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Τι είναι το Hotpotatoes; 

Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ 

αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα  

ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα, ή Σρνιηθέο Μνλάδεο 

ή από νπνηνλδήπνηε άιιν ρξήζηε πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη δηδαθηηθνύο 

θαη κε εκπνξηθνύο ζθνπνύο. 

 

Παξαθάηω θαίλεηαη θαη ε ζρεηηθή αλαθνξά. 

 
Τν παθέην απηό ππνζηεξίδεη 5 κνξθέο αζθήζεωλ: πνιιαπιήο επηινγήο JQUIZ), 

κπεξδεκέλε πξόηαζε (JMIX), ζηαπξόιεμν (JCROSS), άζθεζε αληηζηνίρεζεο 

(JMATCH) θαη άζθεζε ζπκπιήξωζεο θελώλ (JCLOSE). 

 

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS 

θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. 
 

JQUIZ 

Όπωο πξναλαθέξζεθε, ην JQUIZ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή 

αζθήζεωλ πνιιαπιήο επηινγήο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ θαίλεηαη ζην παξαθάηω 

ζρήκα. 
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Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα άζθεζε πνιιαπιήο επηινγήο, ζα πξέπεη 

επηιέγνληαο ην πξόγξακκα hot Potatoes, λα επηιέμνπκε ην JQUIZ θαη λα 

εκθαληζηεί ζηελ νζόλε καο ε παξαπάλω εηθόλα. Τν πξώην βήκα είλαη λα δνζεί 

ν ηίηινο ηεο άζθεζεο ζην αλάινγν πεξηζώξην. Σην παξάδεηγκά καο, ηελ άζθεζε 

ηελ νλνκάζακε ergasia 1.  

Κάηω από ηνλ ηίηιν, ππάξρεη ε έλδεημε Ε 1, ε νπνία δείρλεη ηνλ αξηζκό ηεο 

θάζε εξώηεζεο θαη παηώληαο ηα βειάθηα δίπια, αιιάδεη ν αξηζκόο ηεο 

εξώηεζεο, δειαδή εηζάγνπκε κηα λέα εξώηεζε, ή γπξλάκε ζε θάπνηα 

πξνεγνύκελε. Σπλερίδνληαο ηελ εθαξκνγή, δίπια από ηελ έλδεημε ηεο 

εξώηεζεο ππάξρεη έλα πεξηζώξην, όπνπ δειώλεηαη ε εθθώλεζε ηεο θάζε 

εξώηεζεο. Μόιηο νινθιεξωζεί ε εθθώλεζε ηεο εξώηεζεο καο, ζα πξέπεη λα 

πάκε ζηε ζηήιε Απαντήσεις ζηελ νπνία γξάθνληαη νη πηζαλέο απαληήζεηο πνπ 

ζέινπκε λα δώζνπκε. Παξόιν πνπ ζηελ νζόλε καο εκθαλίδνληαη κόλν ηέζζεξηο 

πηζαλέο απαληήζεηο, κπνξνύκε κε ηα βειάθηα πνπ ππάξρνπλ αξηζηεξά ζηε 

ζηήιε απηή λα κεηώζνπκε ή λα απμήζνπκε ηηο πηζαλέο απαληήζεηο ηεο 

εξώηεζήο καο. Μόιηο νινθιεξωζεί θαη ην ζηάδην ηωλ απαληήζεωλ, 

κεηαβαίλνπκε ζηε ζηήιε ηεο Βοήθειας, όπνπ εθεί γξάθνπκε ηα κελύκαηα πνπ 

ζέινπκε γηα θάζε κηα επηινγή ρωξηζηά. Αλάινγα κε ηελ απάληεζε πνπ ζα 

επηιέμνπκε a, b, c, ή d ζα εκθαληζηεί θαη ην αλάινγν κήλπκα (αλ έρνπκε 

παξαπάλω πηζαλέο απαληήζεηο ηζρύεη ην ίδην). Τειεηώλνληαο, ζηε ζηήιε 

Ρυθμίσεις, ζεκεηώλνπκε πνηα από ηηο απαληήζεηο είλαη ε ζωζηή, θαζώο θαη ηε 

βαζκνινγία ηεο θάζε απάληεζεο. Αθνύ ηειεηώζνπκε κε ηελ εξώηεζε θαη πξηλ 

πξνρωξήζνπκε ζηελ επόκελε θάλνπκε απνζήθεπζε παηώληαο είηε ην 

ραξαθηεξηζηηθό εηθνλίδην ζηε γξακκή εξγαιείωλ, είηε από ην κελνύ Αξρείν – 

Απνζήθεπζε. Ύζηεξα, πάιη από ην κελνύ Αξρείν, επηιέγνπκε ην ‘Δεκηνπξγία 

ζειίδαο Web’ θαη ‘Σειίδα Web γηα v6 browsers’, δίλνπκε έλα όλνκα ζηελ 

άζθεζή καο θαη ε άζθεζε είλαη έηνηκε γηα ρξήζε κέζω ηνπ δηαδηθηύνπ.  
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Πξέπεη λα παξαηεξεζεί, όηη ε άζθεζε καο εκθαλίδεηαη κε δύν δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο. Η κία κνξθή έρεη ηελ επέθηαζε από ην Ηot Potatoes 6, ελώ ε  άιιε 

έρεη ηελ επέθηαζε ηνπ internet explorer. Η πξώηε κνξθή ρξεζηκνπνηείηαη αλ 

ζέινπκε λα παξέκβνπκε ζηελ άζθεζε πνπ έρνπκε εηνηκάζεη, είηε γηα θάπνηα 

αιιαγή είηε θαη γηα πξνζζήθε εξωηήζεωλ, ελώ ε δεύηεξε είλαη ε εθηειέζηκε. 

 

JCROSS 

Τν JCROSS είλαη κηα εθαξκνγή κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύκε ζηαπξόιεμα θαη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ θαίλεηαη παξαθάηω: 

 

 

Η δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ζπλερίδεηαη, επηιέγνληαο από ηε γξακκή εξγαιείωλ 

ηελ επηινγή ‘ Δηαρείξηζε πιέγκαηνο’ θαη από ην κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη ηελ 

‘Απηόκαηε δεκηνπξγία πιέγκαηνο’ . Τόηε εκθαλίδεηαη ην παξαθάηω παξάζπξν 
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Σην παξάζπξν απηό, εηζάγνπκε ηηο ιέμεηο εθείλεο πνπ ζέινπκε λα εκθαληζηνύλ 

ζην ζηαπξόιεμν, δειαδή ηηο ιέμεηο πνπ ζεωξνύκε ζαλ απαληήζεηο ζηηο 

εξωηήζεηο πνπ ζα νξίζνπκε νξηδόληηα θαη θάζεηα. Εηζάγνπκε θάζε ιέμε ζε 

δηαθνξεηηθή γξακκή, παηώληαο ην πιήθηξν enter. Μόιηο νινθιεξωζεί απηή ε 

δηαδηθαζία επηιέγνπκε ηελ ‘Δεκηνπξγία πιέγκαηνο, νπόηε θαη εκθαλίδεηαη ην 

αθόινπζν παξάζπξν. 

 

 
 

Σην ζεκείν απηό, είκαζηε έηνηκνη λα νξίζνπκε ηηο εξωηήζεηο ηνπ ζηαπξόιεμνπ 

θαη γηα ην ζθνπό απηό επηιέγνπκε ην ‘Οξηζκνί’. Εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν, 

όπνπ έρεη δηαρωξηζκέλεο ηηο ιέμεηο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί νξηδόληηα θαη 

θάζεηα, επηιέγνπκε ζηε ζπλέρεηα κηα ιέμε θαη δίλνπκε ηνλ νξηζκό ηεο πνπ 

ζέινπκε θαη λα εκθαλίδεηαη ζην ρξήζηε ή αιιηώο ζηνλ ιύηε ηνπ ζηαπξόιεμνύ 

καο. Παηάκε ην ‘ΟΚ’ ύζηεξα από θάζε εηζαγωγή νξηζκνύ θαη αθνύ 

νινθιεξώζνπκε ηε δηαδηθαζία ην παξάζπξν ζα κνηάδεη κε ην αθόινπζν. 
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Τέινο, από ηε γξακκή εξγαιείωλ, επηιέγνπκε ‘Αξρείν’ θαη από ην κελνύ πνπ 

εκθαλίδεηαη επηιέγνπκε ‘Δεκηνπξγία ζειίδαο Web’ θαη ‘Σειίδα Web γηα v6 

browsers’, δίλνπκε έλα όλνκα ζηελ άζθεζή καο θαη ε άζθεζε είλαη έηνηκε γηα 

ρξήζε κέζω ηνπ δηαδηθηύνπ. Γηα ηηο δηνξζώζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο, 

ηζρύνπλ ηα ίδηα κε απηά πνπ πξναλαθέξζεθαλ , ζηελ παξάγξαθν JQUIZ. 
 

 

JMATCH 

Τν JMATCH είλαη κηα εθαξκνγή πνπ δεκηνπξγεί αζθήζεηο αληηζηνίρηζεο. Τν 

πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο απηήο θαίλεηαη παξαθάηω. 

 

 

Όπωο θαη κε ηηο άιιεο δύν εθαξκνγέο, μεθηλάκε από ηελ έλδεημε ηνπ ηίηινπ, 

πνπ γξάθνπκε ηη αθξηβώο ηνλ ηίηιν ηεο άζθεζεο, γηα παξάδεηγκα Άσκηση 3. 

Σηελ ζηήιε αξηζηεξά γξάθνπκε ηα ζηαζεξά αληηθείκελα ηεο άζθεζήο καο, ελώ 

ζηε ζηήιε δεμηά γξάθνπκε ηα αληηθείκελα όπνπ ζα ηα αληηζηνηρίζνπκε ζε θάζε 

έλα ηεο αξηζηεξήο ζηήιεο. Από ην κελνύ ‘Επηινγέο’ επηιέγνπκε ‘Δηακόξθωζε 

επηινγώλ’. Εκθαλίδεηαη ην παξαθάηω παξάζπξν 
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όπνπ από ηε γξακκή εξγαιείωλ δηακνξθώλνπκε ηελ άζθεζή καο. 

Σπγθεθξηκέλα, από ηελ πξώηε επηινγή ‘ηίηινη/νδεγίεο’ δίλνπκε ηελ αθξηβή 

εθθώλεζε ηεο άζθεζεο, ελώ από ην κελνύ ‘αλαηξνθνδόηεζε’ δηακνξθώλνπκε 

ηελ εηθόλα πνπ ζα βιέπεη ν ρξήζηεο αλάινγα κε ηελ θάζε απάληεζή ηνπ. 

Μπνξνύκε ζπλερίδνληαο, λα ηξνπνπνηήζνπκε ηελ γεληθόηεξα ηελ εκθάληζε ηεο 

άζθεζεο, αλάινγα κε ην ζθνπό πνπ ζέινπκε λα πεηύρνπκε. Οη αιιαγέο θαη νη 

δηνξζώζεηο γίλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν όπωο θαη ζηηο άιιεο εθαξκνγέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 


