ κπνξείηε λα ην πάξεηε κόλν αλ
αγνξάζεηε εκπνξηθή άδεηα γηα ηα Hot Potatoes. Υσξίο ην θιεηδί, κπνξείηε
λα δεκηνπξγήζεηε κηθξέο κόλν ελόηεηεο αζθήζεσλ. Ο Masher
ρξεζηκνπνηείηαη, επίζεο, γηα ην «αλέβαζκα» αξρείσλ πνπ δελ απνηεινύλ
αζθήζεηο Hot Potatoes ζηνλ εμππεξεηεηή www.hotpotatoes.net.
Ο Masher έρεη δηθό ηνπ νδεγό (θάληε θιηθ ζην Help/Tutorial ζην
πξόγξακκα Masher) θαη έλα ιεπηνκεξέο αξρείν βνήζεηαο κε πιήξεηο
νδεγίεο. Γηα λα δείηε ην αξρείν Help, εθθηλήζηε ην πξόγξακκα Masher θαη
παηήζηε ην πιήθηξν F1.
Αξρίδνληαο
Ο θαιύηεξνο ηξόπνο γηα λα μεθηλήζεηε κε ηα Hot Potatoes είλαη λα
πεηξακαηηζηείηε κε ηηο αζθήζεηο-παξαδείγκαηα. Θα ζαο δείμνπλ ηνπο
δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο αζθήζεσλ πνπ κπνξείηε λα θηηάμεηε, θαη ηαπηόρξνλα
ζα ζαο δηδάμνπλ θάπνηεο από ηηο βαζηθέο έλλνηεο. Έπεηηα, κπνξείηε λα
θηηάμεηε ηελ πξώηε ζαο άζθεζε.

Οη Παηάηεο, κία-κία


JQuiz (αζθήζεηο βαζηζκέλεο ζε εξσηήζεηο)



JCloze (αζθήζεηο κε θελά)



JMatch (αζθήζεηο αληηζηνίρηζεο)



JMix (αζθήζεηο «βάιηε ζηε ζσζηή ζεηξά»)



JCross (ζηαπξόιεμα)



Masher (δεκηνπξγώληαο ζπλδεδεκέλεο αζθήζεηο)
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Παξαδείγκαηα αζθήζεωλ
Πξώηνο ηύπνο άζθεζεο: JQuiz


άζθεζε JQuiz

Έλα θνπίδ θηηαγκέλν κε ην Jquiz

Γηαιέγνπκε ηύπν άζθεζεο από ην πιήθηξν ζηε γξακκή κελνύ «potatoes»

1. Αο πάξνπκε ηελ πξώηε άζθεζε, ηελ JQuiz:
2. ηνλ ηίηιν γξάθνπκε ηελ εξώηεζε ηεο άζθεζεο
3. ηηο απαληήζεηο, γξάθνπκε ζσζηέο θαη εζθαικέλεο, ώζηε ν καζεηήο λα επηιέμεη ηε
ζσζηή ή ηηο ζσζηέο (πνιιαπιήο επηινγήο)
4. Αλ είλαη ζσζηή απάληεζε απηή πνπ εηζάγνπκε, ηζεθάξνπκε δίπια ηελ επηινγή
«correct »
5. Αλ ζέινπκε λα εκθαλίδεηαη έλα popup παξάζπξν ην νπνίν λα εμεγεί ζην καζεηή γηα
ην ζθάικα ηνπ, εηζάγνπκε θείκελν ζην feedback
6. Αλ ζέινπκε λα θηηάμνπκε πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο, (πεξηζζόηεξνπο ηίηινπο),
θάλνπκε θιηθ ζην ηνμάθη ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία ηνπ παξαζύξνπ πνπ ιεεη Q θαη
κέζα ζην πιαίζην ιεεη 1. Με ην ηνμάθη κεηαβαίλνπκε ζηελ άζθεζε 2 θ.ν.θ
7. Δπίζεο, από ην δεμί ηκήκα ηεο νζόλεο κπνξνύκε λα επηιέμνπκε ηελ εκθάληζε ηεο
άζθεζεο, αλάινγα κε ην ηη εμππεξεηεί ηελ εθάζηνηε άζθεζε.
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ζην ηέινο εμάγνπκε ηελ άζθεζή καο παηώληαο ην έθην πιήθηξν (κε ηνλ αξηζκό 6) ή
θαηεπζείαλ ην F6.

Απνζεθεύνπκε πξνζέρνληαο λα επηιέγνπκε ραξαθηήξεο απνδεθηνύο. Καιό είλαη λα
πξνηηκάκε ιαηηληθό αιθάβεην γηα λα δηεπθνιύλνπκε ηνλ server αλ νη αζθήζεηο καο
δεκνζηεπηνύλ ζην δηαδίθηπν.

Δπηιέγνπκε αλ ζέινπκε λα πξνβνύκε ζε ζηηγκηαία επηζθόπεζε (view the exercise in my
browser), λα ην δεκνζηεύζνπκε ζην δηαδίθηπν (upload the file in hotpotatoes.net), ή
απιώο λα ην απνζεθεύζνπκε γηα ρξήζε αξγόηεξα (nothing).
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Με ην έθην εηθνλίδην, ή κε ην F6 δνθηκάδνπκε ηελ άζθεζε θαη ηε δηαδξαζηηθόηεηά ηεο
όπσο ζηελ παξαθάησ εηθόλα:
Δπηιέμηε ηελ ζωζηή απάληεζε γηα θάζε εξώηεζε.

Έλα θνπίδ θηηαγκέλν κε ην JQuiz
Απηό είλαη έλα ηππηθό θνπίδ JQuiz. ε απηό ην πιαίζην, ππάξρεη έλα θείκελν. Σν θείκελν
κπνξεί λα εηζαρζεί απεπζείαο ζην πξόγξακκα JQuiz επηιέγνληαο File/ Add Reading Text.
Γηαθνξεηηθά, κπνξείηε λα επηιέμεηε λα κε ζπκπεξηιάβεηε θαζόινπ θείκελν. Όιεο νη
εθαξκνγέο Hot Potatoes ζαο επηηξέπνπλ λα ζπκπεξηιάβεηε θείκελν.
Μπνξείηε λα απαληήζεηε ζηελ πξώηε εξώηεζε θάλνληαο θιηθ ζε έλα από ηα θνπκπηά
απαληήζεσλ. Μπνξείηε λα ζπλερίζεηε λα επηιέγεηε απαληήζεηο κέρξη λα βξείηε ηε ζσζηή.
Όηαλ έρεηε απαληήζεη ζε κηα εξώηεζε, κπνξείηε λα πξνρσξήζεηε ζηελ επόκελε
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ρξεζηκνπνηώληαο ηα θνπκπηά κε ηα βειάθηα πάλσ από θάζε εξώηεζε. Μπνξείηε, επίζεο,
λα επηιέμεηε λα δείηε όιεο ηηο εξσηήζεηο καδί, θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί “Γείμε όιεο ηηο
εξσηήζεηο”.
Γεύηεξνο ηύπνο άζθεζεο: JCloze


JCloze

Γηαιέγνπκε ηύπν άζθεζεο από ην πιήθηξν ζηε γξακκή κελνύ «potatoes»

1. Με απηόλ ηνλ ηύπν άζθεζεο δεκηνπξγνύκε αζθήζεηο πνπ απαηηνύλ ηελ
ζπκπιήξσζε θελώλ. Σηο ιέμεηο πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη σο θελά, ηηο
πιεθηξνινγνύκε, ηηο καξθάξνπκε θαη επηιέγνπκε ην πιήθηξν “gap” ζην θάησ
κέξνο ηνπ παξαζύξνπ. Αλ κεηαληώζνπκε παηάκε ην πιήθηξν „delete gap‟ θαη ην
θείκελν ζα εκθαλίδεηαη θαλνληθά. Σν πιήθηξν «auto gap» δεκηνπξγεί απηόκαηα
θελό θάζε έλαηε ιέμε.

2. Μόιηο καξθάξνπκε ηε ιέμε θαη ηελ νξίζνπκε σο δεηνύκελε ιέμε ζε θελό,
εκθαλίδεηαη ην αθόινπζν παξάζπξν, ην νπνίν ζθνπό έρεη λα πξνβιέςεη πηζαλέο
ελαιιαθηηθέο απνδεθηέο ιέμεηο πνπ ζα πιεθηξνινγήζεη ν καζεηήο. Δπίζεο ζηε
κπάξα «clue» απνθαζίδνπκε αλ ζα ππάξρνπλ επηπξόζζεηα ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα
βνεζεζεί ν καζεηήο (πρ αξρηθό γξάκκα ιέμεο πνπ ςάρλνπκε)
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ζην ηέινο εμάγνπκε ηελ άζθεζή καο παηώληαο ην έθην πιήθηξν (κε ηνλ αξηζκό 6) ή
θαηεπζείαλ ην F6.

Απνζεθεύνπκε πξνζέρνληαο λα επηιέγνπκε ραξαθηήξεο απνδεθηνύο. Καιό είλαη λα
πξνηηκάκε ιαηηληθό αιθάβεην γηα λα δηεπθνιύλνπκε ηνλ server αλ νη αζθήζεηο καο
δεκνζηεπηνύλ ζην δηαδίθηπν

Δπηιέγνπκε αλ ζέινπκε λα πξνβνύκε ζε ζηηγκηαία επηζθόπεζε (view the exercise in my
browser), λα ην δεκνζηεύζνπκε ζην δηαδίθηπν (upload the file in hotpotatoes.net), ή
απιώο λα ην απνζεθεύζνπκε γηα ρξήζε αξγόηεξα (nothing).
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Με ην έθην εηθνλίδην, ή κε ην F6 δνθηκάδνπκε ηελ άζθεζε θαη ηε δηαδξαζηηθόηεηά ηεο
όπσο ζηηο παξαθάησ εηθόλεο:

Άζθεζε 1

Άζθεζε "Σπκπιεξώζηε ηα θελά" θηηαγκέλε κε ην Jcloze

πκπιεξώζηε όια ηα θελά, έπεηηα παηήζηε “Διέγμηε” γηα λα ειέγμεηε ηηο απαληήζεηο ζαο.
Υξεζηκνπνηείζηε ην θνπκπί “Βνήζεηα” γηα λα εκθαληζηεί έλα ζσζηό γξάκκα αλ ε
απάληεζε ζάο δπζθνιεύεη. Μπνξείηε, επίζεο, λα θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί “(?)” γηα λα
ιάβεηε κηα έλδεημε πνπ ζα ζαο βνεζήζεη. εκεηώζηε όηη ζα ράλεηε πόληνπο αλ δεηάηε
βνήζεηα.
Άζθεζε "Σπκπιεξώζηε ηα θελά"
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JCloze άζθεζε 2 "Σπκπιεξώζηε ηα θελά" κε πηπζζόκελα κελνύ θαη κεκνλωκέλεο
εξωηήζεηο
Άζθεζε "Σπκπιεξώζηε ηα θελά"
Δηζάγεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζηα θελά. Όηαλ έρεηε εηζάγεη όιεο ηηο απαληήζεηο, θάληε θιηθ
ζην θνπκπί “Διέγμεηε.”

Τξίηνο ηύπνο αζθήζεωλ: JMatch


JMatch

Γηαιέγνπκε ηύπν άζθεζεο από ην πιήθηξν ζηε γξακκή κελνύ «potatoes»





Δπηιέγνπκε, ηελ JQuiz:
ηνλ πεδίν title γξάθνπκε ηνλ ηίηιν ηεο άζθεζεο
Γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα άζθεζε JΜatch, εηζάγεηε θάζε δεπγάξη αληηθεηκέλσλ
ζηελ ίδηα ζεηξά, όπσο ζηελ εηθόλα παξαθάησ. Όηαλ εμάγεηε ηελ άζθεζε ζε κνξθή
ηζηνζειίδαο, ην πξόγξακκα ζα αλαθαηέςεη απηόκαηα ηα αληηθείκελα ζηα δεμηά.
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Γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα άζθεζε κε εηθόλεο, εηζάγεηε θάζε δεπγάξη αληηθεηκέλσλ
ζηελ ίδηα ζεηξά κόλν πνπ εδώ ζα εηζάγεηε πξώηα ηελ εηθόλα ζηελ πξώηε ζηήιε
(left(ordered) items) θαη ζηελ δεύηεξε ζηήιε ηελ αληίζηνηρε ιέμε (right (jumbled)
items).

ζην ηέινο εμάγνπκε ηελ άζθεζή καο παηώληαο ην έθην πιήθηξν (κε ηνλ αξηζκό 6) ή
θαηεπζείαλ ην F6.
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Απνζεθεύνπκε πξνζέρνληαο λα επηιέγνπκε ραξαθηήξεο απνδεθηνύο. Καιό είλαη λα
πξνηηκάκε ιαηηληθό αιθάβεην γηα λα δηεπθνιύλνπκε ηνλ server αλ νη αζθήζεηο καο
δεκνζηεπηνύλ ζην δηαδίθηπν.

Δπηιέγνπκε αλ ζέινπκε λα πξνβνύκε ζε ζηηγκηαία επηζθόπεζε (view the exercise in my
browser), λα ην δεκνζηεύζνπκε ζην δηαδίθηπν (upload the file in hotpotatoes.net), ή
απιώο λα ην απνζεθεύζνπκε γηα ρξήζε αξγόηεξα (nothing).

Με ην έθην εηθνλίδην, ή κε ην F6 δνθηκάδνπκε ηελ άζθεζε θαη ηε δηαδξαζηηθόηεηά ηεο
όπσο ζηηο παξαθάησ εηθόλεο:
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Άζθεζε 1
Μηα άζθεζε ρξνλνινγηθήο ζεηξάο θηηαγκέλε κε ην JMatch
Άζθεζε αληηζηνίρεζεο
Δπηιέμηε ηελ ζσζηή ζεηξά βεκάησλ πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα
άζθεζε Hot Potatoes επηιέγνληαο από ηελ πηπζζόκελε ιίζηα.

JMatch Άζθεζε 2 (drag & drop) Μηα άζθεζε αληηζηνίρεζεο πνπ θηηάρηεθε κε ην
Jmatch
Άζθεζε «Σύξηε θαη αθήζηε»
ύξεηε ηηο ιέμεηο ζηα δεμηά ώζηε λα ηαηξηάδνπλ κε ηα αληηθείκελα ζηα αξηζηεξά. Όηαλ
ηειεηώζηε απηή ηελ άζθεζε, θιείζηε ην παξάζπξν ηνπ θύιιν-κεηξεηή γηα λα επηζηξέςεηε
ζηνλ νδεγό.
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Τέηαξηνο ηύπνο αζθήζεωλ: JMix


JMix

Γηαιέγνπκε ηύπν άζθεζεο από ην πιήθηξν ζηε γξακκή κελνύ «potatoes»

1.
2.

Φηηάρλνπκε κία πξόηαζε ηελ νπνία ην πξόγξακκα αλακεηγλύεη απηόκαηα θαη ν
καζεηήο θαιείηαη λα μαλαβάιεη ζε ζεηξά
Κάζε ηεκάρην πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδεηαη σο απηόλνκε κνλάδα είλαη όηη
πιεθηξνινγείηαη ζε κία γξακκή θαη ρσξίδεηαη κε enter.

ζην ηέινο εμάγνπκε ηελ άζθεζή καο παηώληαο ην έθην πιήθηξν (κε ηνλ αξηζκό 6) ή
θαηεπζείαλ ην F6.

Απνζεθεύνπκε πξνζέρνληαο λα επηιέγνπκε ραξαθηήξεο απνδεθηνύο. Καιό είλαη λα
πξνηηκάκε ιαηηληθό αιθάβεην γηα λα δηεπθνιύλνπκε ηνλ server αλ νη αζθήζεηο καο
δεκνζηεπηνύλ ζην δηαδίθηπν
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Δπηιέγνπκε αλ ζέινπκε λα πξνβνύκε ζε ζηηγκηαία επηζθόπεζε (view the exercise in my
browser), λα ην δεκνζηεύζνπκε ζην δηαδίθηπν (upload the file in hotpotatoes.net), ή
απιώο λα ην απνζεθεύζνπκε γηα ρξήζε αξγόηεξα (nothing).

Με ην έθην εηθνλίδην, ή κε ην F6 δνθηκάδνπκε ηελ άζθεζε θαη ηε δηαδξαζηηθόηεηά ηεο
όπσο ζηηο παξαθάησ εηθόλεο:

JMix Aζθεζε 1

Μηα άζθεζε ζύλζεζεο πξόηαζεο θηηαγκέλε κε ην JMix
Άζθεζε ζύλζεζεο πξόηαζεο

Σνπνζεηήζηε ηα κέξε ηεο πξόηαζεο ζηε ζσζηή ζεηξά γηα λα ζρεκαηίζεηε κηα πξόηαζε.
Κάληε θιηθ ζε έλα κέξνο ηεο πξόηαζεο γηα λα ην πξνζζέζεηε ζηελ απάληεζε. Όηαλ
λνκίδεηε όηη ε απάληεζε ζαο είλαη ζσζηή, θάληε θιηθ ζην θνπκπί “Διέγμεηε” γηα λα
ειέγμεηε ηελ απάληεζε ζαο. Αλ θνιιήζεηε θάπνπ, θάληε θιηθ ζην θνπκπί “Βνήζεηα” γηα λα
βξείηε ην επόκελν ζσζηό κέξνο ηεο πξόηαζεο.
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JMix Αζθεζε 2 (drag & drop)


Μηα άζθεζε ζύλζεζεο ιέμεο θηηαγκέλε κε ην Jmix

Σν ίδην κπνξεί λα γίλεη κε γξάκκαηα ηα νπνία ζηε ζσζηή ζεηξά ζα ζπλζέζνπλ
ιέμε.
Άζθεζε ζύλζεζεο ιέμεο

Σνπνζεηήζηε ηα γξάκκαηα ζηε ζσζηή ζεηξά γηα λα ζρεκαηίζεηε κηα ιέμε. Όηαλ λνκίδεηε
όηη ε ιέμε ζαο είλαη ζσζηή, θάληε θιηθ ζην θνπκπί “Διέγμηε” γηα λα ειέγμεηε ηελ
απάληεζή ζαο. Αλ θνιιήζεηε θάπνπ, θάληε θιηθ ζην θνπκπί “Βνήζεηα” γηα λα βξείηε ην
επόκελν ζσζηό γξάκκα.

Πέκπηνο ηύπνο αζθήζεωλ: JCross



JCross

Γηαιέγνπκε ηύπν άζθεζεο από ην πιήθηξν ζηε γξακκή κελνύ «potatoes»
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1. Μόιηο πιεθηξνινγήζνπκε ηελ θάζε ιέμε, επηιέγνπκε ην add clues γηα λα δώζνπκε
ηνλ νξηζκό βάζεη ην νπνίνπ ζα θαιείηαη ν καζεηήο λα βξεη ηε ιέμε
2. Η ίδηα δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη γηα θάζε ιέμε
3. Υξεζηκνπνηνύκε ηα βειάθηα αλ ζέινπκε λα κεηαθηλεζεί κία ιέμε ζην πιέγκα
4. Γπζηπρώο, ζηε δσξεάλ κνξθή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηνπο
ραξαθηήξεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο
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5. Ο καζεηήο θαιείηαη λα θάλεη θιηθ ζηνλ θάζε αξηζκό κέζα ζην ζηαπξόιεμν,
πξνθεηκέλνπ λα δεη ηνλ νξηζκό. Πιεθηξνινγεί ηε ιέμε –ιύζε θαη παηάεη enter γηα
λα ηελ εκθαλίζεη κέζα ζην ζηαπξόιεμν.
6. Αλ δπζθνιεύεηαη, κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηνπ πιήθηξνπ „hint‟ γηα λα εκθαληζηεί ην
αξρηθό γξάκκα ηεο δεηνύκελεο ιέμεο. Αλ ην μαλαπαηήζεη, εκθαλίδεηαη θαη ην
δεύηεξν γξάκκα θνθ
7. Να δηεπθξηλίζνπκε όηη ν δάζθαινο δε ρξεηάδεηαη λα πξνβεί ζε ξπζκίζεηο γηα ηα
hints: πξνθύπηνπλ απηόκαηα
8. Μόιηο ν καζεηήο παηήζεη ην πιήθηξν check βιέπεη ην βαζκό επηηπρίαο ηνπ
ζην ηέινο εμάγνπκε ηελ άζθεζή καο παηώληαο ην έθην πιήθηξν (κε ηνλ αξηζκό 6) ή
θαηεπζείαλ ην F6.

Απνζεθεύνπκε πξνζέρνληαο λα επηιέγνπκε ραξαθηήξεο απνδεθηνύο. Καιό είλαη λα
πξνηηκάκε ιαηηληθό αιθάβεην γηα λα δηεπθνιύλνπκε ηνλ server αλ νη αζθήζεηο καο
δεκνζηεπηνύλ ζην δηαδίθηπν
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Δπηιέγνπκε αλ ζέινπκε λα πξνβνύκε ζε ζηηγκηαία επηζθόπεζε (view the exercise in my
browser), λα ην δεκνζηεύζνπκε ζην δηαδίθηπν (upload the file in hotpotatoes.net), ή
απιώο λα ην απνζεθεύζνπκε γηα ρξήζε αξγόηεξα (nothing).

Με ην έθην εηθνλίδην, ή κε ην F6 δνθηκάδνπκε ηελ άζθεζε θαη ηε δηαδξαζηηθόηεηά ηεο
όπσο ζηηο παξαθάησ εηθόλεο:
Άζθεζε JCross
Σηαπξόιεμν θηηαγκέλν κε Jcross
πκπιεξώζηε ην ζηαπξόιεμν, έπεηηα θιηθ ζην θνπκπί “Διέγμηε” γηα λα ειέγμεηε ηελ
απάληεζε ζαο. Αλ θνιιήζεηε θάπνπ, θάληε θιηθ ζην θνπκπί “Βνήζεηα” γηα λα εκθαληζηεί
έλα ζσζηό γξάκκα.. Κάληε θιηθ ζε έλαλ αξηζκό ζην πιέγκα γηα λα δείηε ηε βνήζεηα ή ηηο
βνήζεηεο γηα απηόλ ηνλ αξηζκό. Απηό ην ζηαπξόιεμν επίζεο θάλεη ρξήζε ηνπ ρξνλνκέηξνπ,
πνπ κπνξείηε λα πξνζζέζεηε ζε όιεο ηηο αζθήζεηο.
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Masher (δεκηνπξγώληαο ζπλδεδεκέλεο αζθήζεηο)

Με ηνλ Masher κπνξεί ν ζρεδηαζηήο λα ελνπνηήζεη ζε έλα εληαίν ζύλνιν όιεο ηηο αζθήζεηο
πνπ έρνπλ θηηαρηεί, ώζηε απηέο λα παξνπζηάδνληαη ζε έλα εληαίν θεθαιαίν αμηνιόγεζεο
ηνπ καζεηή
Τξία βήκαηα γηα λα θηηάμεηε κία άζθεζε
Παξόιν πνπ κπνξεί λα βξήθαηε ηελ πξόθιεζε ησλ δύν ιεπηώλ αξθεηά απιή, ζα πξέπεη λα
γλσξίδεηε πεξηζζόηεξα γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνύλ ηα πξνγξάκκαηα γηα λα ηα
εθκεηαιιεπηείηε θαιύηεξα. Απηό ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ νδεγνύ ζα ζαο νδεγήζεη βήκαβήκα ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο κίαο άζθεζεο ρξεζηκνπνηώληαο ην JQuiz, ώζηε λα ζαο
εηζάγεη ζε θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε.
Τπάξρνπλ ηξία βήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία κηαο άζθεζεο:
1.Δηζαγσγή δεδνκέλσλ (εξσηήζεηο, απαληήζεηο, θιπ.)
2.Ρύζκηζε ηεο εκθάληζεο (πώο ζα πξνεηνηκάζεηε ηηο ιεδάληεο ησλ θνπκπηώλ,
ηηο νδεγίεο, θαη άιιεο ξπζκίζεηο ησλ ηζηνζειίδσλ ζαο)
3.Γεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ (εμάγεηε ηελ άζθεζή ζαο ζε HTML ζειίδεο)
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Βήκα 1: Δηζαγωγή δεδνκέλωλ
ε απηό ην κέξνο ηνπ νδεγνύ, ζα δεκηνπξγήζνπκε κία άζθεζε πνιιαπιήο επηινγήο
ρξεζηκνπνηώληαο ην JQuiz. Σν πξώην ζηάδην είλαη ε εηζαγσγή ησλ εξσηήζεσλ θαη
απαληήζεσλ γηα ηελ άζθεζή ζαο. Πξώηα, αλνίμηε ην πξόγξακκα JQuiz. Θα πξέπεη λα
βιέπεηε κηα νζόλε όπσο απηή παξαθάησ. Αλ ε νζόλε πνπ βιέπεηε θαίλεηαη πην πεξίπινθε
από απηήλ, πηζαλώο λα βξίζθεζηε ζηελ νζόλε γηα πξνρσξεκέλνπο (advanced mode). ε
απηήλ ηελ πεξίπησζε, θάληε θιηθ ζην κελνύ Options/Mode/Beginner Mode.
Γείηε ηελ νζόλε πνπ αθνινπζεί θαη πιεθηξνινγήζηε ηα παξαθάησ:
1.
2.
3.

4.

5.

ην πιαίζην ηίηινπ πιεθηξνινγήζηε έλαλ ηίηιν
ην πιαίζην εξώηεζεο πιεθηξνινγήζηε ηελ εξώηεζε
Βεβαησζείηε όηη ζην πηπζζόκελν κελνύ ζηα δεμηά ηεο εξώηεζεο είλαη
επηιεγκέλν ην "Multiple-choice". Απηό θαζνξίδεη ηνλ ηύπν ηεο
εξώηεζεο πνπ ζα θάλεηε.
Πιεθηξνινγήζηε ηηο απαληήζεηο ζηα θνπηηά ζηα αξηζηεξά, θαη ηελ
απόθξηζε (feedback) ζηα δεμηά. εκεηώζηε όηη θάζε απάληεζε, ζσζηή
ή ιάζνο, έρεη δηθή ηεο απόθξηζε.
«Σζεθάξεηε» ην θνπηί <<Accept as correct>> δίπια από ηελ
απάληεζε Β.
Βήκα 3

Βήκα 1
Βήκα 2

Βήκα 5

Βήκα 4
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Βήκα 2ν: Τξνπνπνηώληαο ηελ εκθάληζε
Όηαλ έλα πξόγξακκα Hot Potatoes δεκηνπξγεί ηζηνζειίδεο, ζπλδπάδεη 3 πεγέο:

Σα δεδνκέλα πνπ εηζήγαηε

Σηο πιεξνθνξίεο παξακεηξνπνίεζεο

Έλα ζύλνιν από «πεγαία αξρεία», ή νδεγνύο, πνπ πεξηέρνπλ ηε δνκή
ησλ ζειίδσλ.
Έρνπκε ήδε εμεηάζεη ηελ πεξίπησζε ησλ δεδνκέλσλ. Σν επόκελν βήκα είλαη ε
παξακεηξνπνίεζε. Οη πιεξνθνξίεο παξακεηξνπνίεζεο είλαη κία ζπιινγή από θνκκάηηα
θεηκέλνπ, πνπ πεξηιακβάλνπλ νδεγίεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο άζθεζεο, ιεδάληεο θνπκπηώλ,
θαη ζπλδέζκνπο URL πνπ πηζαλόηαηα δε ζα αιιάμνπλ πνιύ από ηε κηα άζθεζε ζηελ άιιε.
Γηα παξάδεηγκα, κεξηθέο από ηηο αζθήζεηο-ππνδείγκαηα πνπ είδαηε πξνεγνπκέλσο ζε
απηήλ ηελ παξνπζίαζε πεξηειάκβαλαλ έλα θνπκπί «Διέγμηε», ώζηε ν θνηηεηήο λα ειέγμεη
ηελ απάληεζή ηνπ. Η ιεδάληα «Διέγμηε» ην πην πηζαλό είλαη λα κελ αιιάμεη από άζθεζε
ζε άζθεζε, νπόηε δε ρξεηάδεηαη λα απνζεθεύεηαη καδί κε ηα δεδνκέλα. Παξόια απηά,
κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ηελ αιιάμεηε (αλ δεκηνπξγείηε θνπίδ ζε άιιε γιώζζα, γηα
παξάδεηγκα).
Όηαλ εμεηάζαηε ηελ άζθεζε-ππόδεηγκα πνιιαπιήο επηινγήο, ίζσο ζπκάζηε όηη ε άζθεζε
είρε ηίηιν, ππόηηηιν θαη θάπνηεο νδεγίεο ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο. Ο ηίηινο ηεο θάζε
άζθεζεο πηζαλόλ λα είλαη κνλαδηθόο, νπόηε απνηειεί κέξνο ησλ δεδνκέλσλ. Παξόια απηά,
ν ππόηηηινο (π.ρ. «‟αζθεζε πνιιαπιήο επηινγήο») θαη νη νδεγίεο («Δπηιέμηε ηε ζσζηή
απάληεζε γηα θάζε εξώηεζε») κπνξεί λα είλαη ν ίδηνο γηα ηηο πεξηζζόηεξεο παξόκνηεο
αζθήζεηο, νπόηε απηέο απνηεινύλ κέξνο ηεο παξακεηξνπνίεζεο. ην βήκα 2, ζα
αιιάμνπκε ηελ παξακεηξνπνίεζε.
Πξώηα, θάληε θιηθ ζην Options/Configure Output γηα λα δείηε ηελ νζόλε
παξακεηξνπνίεζεο. Η πξώηε θαξηέια, κε ηίηιν Titles/Instructions, πεξηέρεη ηνλ ππόηηηιν
ηεο άζθεζεο θαη ηηο νδεγίεο. Πιεθηξνινγήζηε θάπνην θείκελν, όπσο ζην παξάδεηγκα
παξαθάησ, θαη κεηά παηήζηε ΟΚ.
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Βήκα 3ν: Γεκηνπξγώληαο κηα ηζηνζειίδα
Σν ηειεπηαίν βήκα είλαη λα δεκηνπξγήζεηε κηα ηζηνζειίδα από ηα δεδνκέλα ζαο. Σν κόλν
πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη θιηθ ζην Create Web page/ Web page for v6 browsers από ην
κελνύ File, θη έπεηηα λα δώζεηε ζηελ ηζηνζειίδα ζαο έλα όλνκα. Υξεζηκνπνηείζηε ην
όλνκα αξρείνπ "test.htm".

Σν πξόγξακκα ζα ζαο εηδνπνηήζεη όηη έρεη παξάγεη έλα αξρείν, θαη ζα ζαο επηηξέςεη λα ην
δείηε ζην θπιινκεηξεηή πνπ ρξεζηκνπνηείηε. Απηό είλαη όιν!
Η πξόθιεζε ηωλ δύν ιεπηώλ: θηηάμηε ηελ πξώηε ζαο άζθεζε
Σώξα πνπ έρεηε δεη πώο δνπιεύνπλ όιεο νη αζθήζεηο, δνθηκάζηε λα
δεκηνπξγήζεηε κηα δηθή ζαο άζθεζε. ηνηρεκαηίδνπκε όηη κπνξείηε λα ηε
θηηάμεηε κέζα ζε δύν ιεπηά, ρξεζηκνπνηώληαο ην JMix. Αλ ζέιεηε,
εθηππώζηε απηή ηε ζειίδα γηα λα κπνξείηε λα ηε ζπκβνπιεύεζηε όζν
δνπιεύεηε ζην JMix. Να ηη πξέπεη λα θάλεηε:
Αλνίμηε ην πξόγξακκα JMix, έπεηηα
1.

Δηζάγεηε έλαλ ηίηιν

2.
Δηζάγεηε κία πξόηαζε (δείηε ηελ εηθόλα παξαθάησ). πάζηε ηελ πξόηαζε ζε
θνκκάηηα, βάδνληαο θάζε θνκκάηη ζε μερσξηζηή γξακκή.
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3.
Κάληε θιηθ ζε έλα από ηα δύν θνπκπηά Web, ή επηιέμηε "Create Web
page" από ην κελνύ File. Τπάξρνπλ δύν κνξθέο εκθάληζεο πνπ κπνξείηε λα
επηιέμεηε, ε ηππηθή θαη ε drag & drop (ζύξηε & αθήζηε). Γηα απηήλ ηελ
άζθεζε, δελ έρεη ζεκαζία πνηα ζα δηαιέμεηε.
4.

Πιεθηξνινγήζηε έλα όλνκα γηα ηελ ηζηνζειίδα ζαο

5.
ηελ εξώηεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη επηιέμηε "όρη". (Σν πξόγξακκα
ζάο ξσηά αλ ζέιεηε ε ιέμε πνπ γξάςαηε κε θεθαιαίν ην πξώην γξάκκα λα
αξρίδεη πάληα κε θεθαιαίν αθόκα θη αλ δε βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηεο
πξόηαζεο).
6.
ην παξάζπξν πνπ ζα εκθαληζηεί επηιέμηε "View the exercise in my browser"
γηα λα δείηε ηελ ηζηνζειίδα ζαο

Παηήζηε
έλα από
απηά ηα
δύν
θνπκπηά.ή
ζηε έλα
από απηά
ηα δύν
θνπκπηά.

Πιεθηξνινγείζηε
έλαλ ηίηιν

2. Πιεθηξνινγήζηε κία πξόηαζε.
Βεβαησζείηε όηη θάζε ηκήκα ηεο
βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθή ζεηξά.
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Ο εμππεξεηεηήο hotpotatoes.net
Κάζε θνξά πνπ δεκηνπξγείηε κηα άζθεζε Hot Potatoes, ζα δείηε ηελ
αθόινπζε νζόλε:
:

Γεληθά, ζα ζέιεηε λα δείηε ηελ άζθεζε ζην θπιινκεηξεηή ζαο γηα λα ειέγμεηε αλ δνπιεύεη
όπσο πξέπεη. Παξόια απηά, ε δεύηεξε επηινγή ζάο επηηξέπεη λα θάλεηε ρξήζε ηεο
ππεξεζίαο θηινμελίαο www.hotpotatoes.net. Πξόθεηηαη γηα έλαλ εμππεξεηεηή δηθηύνπ πνπ
κπνξεί λα θηινμελήζεη ηηο αζθήζεηο ζαο θαη λα ζαο επηηξέςεη λα ηηο πξνζηαηέςεηε κε
θσδηθό. Οη θνηηεηέο κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κε ηνλ εμππεξεηεηή θαη λα θάλνπλ ηηο
αζθήζεηο, ελώ εζείο κπνξείηε λα δείηε ηα απνηειέζκαηά ηνπο αξγόηεξα. Απηή ε ππεξεζία
δελ παξέρεηαη δσξεάλ, αιιά είλαη αξθεηά θηελή, θαη κπνξείηε λα ηε δνθηκάζεηε
δεκηνπξγώληαο έλα δνθηκαζηηθό ινγαξηαζκό θαη «αλεβάδνληαο κεξηθέο αζθήζεηο». Γηα λα
δεκηνπξγήζεηε δνθηκαζηηθό ινγαξηαζκό, θάληε θιηθ ζην "Upload the file to the
hotpotatoes.net Website", έπεηηα "ηζεθάξεηε" ηελ επηινγή "Create a demo account for
me on hotpotatoes.net". Πιεθηξνινγήζηε έλα όλνκα ρξήζηε πνπ ζα ζέιαηε λα
ρξεζηκνπνηείηε θαη παηήζηε ΟΚ. Θα ζαο δνζεί έλαο θσδηθόο γηα λα έρεηε πξόζβαζε ζην
δνθηκαζηηθό ινγαξηαζκό ζαο. εκεηώζηε ηνλ θσδηθό θαη αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηεο
νζόλεο.
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Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία hotpotatoes.net, δείηε
www.hotpotatoes.info.

Βηβιηνγξαθία:
http://telemathea.uom.gr/file.php/11/Hot_Potatoes_6_Tutorial.htm

Download Hot Potatoes: http://hotpot.uvic.ca/
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