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Η εφαρμογή JMatch  
 

Δημιουργία μιας δραστηριότητας με πέντε ασκήσεις με το JMatch 
βήμα προς βήμα 
 
Η εφαρμογή JMatch δημιουργεί ασκήσεις με διαδραστικές ερωτήσεις αντιστοίχισης 
και διάταξης. Οι ασκήσεις που δημιουργούνται με το JMatch μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από τον καθηγητή ή τον δάσκαλο στην τάξη αλλά και από τον ίδιο 
τον μαθητή στο σπίτι, αφού δίνουν τη δυνατότητα να λαμβάνει ο μαθητής άμεσα, 
αξιολόγηση και ανατροφοδότηση στις απαντήσεις που δίνει. Μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν και για τη διαμόρφωση ενός ηλεκτρονικού τεστ σε μία διαδικασία 
αξιολόγησης. Οι διαδραστικές ασκήσεις που δημιουργούνται, έχουν τη μορφή 
ιστοσελίδων και μπορούν να είναι διαθέσιμες με πολλούς τρόπους. Μπορούν να 
αναρτηθούν σε διαδικτυακούς τόπους (του σχολείου, των εκπαιδευτικών κ.λπ.) 
ώστε να είναι διαθέσιμες on line, μπορούν να είναι εγκατεστημένες σε όποιους 
υπολογιστές επιθυμούμε (π.χ. στους υπολογιστές του εργαστηρίου πληροφορικής 
του σχολείου), μπορούν επίσης να διανεμηθούν σε μορφή ψηφιακών αρχείων (σε 
CD, memory stick κ.λπ.). Οι ασκήσεις έχουν την εξής μορφή: Μία λίστα σταθερών 
στοιχείων εμφανίζεται στα αριστερά και μία λίστα μη σταθερών στοιχείων 
εμφανίζεται στα δεξιά. Τα στοιχεία της δεξιάς στήλης πρέπει να αντιστοιχηθούν από 
τον μαθητή στα στοιχεία της αριστερής στήλης. Τα στοιχεία των δύο στηλών μπορεί 
να είναι κείμενα ή γραφικά. Συνεπώς, μπορείτε να δημιουργήσετε οποιονδήποτε 
από τους τέσσερις παρακάτω συνδυασμούς: α) κείμενο αριστερά, κείμενο δεξιά, β) 
κείμενο αριστερά, εικόνες δεξιά, γ) εικόνες αριστερά, κείμενο δεξιά, δ) εικόνες 
αριστερά, εικόνες δεξιά.  
 
Οι ασκήσεις μπορούν να πάρουν τρεις μορφές, τις οποίες επιλέγετε στο τρίτο βήμα, 
όταν θα δημιουργήσετε την ιστοσελίδα:  
 
Α) Στη κανονική (standard) μορφή (βλ. παρακάτω εικόνα), στα στοιχεία της δεξιάς 
στήλης εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μενού από το οποίο πρέπει να επιλεγεί αυτό 
που αντιστοιχεί στο στοιχείο της αριστερής στήλης. Σε αυτή την μορφή δεν 
μπορείτε να έχετε γραφικά στη δεξιά στήλη, γιατί αυτά δεν μπορούν να 
ενσωματωθούν στο αναδυόμενο μενού. Οπότε, μπορείτε να υλοποιήσετε μόνον 
τους α και γ από τους συνδυασμούς που αναφέρθηκαν παραπάνω. 
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Η μορφή αυτή είναι βολική αν έχετε μεγάλο αριθμό στοιχείων σε κάθε στήλη ή αν 
έχετε γραφικά στην αριστερή στήλη (βλ. παρακάτω εικόνα), οπότε το scrolling 
γίνεται δύσκολο όταν πρέπει να σύρετε τα στοιχεία της δεξιάς στήλης (βλ. 
παρακάτω, μορφή Β “σύρε και άφησε” (drag and drop)).  
 
 
 

 
 
Β) Στη μορφή  “σύρε και άφησε” (drag and drop) (βλ. παρακάτω εικόνα), τα 
στοιχεία της δεξιάς στήλης εμφανίζονται αυτούσια, είτε είναι κείμενα, είτε είναι 
γραφικά και αυτό που πρέπει να κάνει ο μαθητής που λύνει την άσκηση είναι να 
σύρει και να αφήσει κάθε στοιχείο της δεξιάς στήλης πάνω στο αντίστοιχό του της 
αριστερής στήλης. Όπως προαναφέρθηκε, εδώ μπορούμε να έχουμε είτε κείμενα, 
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είτε γραφικά στη δεξιά στήλη, συνεπώς μπορούμε να υλοποιήσουμε οποιονδήποτε 
από τους τέσσερις συνδυασμούς που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ο περιορισμός που 
υπάρχει σε αυτή τη μορφή είναι ότι δεν επιτρέπει να έχουμε βοηθητικό κείμενο στο 
αριστερό μέρος της άσκησης, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
 

 
 
Γ) Στη μορφή flashcard, τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά. Αυτή η μορφή 
παρέχει μία άσκηση μνήμης, δεν παρέχει έλεγχο ούτε βαθμολογία. Αν εξάγετε μία 
άσκηση σε αυτή τη μορφή, τότε θα εμφανίζεται αρχικά μία κενή σελίδα, όπως στην 
παρακάτω εικόνα:  
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Πατώντας το κουμπί Next (στο οποίο μπορούμε να βάλουμε ελληνική λεζάντα, π.χ. 
Επόμενο, όπως θα δείξουμε παρακάτω), εμφανίζεται ένα στοιχείο της αριστερής 
στήλης, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:  
 

 
 
Ο μαθητής πρέπει να θυμηθεί ποιο στοιχείο της δεξιάς στήλης αντιστοιχεί στο 
στοιχείο της αριστερής στήλης που βλέπει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό είναι 
το όνομα του μνημείου που εμφανίζεται στην εικόνα. Μπορεί να ελέγξει μόνος του 
αν θυμάται σωστά πατώντας πάλι το κουμπί Next. Τότε θα εμφανιστεί το στοιχείο 
της δεξιάς στήλης που αντιστοιχεί στο στοιχείο της αριστερής στήλης που βλέπει, 
δηλαδή το όνομα του μνημείου στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα:  
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Στη συνέχεια, πατώντας πάλι το κουμπί Next, θα εμφανιστεί ένα άλλο στοιχείο της 
αριστερής στήλης και επαναλαμβάνει την ίδια διαδικασία μέχρι να εξαντλήσει τα 
στοιχεία της αριστερής στήλης. Η άσκηση δεν σταματά όταν ολοκληρωθούν τα 
στοιχεία της αριστερής στήλης αλλά ξεκινά από την αρχή, δίνοντας τη δυνατότητα 
στον μαθητή να την επαναλάβει όσες φορές επιθυμεί.  
 
 
Στη συνέχεια θα δημιουργήσουμε με το JMatch μία ενότητα αποτελούμενη από 
πέντε ασκήσεις όλων των μορφών (standard, drag and drop, flashcard), με κείμενα 
και με γραφικά. Τις πέντε ασκήσεις θα ενώσουμε μεταξύ τους σε μία ενιαία 
δραστηριότητα, ώστε ο μαθητής να μπορεί να πλοηγείται από τη μία στην άλλη. Για 
πρακτικούς λόγους, που θα εξηγηθούν στην πορεία, θα ξεκινήσουμε από την 
τελευταία (5η) άσκηση και πηγαίνοντας προς τα πίσω, θα ολοκληρώσουμε με την 
πρώτη άσκηση. Το γνωστικό περιεχόμενο των ασκήσεων είναι ενδεικτικό. Αυτό που 
μας ενδιαφέρει είναι να δείξουμε τον τρόπο κατασκευής των διαδραστικών 
ασκήσεων με την εφαρμογή JMatch και να εξερευνήσουμε τις δυνατότητες που 
παρέχει.  
 
 
5η Άσκηση 
 
Ανοίξτε τη σουίτα Hot Potatoes, κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιό της στην 
επιφάνεια εργασίας και στη συνέχεια κάνετε κλικ στην «πατάτα» JMatch. Θα δείτε 
την παρακάτω οθόνη:  
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Αν δεν έχετε εξελληνίσει προηγουμένως το περιβάλλον του Hot Potatoes, τότε το 
μενού θα είναι στα αγγλικά. Κάντε κλικ στην επιλογή Options/Interface/Load 
interface file. Θα εμφανιστεί στην οθόνη σας το παρακάτω παράθυρο:  
 

 
 
Σε αυτό το παράθυρο, επιλέξετε το αρχείο greek.hif και κάνετε κλικ στο κουμπί 
Άνοιγμα. Θα εμφανιστεί στην οθόνη σας το παρακάτω παράθυρο:  
 

 
 
Στην ερώτηση αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το περιβάλλον για όλες τις 
εφαρμογές αυτής της σουίτας, απαντήστε καταφατικά κάνοντας κλικ στο κουμπί 
Yes. Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί στην οθόνη σας το παρακάτω παράθυρο, που σας 
πληροφορεί ότι πρέπει να επανεκκινήσετε όλες τις εφαρμογές που είναι ανοικτές 
ώστε να εμφανιστεί το νέο περιβάλλον.  
 

 
 
Πατήστε το πλήκτρο Yes. H κεντρική οθόνη του JMatch θα αλλάξει και θα γίνει όπως 
αυτή που είδαμε παραπάνω:  
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Τώρα, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη δημιουργία της άσκησης. Πρόκειται για μία 
άσκηση στην οποία θα πρέπει να αντιστοιχηθούν τα ονόματα κάποιων σημαντικών 
μνημείων στις εικόνες τους. Θα αρχίσουμε με την εισαγωγή δεδομένων.  
 
 
Βήμα 1: Εισαγωγή δεδομένων  
 
Στο πεδίο (1) εισάγουμε τον τίτλο της άσκησης: Δραστηριότητα με το JMatch - 
Άσκηση 5. Τον υπότιτλο και οδηγίες για τη λύση της άσκησης θα εισάγουμε 
παρακάτω, στη διαμόρφωση (βήμα 2) και στην προσθήκη βοηθητικού κειμένου.  
 
Πριν προχωρήσετε, δημιουργήστε έναν φάκελο μέσα στον οποίο θα μεταφέρετε 
όλες τις εικόνες που θα χρησιμοποιήσουμε (μπορείτε να ονομάσετε αυτό τον 
φάκελο 02_JMatch_distance). Στον φάκελο αυτό θα αποθηκεύσετε και όλα τα 
αρχεία που θα δημιουργήσετε στο πλαίσιο αυτής της εργασίας. Αποθηκεύστε και το 
παρόν αρχείο στον ίδιο φάκελο, επιλέγοντας από το μενού Αρχείο/Αποθήκευση ως 
και δίνοντας στο αρχείο το όνομα askisi_5_match.jnt. Είναι απαραίτητο να 
αποθηκεύσετε το αρχείο που δημιουργείτε από την αρχή, δίνοντάς του 
συγκεκριμένο όνομα (το οποίο δεν πρέπει να αλλάξετε στην πορεία), ώστε όταν 
εισάγετε εικόνες να μπορεί το πρόγραμμα να αποθηκεύει τη διαδρομή που θα 
χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα που θα παραχθεί για να εμφανίζει τις εικόνες, εφόσον 
μέρος αυτής της διαδρομής είναι και το όνομα του αρχείου.  
 

3 

2 

1 

6 

5 

4 



10 
 

Στην ομάδα πεδίων (2) (Αριστερά (σταθερά) αντικείμενα) εισάγουμε τα στοιχεία 
που θα είναι σταθερά και θα εμφανίζονται στην αριστερή στήλη της άσκησης. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση θα εισάγουμε εικόνες. Κάνουμε κλικ μέσα στο πεδίο 1 
αυτής της ομάδας και επιλέγουμε Εισαγωγή/Εικόνα/Εικόνα από τοπικό δίσκο ή 
κάνουμε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο (βλ. παρακάτω εικόνα).  
 

 
 
Στο νέο παράθυρο που θα ανοίξει, στο πεδίο Διερεύνηση σε επιλέγετε τον φάκελο 
02_JMatch_distance (ή τον φάκελο που εσείς έχετε αποθηκεύσει το υλικό) και στη 
συνέχεια κάνετε κλικ στο αρχείο 05_1_pyramids, όπως φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα:  
 

 
 
Στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα. Θα ανοίξει το παρακάτω παράθυρο 
στο οποίο μπορείτε να κάνετε τις ρυθμίσεις που θέλετε για την εμφάνιση της 
εικόνας. Τσεκάρετε τη Διατήρηση αναλογίας, αν δεν είναι τσεκαρισμένη (ώστε να 
μην χαλάσουν οι αναλογίες της εικόνας όταν τροποποιήσετε τις διαστάσεις της) και 
στη συνέχεια στο πεδίο Πλάτος πληκτρολογήστε τον αριθμό 200. Θα παρατηρήσετε 
ότι ο αριθμός στο πεδίο Ύψος θα αλλάξει από μόνος του, επειδή έχουμε 
τσεκαρισμένη τη Διατήρηση αναλογίας. Στο πεδίο Στοίχιση εικόνας, που 
εμφανίζεται στα αριστερά, κάτω από την προεπισκόπηση της εικόνας, μπορείτε να 
επιλέξετε πως θέλετε να είναι στοιχισμένη η εικόνα. Προς το παρόν, θα αφήσουμε 
τσεκαρισμένη την προεπιλογή Καμία. Στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Το 
παράθυρο θα εξαφανιστεί και θα επιστρέψετε στο κεντρικό παράθυρο του JMatch.  
 

Κουμπί εισαγωγής εικόνας 
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Παρατηρήστε ότι στο πεδίο 1 της ομάδας πεδίων (2) έχει εισαχθεί ένας κώδικας που 
δείχνει στο πρόγραμμα τη διαδρομή και τις ρυθμίσεις της εικόνας, ώστε να μπορεί 
να την ανακαλεί και να την εμφανίζει όταν χρειάζεται.  
 
Με τον ίδιο τρόπο εισάγετε τις εικόνες 05_2_Parthenon, 05_3_colosseum, 
05_4_Ayia_Sophia και 05_5_tour_eiffel στα πεδία 2, 3, 4 και 5 της ομάδας πεδίων 
(2), εισάγοντας στο πεδίο Πλάτος τον αριθμό 200. Στην ομάδα πεδίων (3), εισάγετε 
τα ονόματα των μνημείων, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, ώστε κάθε όνομα 
να είναι δίπλα στην εικόνα του.  
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Στο πεδίο (4) υπάρχει η προεπιλογή ???. Αυτή εμφανίζεται στο αναδυόμενο μενού 
της δεξιάς στήλης στοιχείων (βλ. παρακάτω εικόνα). Εάν θέλετε μπορείτε να βάλετε 
κάτι άλλο στη θέση των τριών ερωτηματικών. Προς το παρόν θα αφήσουμε την 
προεπιλογή.  
 

 
 
Στην ομάδα πεδίων (5), αν τσεκάρουμε κάποιο πεδίο, τότε αυτό θα παρουσιάζεται 
σωστά αντιστοιχισμένο  (δηλαδή λυμένο) όταν θα εμφανίζεται η άσκηση, 
λειτουργώντας ως βοήθεια/πρότυπο για να λύσει (αντιστοιχίσει) ο μαθητής τα 
υπόλοιπα. Στην άσκηση που δημιουργούμε τώρα, δεν θα τσεκάρουμε κανένα πεδίο.  
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Όπως θα παρατηρήσατε, στο κεντρικό παράθυρο του JMatch εμφανίζονται πεδία 
για πέντε ερωτήσεις. Αν θέλετε να συμπεριλάβετε στην άσκησή σας περισσότερες 
από πέντε, ερωτήσεις, θα πρέπει να κάνετε κλικ στο πάνω βελάκι του πεδίου (6). 
Τότε θα αρχίσουν να μετακινούνται προς τα πάνω τα πεδία των συμπληρωμένων 
ερωτήσεων και να εμφανίζονται από κάτω κενά πεδία για τις επόμενες ερωτήσεις.  
 
Σε αυτή τη φάση, έχουμε ολοκληρώσει την εισαγωγή δεδομένων. Μην ξεχνάτε να 
αποθηκεύετε τακτικά πατώντας το κουμπί αποθήκευσης ή επιλέγοντας από το 
μενού: Αρχείο/Αποθήκευση.  
 
Μία επιπλέον δυνατότητα που σας παρέχει το JMatch είναι να προσθέσετε στην 
άσκηση που θα δημιουργήσετε ένα κείμενο το οποίο μπορεί να περιέχει δεδομένα, 
πληροφορίες, οδηγίες ή ότι άλλο θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο ή χρήσιμο για τον 
μαθητή που θα λύσει την άσκησή σας. Για να το επιτύχετε αυτό, επιλέξτε από το 
μενού Αρχείο/Προσθήκη βοηθητικού κειμένου. Θα ανοίξει στην οθόνη σας το 
παράθυρο που βλέπετε παρακάτω:  
 

 
 
Σε αυτό το παράθυρο, μπορείτε να εισάγετε έναν τίτλο στο πεδίο Τίτλος και 
ακριβώς από κάτω να πληκτρολογήσετε το κείμενο που θέλετε. Για να εμφανίζονται 
ο τίτλος και το κείμενο στην άσκηση που θα δημιουργηθεί πρέπει να έχετε τσεκάρει 
την επιλογή Να περιληφθεί βοηθητικό κείμενο. Εάν δεν το έχετε τσεκάρει, τότε ο 
τίτλος και το κείμενο που έχετε γράψει εδώ, θα αποθηκευτεί αλλά δεν θα 
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εμφανίζεται στην άσκηση. Η μορφή της άσκησης που θα δημιουργηθεί θα είναι σαν 
αυτή που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα:  
 

 
 
Εάν έχετε τσεκάρει την επιλογή Να περιληφθεί βοηθητικό κείμενο, τότε ο τίτλος και 
το κείμενο που έχετε γράψει εδώ θα αποθηκευτεί και θα εμφανίζεται στην άσκηση. 
Η μορφή της άσκησης που θα δημιουργηθεί θα είναι σαν αυτή που βλέπετε στην 
παρακάτω εικόνα: 
 

 
 
Όπως παρατηρείτε, το κείμενο των οδηγιών καταλαμβάνει τον μισό χώρο στα 
αριστερά της άσκησης, οπότε, στην περίπτωση που η άσκησή σας απαιτεί αρκετό 
χώρο, είναι προτιμότερο να μην συμπεριλάβετε βοηθητικό κείμενο (μπορείτε να 
τοποθετήσετε τις οδηγίες για τη λύση της άσκησης στον υπότιτλο ή στην 
εκφώνηση), ώστε οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις να χωράνε στην οθόνη χωρίς να 
χρειάζεται να γίνει κύλιση για να δει ο χρήστης όλες τις απαντήσεις. Επίσης, 
θυμηθείτε ότι αν σκοπεύετε να εξάγετε την άσκηση σε μορφή  drag and drop ή σε 
μορφή flashcard, δεν μπορείτε, ούτως ή άλλως, να συμπεριλάβετε βοηθητικό 
κείμενο.  Η άσκηση που δημιουργούμε αυτή τη στιγμή θα εξαχθεί σε μορφή 
flashcard. Συνεπώς, δεν τσεκάρουμε την επιλογή Να περιληφθεί βοηθητικό κείμενο.  
 
Αν θέλετε να εισάγετε μία εικόνα σε κάποιο πεδίο που δεν έχει προβλεφθεί να είναι 
δυνατόν να εισαχθεί εικόνα, όπως στο βοηθητικό κείμενο, μπορείτε να το κάνετε με 
πλάγιο τρόπο ως εξής: Εισάγετε μία εικόνα σε ένα πεδίο που μπορείτε, π.χ. στο 
πεδίο της ερώτησης, επιλέγετε το κείμενο-κώδικα που έχει εισαχθεί και το 
αποκόπτετε επιλέγοντας από το μενού Επεξεργασία/κοπή ή πατώντας στο 
πληκτρολόγιο Ctrl+X. Στη συνέχεια, επιλέγετε από το μενού Αρχείο/Προσθήκη 
βοηθητικού κειμένου και κάνετε επικόλληση του κειμένου-κώδικα στο σημείο που 
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επιθυμείτε επιλέγοντας από το μενού Επεξεργασία/Επικόλληση ή πατώντας στο 
πληκτρολόγιο Ctrl+V. 
 
 
Βήμα 2: Διαμόρφωση του αρχείου εξόδου (output)  
 
Σε αυτό το βήμα θα ασχοληθούμε με τη διαμόρφωση του αρχείου εξόδου. Οι 
πληροφορίες διαμόρφωσης είναι ένα σύνολο κειμένων που συμπεριλαμβάνουν 
οδηγίες, λεζάντες (ενδείξεις) κουμπιών και συνδέσμους URL. Αυτές οι πληροφορίες 
έχουν έναν χαρακτήρα μονιμότητας. Το πιθανότερο είναι να μην αλλάζουν σε κάθε 
νέα άσκηση που δημιουργούμε. Για παράδειγμα, στο κουμπί με την ένδειξη 
“Έλεγχος”, που χρησιμοποιείται για να ελέγχει ο μαθητής αν απάντησε σωστά, η 
ένδειξη “Έλεγχος” είναι πιθανότερο να παραμένει ίδια από άσκηση σε άσκηση. Σε 
αυτή την περίπτωση δεν είναι ανάγκη να αποθηκευτεί με τα νέα δεδομένα. Υπάρχει 
βεβαίως και η πιθανότητα να θέλετε να την αλλάξετε. Και πάλι, όμως, είναι ένα 
μονιμότερο χαρακτηριστικό σε σχέση με τα δεδομένα των ερωτήσεων, τα οποία 
σίγουρα αλλάζουν από άσκηση σε άσκηση.  
 
Δεδομένου ότι έχουμε εξελληνίσει το περιβάλλον του JMatch, δεν θα χρειαστεί να 
κάνουμε πολλές αλλαγές στη διαμόρφωση. Θα δούμε όμως ένα προς ένα όλα 
σχεδόν τα βήματα ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αλλαγές αν το 
θελήσουμε. Το κείμενο που ακολουθεί έχει χαρακτήρα κειμένου αναφοράς. Θα 
μπορούσαμε να το παραλείψουμε και να μεταβούμε κατευθείαν στο βήμα 3. Ή 
μπορούμε να διαβάσουμε μόνον τα τμήματα που μας ενδιαφέρουν σε κάθε 
περίπτωση.  
 
Ας δούμε αναλυτικά τη διαδικασία και τις παραμέτρους της διαμόρφωσης. Επιλέξτε 
από το μενού Επιλογές/Διαμόρφωση επιλογών. Εναλλακτικά μπορείτε να πατήσετε 
το εικονίδιο διαμόρφωσης:  
 

 
 
Οτιδήποτε από τα δύο και να κάνετε θα μεταβείτε στην οθόνη διαμόρφωσης (βλ. 
παρακάτω εικόνα). Όπως βλέπετε, η πρώτη καρτέλα τιτλοφορείται Τίτλοι/Οδηγίες 
και περιέχει τον υπότιτλο της άσκησης και τις οδηγίες. Πληκτρολογήστε τα κείμενα 
που θέλετε, στο πεδίο του υπότιτλου (Υπότιτλος άσκησης) και στο πεδίο των 
οδηγιών (Οδηγίες), όπως στο παράδειγμα που βλέπετε παρακάτω και στη συνέχεια 
πατήστε ΟΚ. 
 

Κουμπί διαμόρφωσης 
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Σημειώστε ότι ο υπότιτλος και οι οδηγίες είναι κοινά για όλες τις ερωτήσεις της 
άσκησης, οπότε πρέπει να έχουν μία γενική διατύπωση που να ταιριάζει σε όλες τις 
ερωτήσεις.  
 
Εάν δεν θέλετε να ασχοληθείτε περισσότερο με τη διαμόρφωση, μπορείτε σε αυτό 
το σημείο να πατήσετε ΟΚ και να προχωρήσετε στο τρίτο βήμα. Εάν θέλετε να 
προχωρήσετε περαιτέρω στη διαμόρφωση, κάντε κλικ στη λεζάντα της δεύτερης 
καρτέλας: Ανατροφοδότηση. Σε αυτή την καρτέλα καθορίζονται οι εντολές και οι 
ανατροφοδοτήσεις που εμφανίζονται όταν ο μαθητής λύνει την άσκηση. Μπορείτε 
να αλλάξετε τις επιλογές, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα ή όπως αλλιώς 
επιθυμείτε. 
 



17 
 

 
 
Στη συνέχεια κάντε κλικ στη λεζάντα της τρίτης καρτέλας: Κουμπιά. Εδώ περιέχονται 
οι λεζάντες των κουμπιών που εμφανίζονται στην άσκηση. Μπορείτε και εδώ να 
αλλάξετε το περιβάλλον της άσκησης, όπως βλέπετε στην παρακάτω εικόνα ή όπως 
αλλιώς επιθυμείτε. 
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Στο πεδίο Κείμενο κουμπιού “Έλεγχος απάντησης” μπορούμε να αφήσουμε την 
προεπιλογή Έλεγχος. Όταν ο μαθητής έχει ολοκληρώσει την απάντηση, πατάει το 
κουμπί Έλεγχος για να ελέγξει αν η απάντησή του είναι σωστή και αναλόγως, 
λαμβάνει την αντίστοιχη ανατροφοδότηση.  
 
Στο πεδίο Κείμενο κουμπιού “OK”, αφήνουμε την προεπιλογή OK. Το κουμπί με 
λεζάντα ΟΚ περιέχεται στο παράθυρο της ανατροφοδότησης που εμφανίζεται όταν 
απαντούμε μία ερώτηση, είτε σωστά είτε λάθος. Αν ο μαθητής πατήσει το κουμπί 
ΟΚ τότε θα εξαφανιστεί το παράθυρο της ανατροφοδότησης ώστε να μπορεί να 
συνεχίσει την άσκηση.  
 
Στο πεδίο Κείμενο κουμπιού “Next” για flashcard, πληκτρολογούμε Επόμενο. Κάθε 
φορά που ο μαθητής θα κάνει κλικ στο Επόμενο θα εμφανίζεται ένα στοιχείο της 
αριστερής στήλης (στην προκειμένη περίπτωση μία εικόνα ενός μνημείου) και στη 
συνέχεια το αντίστοιχό του της δεξιάς στήλης (στην προκειμένη περίπτωση το 
όνομα του μνημείου). Όταν ολοκληρωθούν όλες οι κάρτες, ξεκινούν πάλι από την 
αρχή. Έτσι, μπορεί ο μαθητής να τις επαναλάβει, όσες φορές θέλει.  
 
Στο πεδίο Κείμενο κουμπιού “Delete” για flashcard, πληκτρολογούμε Διαγραφή. 
Όταν ο μαθητής κάνει κλικ στο κουμπί Διαγραφή, τότε διαγράφεται από την 
ακολουθία ένα στοιχείο της αριστερής στήλης μαζί με το αντίστοιχό του της δεξιάς 
στήλης. Το νόημα είναι, να έχει τη δυνατότητα ο μαθητής να διαγράφει από την 
ακολουθία τα στοιχεία που αισθάνεται ότι έχει μάθει ώστε να συνεχίσει να κάνει 
εξάσκηση στα υπόλοιπα.  
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Στην ενότητα Αναζήτηση, υπάρχουν οι επιλογές που ενεργοποιούν τα κουμπιά που 
επιτρέπουν την πλοήγηση μεταξύ των ασκήσεων. Σε αυτή την άσκηση, θα 
τσεκάρουμε μόνο την τελευταία επιλογή Να μπει κουμπί “Πίσω” αφήνοντας στο 
πεδίο Κείμενο την προεπιλογή <=, δεδομένου ότι αυτή θα είναι η τελευταία της 
ακολουθίας των ασκήσεων που θα διασυνδέσουμε. Η διαδικασία της διασύνδεσής 
της με την προηγούμενη (τέταρτη) άσκηση θα ολοκληρωθεί όταν θα 
δημιουργήσουμε την τέταρτη άσκηση και την διασυνδέσουμε με την παρούσα  
(πέμπτη) άσκηση.  
 
Αν τσεκάρουμε και τις τρείς επιλογές της ενότητας Αναζήτηση: Να μπει κουμπί 
“Επόμενη άσκηση“, Να μπει κουμπί “Περιεχόμενα” και Να μπει κουμπί “Πίσω”, 
εμφανίζονται στο πάνω μέρος της άσκησης τρία κουμπιά με λεζάντες <=, Index και 
=>. Αν ο μαθητής πατήσει το δεξί κουμπί (=>), θα μεταβεί στην επόμενη άσκηση 
που είναι συνδεδεμένη με την τρέχουσα άσκηση (αν υπάρχει). Αν πατήσει το 
αριστερό κουμπί (<=), θα μεταβεί στην προηγούμενη άσκηση που είναι 
συνδεδεμένη με την τρέχουσα άσκηση (αν υπάρχει) και αν πατήσει το μεσαίο 
κουμπί (Index), θα μεταβεί στον πίνακα περιεχομένων (αν υπάρχει) που περιέχει 
όλες τις ασκήσεις που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους. Τις προεπιλεγμένες 
λεζάντες για τα τρία κουμπιά (<=, Index και =>) βλέπετε στα αντίστοιχα πεδία 
Κείμενο. Αν θέλετε να αλλάξετε τις λεζάντες αυτών των κουμπιών, μπορείτε να 
κάνετε κλικ στα πεδία Κείμενο και να πληκτρολογήσετε τις επιθυμητές λεζάντες.  
 
Στη συνέχεια κάντε κλικ στη λεζάντα της τέταρτης καρτέλας: Εμφάνιση. Θα δείτε το 
περιεχόμενο της καρτέλας όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
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Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε διάφορες παραμέτρους της εμφάνισης της άσκησης, 
όπως η γραμματοσειρά ή τα χρώματα. Στο πεδίο URL γραφικού φόντου μπορείτε να 
επιλέξετε ένα γραφικό (συνήθως μία εικόνα) που θα χρησιμοποιηθεί ως φόντο στη 
σελίδα της άσκησης. Για να επιλέξετε γραφικό, κάνετε κλικ  στο κουμπί Αναζήτηση. 
Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο με ετικέτα Άνοιγμα (βλ. παρακάτω εικόνα), στο οποίο 
μπορείτε να περιηγηθείτε και να επιλέξετε ένα γραφικό (αρχείο gif, jpg ή png). Είναι 
καλό, το αρχείο αυτό να βρίσκεται στον ίδιο φάκελο που θα βρίσκεται η άσκησή 
σας, οπότε θα πρέπει να προβλέψετε από πριν να το έχετε αποθηκεύσει εκεί. Στο 
παράθυρο Άνοιγμα, επιλέξτε το όνομα του αρχείου που θέλετε να χρησιμοποιηθεί 
ως φόντο και κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.  
 

 
 
Στο πεδίο Γραμματοσειρές κειμένων, εισάγετε το όνομα της γραμματοσειράς που 
θέλετε να εμφανίζεται στην άσκησή σας. Όπως βλέπετε, η προεπιλογή είναι 
Geneva, Arial, sans-serif, δηλαδή τρεις γραμματοσειρές. Μπορείτε να προσθέσετε 
γραμματοσειρές ή και να τις αλλάξετε. Στην άσκηση θα εμφανίζεται η πρώτη 
γραμματοσειρά. Αν στον υπολογιστή από τον οποίο ανοίγετε την άσκηση δεν είναι 
εγκατεστημένη η πρώτη γραμματοσειρά, τότε θα επιλεγεί η δεύτερη και αν λείπει 
και αυτή, τότε θα επιλεγεί η τρίτη γραμματοσειρά κ.ο.κ. Είναι καλό να μην αλλάξετε 
τις προεπιλογές γιατί αυτές οι γραμματοσειρές είναι σχεδόν βέβαιο ότι είναι 
εγκατεστημένες σε όλους τους υπολογιστές. Αν για κάποιον λόγο θέλετε να 
επιλέξετε κάποια άλλη γραμματοσειρά, τότε θα πρέπει να προσέξετε να είναι μία 
συνηθισμένη, ώστε να είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει στους υπολογιστές των χρηστών 
που θα ασχοληθούν με την άσκησή σας.  Στο πεδίο Output font size (είναι 
παράλειψη του προγράμματος που δεν έχει εξελληνιστεί), μπορείτε να καθορίσετε 
το μέγεθος της γραμματοσειράς που θα εμφανίζεται στην άσκησή σας. Η 
προεπιλογή είναι small και θα ήταν προτιμότερο να μην την αλλάξετε.  
 
Στα πεδία που ακολουθούν, μπορείτε να καθορίσετε τα χρώματα των φόντων και 
των γραμματοσειρών της άσκησης. Στο πεδίο Χρώμα μπάρας πλοήγησης μπορείτε 
να καθορίσετε το χρώμα της μπάρας πλοήγησης. Στο πεδίο Χρώμα φόντου σελίδας 
μπορείτε να καθορίσετε το χρώμα του φόντου της σελίδας. Εάν στο πρώτο πεδίο 
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αυτής της καρτέλας (URL γραφικού φόντου) έχετε επιλέξει μία εικόνα για φόντο της 
άσκησης, τότε η επιλογή χρώματος στο Χρώμα φόντου σελίδας, θα είναι ανενεργή. 
Στο πεδίο Χρώμα τίτλου μπορείτε να καθορίσετε το χρώμα της γραμματοσειράς του 
τίτλου. Στο πεδίο Χρώμα φόντου της άσκησης μπορείτε να καθορίσετε το χρώμα του 
φόντου της άσκησης. Στα πεδία Χρώμα συνδέσμων και Χρώμα συνδέσμων (visited) 
μπορείτε να καθορίσετε το χρώμα της γραμματοσειράς των συνδέσμων (links). 
Τέλος, στο πεδίο Χρώμα κειμένου μπορείτε να καθορίσετε το χρώμα της 
γραμματοσειράς του κειμένου της άσκησης. Η επιλογή του χρώματος σε κάθε ένα 
από τα παραπάνω πεδία γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Κάνετε κλικ στο τετραγωνάκι με 
το ουράνιο τόξο που βρίσκεται δίπλα στο αντίστοιχο πεδίο και θα εμφανιστεί ένα 
παράθυρο όπως αυτό που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα:  
 

 
 
Σε αυτό το παράθυρο μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα της αρεσκείας σας και στη 
συνέχεια να πατήσετε το κουμπί ΟΚ. Εάν τα υπάρχοντα χρώματα δεν σας 
ικανοποιούν, μπορείτε να καθορίσετε δικά σας προσαρμοσμένα χρώματα. Κάνετε 
κλικ στο κουμπί Ορισμός προσαρμοσμένων χρωμάτων και το παράθυρο θα 
επεκταθεί, όπως αυτό που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα:  
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Κάνετε τις επιλογές που θέλετε στις παλέτες ή στα πεδία και στη συνέχεια πατήστε 
το κουμπί Προσθήκη στα προσαρμοσμένα χρώματα. Το χρώμα που δημιουργήσατε 
έχει προστεθεί στο αριστερό μέρος, στην περιοχή των προσαρμοσμένων χρωμάτων. 
Μπορείτε να το επιλέξετε και να πατήσετε το κουμπί ΟΚ.  
 
Τέλος, κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Προεπισκόπηση, μπορείτε να δείτε τις αλλαγές 
που κάνατε στα χρώματα στην προεπισκόπηση ακριβώς από πάνω.  
 
Στη συνέχεια κάνετε κλικ στη λεζάντα της πέμπτης καρτέλας: Χρονόμετρο. Θα δείτε 
το περιεχόμενο της καρτέλας όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:  
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Εδώ μπορείτε να καθορίσετε χρονικό όριο για τη λύση της άσκησης. Στην ενότητα 
Όριο χρόνου μπορείτε να τσεκάρετε το Βάλε χρονικό όριο για αυτή την άσκηση, 
οπότε θα δείτε να ενεργοποιούνται οι τρεις επόμενες επιλογές. Στα πεδία Λεπτά  
και Δευτερόλεπτα μπορείτε να καθορίσετε τη διαθέσιμη χρονική διάρκεια για τη 
λύση της άσκησης πληκτρολογώντας τους αριθμούς που θέλετε ή κάνοντας κλικ στα 
βελάκια ώστε να αυξήσετε ή να μειώσετε τη χρονική διάρκεια. Στο πεδίο Ο χρόνος 
σας τελείωσε, μπορείτε να εισάγετε το μήνυμα που θα ειδοποιεί τον μαθητή ότι ο 
χρόνος του έχει τελειώσει. Το προεπιλεγμένο μήνυμα είναι: Ο χρόνος σας τελείωσε! 
Αν θέλετε μπορείτε να το αλλάξετε.  
 
Στη συνέχεια κάντε κλικ στη λεζάντα της έκτης καρτέλας: Διάφορα. Θα δείτε το 
περιεχόμενο της καρτέλας όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
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Εάν τσεκάρετε την επιλογή Δείξε ορισμένο αριθμό ερωτήσεων κάθε φορά που 
ανοίγει η σελίδα, τότε, κάθε φορά που κάποιος χρήστης θα ανοίγει την άσκησή σας, 
θα βλέπει ένα συγκεκριμένο αριθμό ερωτήσεων από αυτές που περιέχονται στην 
άσκηση. Ακριβώς από κάτω στο πεδίο Αριθμός ερωτήσεων που θα εμφανίζονται σε 
κάθε άνοιγμα της σελίδας, μπορείτε να καθορίσετε τον ακριβή αριθμό των 
ερωτήσεων που θα εμφανίζονται κάθε φορά. Το πεδίο αυτό ενεργοποιείται μόνον 
αν έχετε τσεκάρει την επιλογή Δείξε ορισμένο αριθμό ερωτήσεων κάθε φορά που 
ανοίγει η σελίδα. Στη συγκεκριμένη άσκηση δεν θα τσεκάρουμε αυτή την επιλογή, 
οπότε κάθε φορά που κάποιος χρήστης θα ανοίγει την άσκηση θα εμφανίζονται 
όλες οι ερωτήσεις.  
 
Εάν τσεκάρετε την επιλογή Ανακάτεμα της σειράς των ερωτήσεων κάθε φορά που 
ανοίγει η σελίδα, τότε, κάθε φορά που κάποιος χρήστης θα ανοίγει την άσκησή σας, 
οι ερωτήσεις θα εμφανίζονται με διαφορετική σειρά. Στη συγκεκριμένη άσκηση θα 
τσεκάρουμε αυτή την επιλογή.  
 
Οι επιλογές της καρτέλας που δεν αναφέρθηκαν εδώ καθώς και οι δύο επόμενες 
καρτέλες, θα συζητηθούν σε άλλη ενότητα. Προς το παρόν, αφήνετε τις 
προεπιλογές.  
 
Μπορείτε να αποθηκεύσετε το σύνολο των επιλογών διαμόρφωσης που έχετε κάνει 
στο δεύτερο βήμα, σε ένα αρχείο, πατώντας το κουμπί Αποθήκευση ως. Στο 
παράθυρο που θα ανοίξει (βλέπε παρακάτω εικόνα), επιλέξτε τη θέση και το όνομα 
του αρχείου (προτιμούμε να επιλέγουμε όνομα που να θυμίζει την άσκηση που 
δημιουργούμε: askisi_5_match.cfg) και πατήστε Αποθήκευση.  
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Το αρχείο διαμόρφωσης (Configuration file, *.cfg) που θα δημιουργηθεί, θα 
περιέχει όλες τις επιλογές διαμόρφωσης που έχετε πραγματοποιήσει και θα είναι 
διαθέσιμο για μελλοντική χρήση. Όταν θα θελήσετε να δημιουργήσετε μία άσκηση 
με την ίδια διαμόρφωση, δεν χρειάζεται να κάνετε την ίδια δουλειά από την αρχή. 
Θα μεταβείτε στο παράθυρο διαμόρφωσης, θα πατήσετε το πλήκτρο Άνοιγμα και 
στο παράθυρο που θα ανοίξει (βλέπε παρακάτω εικόνα) θα επιλέξετε τη θέση και το 
όνομα του αρχείου διαμόρφωσης που έχετε αποθηκευμένο και θα πατήσετε το 
κουμπί Άνοιγμα.  
 

 
 
Έτσι, οι επιλογές διαμόρφωσης που θέλετε, θα φορτωθούν αυτομάτως στη νέα 
άσκηση που θα δημιουργήσετε. Αν έχετε πολλά προφίλ διαμόρφωσης που 
χρησιμοποιείτε συχνά, μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε όσα 
αρχεία διαμόρφωσης θέλετε και να φορτώνετε το κατάλληλο σε κάθε νέα άσκηση 
που δημιουργείτε.  
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Αφού έχετε ρυθμίσει όλες τις παραμέτρους που επιθυμείτε στις καρτέλες του 
παράθυρου διαμόρφωσης, πατήστε το κουμπί ΟΚ και θα επιστρέψετε στην κεντρική 
σελίδα του JMatch.  
 
Μην ξεχνάτε να αποθηκεύετε σε τακτά χρονικά διαστήματα πατώντας το πλήκτρο 
αποθήκευσης ή επιλέγοντας από το μενού Αρχείο/Αποθήκευση.  
 
 
Βήμα 3: Δημιουργώντας μία ιστοσελίδα  
 
Το τελικό βήμα συνίσταται στη δημιουργία της ιστοσελίδας από τα δεδομένα σας. 
Σε αυτό το σημείο θα επιλέξετε τη μορφή που θα έχει η ιστοσελίδα που θα εξάγετε, 
δηλαδή αν θα είναι κανονική (standard), “σύρε και άφησε” (drag and drop) ή 
flashcard (οι μορφές αυτές αναλύθηκαν στην αρχή αυτού του κεφαλαίου). Τη 
συγκεκριμένη άσκηση θα εξάγουμε σε μορφή flashcard, οπότε κάνουμε κλικ στο 
μενού Αρχείο/Δημιουργία σελίδας Web/ Flashcard για v6 browsers. Στο παράθυρο 
που θα ανοίξει (βλέπε παρακάτω εικόνα), μπορείτε να επιλέξετε τον φάκελο στον 
οποίο θα αποθηκευτεί το αρχείο σας και να εισάγετε στο πεδίο Όνομα αρχείου, το 
όνομα του αρχείου που επιθυμείτε. Μπορείτε να δώσετε στην ιστοσελίδα το ίδιο 
όνομα που έχετε δώσει και στο αρχείο του JMatch που έχετε δημιουργήσει, με τη 
διαφορά ότι η επέκταση του αρχείου θα είναι htm (aksisi_5_match.htm).  
 

 
 
Θα παρατηρήσετε ότι η διαφορά που υπάρχει σε αυτό το παράθυρο από το 
συνηθισμένο παράθυρο αποθήκευσης του JMatch, είναι μόνον ο τύπος του αρχείου 
που θα αποθηκευτεί. Στο πεδίο Αποθήκευση, θα παρατηρήσετε ότι ο τύπος του 
αρχείου είναι HTML (*.htm). Αυτό σημαίνει ότι το αρχείο που θα παραχθεί είναι ένα 
αρχείο ιστοσελίδας, το οποίο μπορείτε να ανοίξετε από τον φυλλομετρητή 
(browser) του υπολογιστή σας. Όταν πατήσετε το κουμπί Αποθήκευση, θα ανοίξει 
στην οθόνη σας το παρακάτω παράθυρο:  
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Το παράθυρο αυτό σας πληροφορεί ότι το HTM αρχείο σας έχει παραχθεί και 
αποθηκευτεί στη διεύθυνση που αναγράφεται στο πάνω μέρος του παραθύρου και 
σας ρωτά τι θέλετε να κάνετε στη συνέχεια. Υπάρχουν τρεις επιλογές, που 
αντιστοιχούν στα τρία κουμπιά που ακολουθούν την προτροπή Τι θέλεις να κάνεις;  
Εάν επιλέξετε το πρώτο κουμπί Προεπισκόπηση άσκησης στο πρόγραμμα 
πλοήγησης, θα ανοίξει το αρχείο HTM που έχετε δημιουργήσει, οπότε μπορείτε να 
δείτε την άσκηση που έχετε δημιουργήσει, να περιηγηθείτε στις ερωτήσεις της και 
να τη λύσετε αν θέλετε, ώστε να διαπιστώσετε αν όλα λειτουργούν σωστά ή αν 
χρειάζεται να κάνετε αλλαγές ή βελτιώσεις.  
 
Εάν πατήσετε το δεύτερο κουμπί Αποθήκευση αρχείου στο hotpotates.net Website 
θα ανοίξει το παράθυρο που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα, το οποίο σας 
επιτρέπει να αποθηκεύσετε την άσκησή σας σε έναν χώρο που διαθέτει το Hot 
Potatoes στο διαδίκτυο, ώστε να είναι προσβάσιμη από οποιονδήποτε υπολογιστή 
διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Για να ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία, 
χρειάζεται να διαθέτετε username και password. Θα ασχοληθούμε σε άλλη ενότητα 
με αυτή τη δυνατότητα που δίνει το Hot Potatoes.  
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Αν πατήσετε το τρίτο κουμπί Τίποτα, θα κλείσει το παράθυρο και δεν θα γίνει 
τίποτα περαιτέρω.  
 
Εδώ έχετε ολοκληρώσει τη δημιουργία της πέμπτης άσκησης. Με τον ίδιο τρόπο, θα 
προχωρήσουμε στη δημιουργία των υπόλοιπων τεσσάρων ασκήσεων. Πριν 
συνεχίσετε, μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε.  
 
 
4η Άσκηση 
 
Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στη δημιουργία της 4ης άσκησης, την οποία θα 
διασυνδέσουμε με την 5η άσκηση, που έχουμε ήδη δημιουργήσει. Η 4η άσκηση θα 
είναι μία άσκηση διάταξης. Τα πέντε μνημεία που χρησιμοποιήσαμε και στην 5η 
άσκηση, θα πρέπει να ταξινομηθούν, από το αρχαιότερο προς το νεώτερο. Θα 
ακολουθήσουμε τα ίδια τρία βήματα βάσει των οποίων δημιουργήσαμε την 
προηγούμενη άσκηση. Θα τα περάσουμε όμως πιο σύντομα, δεδομένου ότι η 
αναλυτική τους παρουσίαση έγινε στην προηγούμενη άσκηση.  
 
Ανοίξτε το JMatch. Αν το έχετε ήδη ανοικτό από την προηγούμενη άσκηση, επιλέξτε 
από το μενού Αρχείο/Νέο. Θα δείτε την κενή οθόνη του JMatch:  
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Αποθηκεύστε το αρχείο στον ίδιο φάκελο που αποθηκεύσατε και την προηγούμενη 
άσκηση, επιλέγοντας από το μενού Αρχείο/Αποθήκευση ως, και δίνοντάς το όνομα 
askisi_4_match.jnt.  
 
 
Βήμα 1: Εισαγωγή δεδομένων  
 
Εισάγετε στο πεδίο Τίτλος τον τίτλο και τα υπόλοιπα στοιχεία στα πεδία Αριστερά 
(σταθερά) αντικείμενα και Δεξιά (ανακατεμένα) αντικείμενα, όπως φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα. Στα πεδία Αριστερά (σταθερά) αντικείμενα εισάγουμε τα 
ονόματα των μνημείων και στα πεδία Δεξιά (ανακατεμένα) αντικείμενα εισάγουμε 
τους αριθμούς 1 (για το παλαιότερο μνημείο) έως 5 (για το νεώτερο).  
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Στο πεδίο Εξ ορισμού αφήνουμε την προεπιλογή ??? και δεν τσεκάρουμε κανένα 
από τα πεδία Fix.  
 
Στη συνέχεια θα εισάγουμε ένα βοηθητικό κείμενο στην άσκησή μας. Επιλέγουμε  
από το μενού Αρχείο/Προσθήκη βοηθητικού κειμένου. Θα ανοίξει στην οθόνη σας 
το παράθυρο που βλέπετε παρακάτω:  
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Τσεκάρουμε την επιλογή Να περιληφθεί βοηθητικό κείμενο και εισάγουμε στο 
πεδίο του τίτλου και στο πεδίο του κειμένου, τα κείμενα όπως τα βλέπετε στην 
παρακάτω εικόνα:  
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Στη συνέχεια, κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ και θα επιστρέψετε στην κεντρική οθόνη 
του JMatch.  
 
 
Βήμα 2: Διαμόρφωση του αρχείου εξόδου (output)  
 
Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τη διαμόρφωση του αρχείου εξόδου. Επιλέξτε 
από το μενού Επιλογές/Διαμόρφωση επιλογών. Εναλλακτικά μπορείτε να πατήσετε 
το εικονίδιο (κουμπί) διαμόρφωσης:  
 

 
 
Στο παράθυρο που θα ανοίξει, στην πρώτη καρτέλα Τίτλοι/οδηγίες, εισάγετε στα 
πεδία Υπότιτλος άσκησης και Οδηγίες τα κείμενα που βλέπετε στην παρακάτω 
εικόνα:  
 

Κουμπί διαμόρφωσης 
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Στη δεύτερη καρτέλα Ανατροφοδότηση, θα πρέπει να βλέπετε τις επιλογές που 
έχετε διαμορφώσει στην προηγούμενη άσκηση, όπως τις βλέπετε και στην 
παρακάτω εικόνα. Αν για κάποιο λόγο δεν είναι έτσι, τότε διορθώστε σύμφωνα με 
την παρακάτω εικόνα.  
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Στην τρίτη καρτέλα Κουμπιά, αφήνουμε τις πρώτες επιλογές όπως είναι και 
επεμβαίνουμε μόνο στην ενότητα Αναζήτηση, σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα.  
Τσεκάρουμε τις επιλογές Να μπει κουμπί “Επόμενη άσκηση” και Να μπει κουμπί 
“Πίσω”. Στο πεδίο URL σελίδας επόμενης άσκησης, θα πρέπει να εισάγουμε το 
όνομα του htm αρχείου της 5ης άσκησης (που δημιουργήσαμε στην προηγούμενη 
ενότητα), ώστε να είναι διασυνδεδεμένη η 4η άσκηση με την 5η άσκηση. Για να το 
επιτύχουμε αυτό, κάνουμε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση. Στο παράθυρο που θα 
ανοίξει (βλ. παρακάτω εικόνα), κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ.  
 

 
 
Στο νέο παράθυρο Άνοιγμα που θα εμφανιστεί (βλ. παρακάτω εικόνα), επιλέξτε το 
αρχείο askisi_5_match.htm και κάνετε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.  
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Το παράθυρο Άνοιγμα (βλ. παραπάνω εικόνα) θα εξαφανιστεί και θα επιστρέψετε 
στο παράθυρο των ρυθμίσεων (βλ παρακάτω εικόνα). Παρατηρήστε ότι το όνομα 
του htm  αρχείου έχει εισαχθεί στο πεδίο URL σελίδας επόμενης άσκησης. Τώρα η 
4η άσκηση είναι συνδεδεμένη με την 5η άσκηση. Όταν ο χρήστης θα βρίσκεται στην 
4η άσκηση και κάνει κλικ στο βελάκι => στη μπάρα πλοήγησης, θα μεταβεί στην 5η 
άσκηση. Όταν πάλι βρίσκεται στην 5η άσκηση και κάνει κλικ στο βελάκι <= στη 
μπάρα πλοήγησης, θα μεταβεί πίσω στην 4η άσκηση.  
 

 
 
Στην επόμενη καρτέλα Εμφάνιση, οι ρυθμίσεις θα πρέπει να είναι ίδιες με της 
προηγούμενης άσκησης (βλ. παρακάτω εικόνα), οπότε δεν αλλάζουμε τίποτα. Αν 
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για κάποιον λόγο δεν είναι ίδιες, αντιγράψτε τις ρυθμίσεις που φαίνονται στην 
παρακάτω εικόνα.  
 

 
 
Στην καρτέλα Χρονόμετρο δεν κάνουμε καμία επιλογή (βλ. παρακάτω εικόνα) γιατί 
στη συγκεκριμένη φάση δεν θέλουμε να βάλουμε κανέναν χρονικό περιορισμό στη 
λύση της άσκησης.  
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Στην καρτέλα Διάφορα, δεν τσεκάρουμε την επιλογή Δείξε ορισμένο αριθμό 
ερωτήσεων κάθε φορά που ανοίγει η σελίδα, γιατί θέλουμε να εμφανίζονται όλες οι 
ερωτήσεις της άσκησης κάθε φορά. Τσεκάρουμε όμως την επιλογή Ανακάτεμα της 
σειράς των ερωτήσεων κάθε φορά που ανοίγει η σελίδα (βλ. παρακάτω εικόνα), 
ώστε η άσκηση να είναι διαφορετική κάθε φορά που ο ίδιος χρήστης την ανοίγει. 
Έτσι, έχει νόημα για τον μαθητή να επαναλαμβάνει πολλές φορές την ίδια άσκηση. 
Αν οι ερωτήσεις εμφανίζονταν κάθε φορά με την ίδια σειρά, όπως θα συνέβαινε σε 
ένα έντυπο κείμενο, τότε ο μαθητής συνηθίζει την απάντηση απομνημονεύοντάς 
την οπτικά και υπάρχει ενδεχόμενο να απαντά μηχανικά χωρίς να δίνει σημασία στο 
περιεχόμενο. Με το ανακάτεμα της σειράς, αναγκάζεται να δίνει σημασία στο 
περιεχόμενη κάθε φορά που επαναλαμβάνει την άσκηση.  
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Με τις δύο τελευταίες καρτέλες, Προσαρμογή και CGI, δεν θα ασχοληθούμε 
καθόλου σε αυτή την φάση, οπότε εδώ έχουμε ολοκληρώσει τις ρυθμίσεις 
διαμόρφωσης. Θα αποθηκεύσουμε τις αλλαγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης σε ένα 
νέο αρχείο. Κάνουμε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ως, και στο παράθυρο 
Αποθήκευση ως που θα ανοίξει, εισάγουμε το όνομα askisi_4_match.cfg στο πεδίο 
Όνομα αρχείου. Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση. Οι ρυθμίσεις 
έχουν αποθηκευτεί, οπότε, οποτεδήποτε τις χρειαστούμε μπορούμε να ανοίξουμε 
το αρχείο askisi_4_match.cfg και να τις έχουμε έτοιμες προκειμένου να τις 
φορτώσουμε σε μία νέα άσκηση.  
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Έχετε επιστρέψει στο παράθυρο των Ρυθμίσεων. Σε αυτό το σημείο έχουμε 
ολοκληρώσει τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Πατήστε το κουμπί ΟΚ και θα 
επιστρέψετε στην κεντρική σελίδα του JMatch.  
 
Μην ξεχνάτε να αποθηκεύετε σε τακτά χρονικά διαστήματα πατώντας το πλήκτρο 
αποθήκευσης ή επιλέγοντας από το μενού Αρχείο/Αποθήκευση.  
 
 
Βήμα 3: Δημιουργώντας μία ιστοσελίδα  
 
Το τελικό βήμα, όπως και στην προηγούμενη άσκηση, συνίσταται στη δημιουργία 
της ιστοσελίδας από τα δεδομένα σας. Σε αυτό το σημείο θα επιλέξετε τη μορφή 
που θα έχει η ιστοσελίδα που θα εξάγετε, δηλαδή αν θα είναι κανονική (standard), 
“σύρε και άφησε” (drag and drop) ή flashcard (οι μορφές αυτές αναλύθηκαν στην 
αρχή αυτού του κεφαλαίου). Τη συγκεκριμένη άσκηση θα εξάγουμε σε κανονική 
(standard) μορφή, οπότε κάνουμε κλικ στο μενού Αρχείο/Δημιουργία σελίδας Web/ 
Σελίδα Web για v6 browsers. Εναλλακτικά, μπορούμε να κάνουμε κλικ στο 
αντίστοιχο κουμπί στην μπάρα εργαλείων κάτω από τη γραμμή μενού (βλ. 
παρακάτω εικόνα).  
 

 
 
Στο παράθυρο που θα ανοίξει (βλέπε παρακάτω εικόνα), μπορείτε να επιλέξετε τον 
φάκελο στον οποίο θα αποθηκευτεί το αρχείο σας και να εισάγετε στο πεδίο Όνομα 
αρχείου, το όνομα του αρχείου που επιθυμείτε. Επιλέξτε τον ίδιο φάκελο στον 
οποίο έχετε αποθηκεύσει και όλα τα υπόλοιπα αρχεία και δώστε στην ιστοσελίδα το 
ίδιο όνομα που έχετε δώσει και στο αρχείο του JMatch που έχετε δημιουργήσει, με 
τη διαφορά ότι η επέκταση του αρχείου θα είναι htm (aksisi_4_match.htm).  
 

 

Κουμπί εξαγωγής ιστοσελίδας κανονικής (standard) μορφής 
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Πατήστε το κουμπί Αποθήκευση και θα ανοίξει στην οθόνη σας το παρακάτω 
παράθυρο:  
 

 
 
Το παράθυρο αυτό σας πληροφορεί ότι το HTM αρχείο σας έχει παραχθεί και 
αποθηκευτεί στη διεύθυνση που αναγράφεται στο πάνω μέρος του παραθύρου και 
σας ρωτά τι θέλετε να κάνετε στη συνέχεια. Υπάρχουν τρεις επιλογές, που 
αντιστοιχούν στα τρία κουμπιά που ακολουθούν την προτροπή Τι θέλεις να κάνεις;  
Οι επιλογές αυτές αναλύθηκαν παραπάνω. Κάνετε κλικ στο κουμπί Τίποτα για να 
κλείσει το παράθυρο και να επιστρέψετε στην κεντρική οθόνη του JMatch.  
 
Εδώ έχετε ολοκληρώσει τη δημιουργία της τέταρτης άσκησης. Με τον ίδιο τρόπο, 
θα προχωρήσουμε στη δημιουργία των υπόλοιπων τριών ασκήσεων. Πριν 
συνεχίσετε, μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε.  
 
 
3η Άσκηση 
 
Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στη δημιουργία της 3ης άσκησης, την οποία θα 
διασυνδέσουμε με την 4η άσκηση, που έχουμε ήδη δημιουργήσει στην 
προηγούμενη ενότητα. Η 3η άσκηση θα είναι μία άσκηση αντιστοίχισης σε μορφή 
drag and drop. Τρία επίπεδα σχήματα (τρίγωνο, τετράγωνο, κύκλος) θα πρέπει να 
αντιστοιχηθούν στα ομόλογά τους στερεά σχήματα (πυραμίδα, κύβος, σφαίρα). Η 
άσκηση θα έχει μόνον εικόνες και στις δύο στήλες. Τέτοιες ασκήσεις μπορούν να 
επεξεργαστούν ακόμη και πολύ μικρά παιδιά που δεν ξέρουν ακόμη να διαβάζουν 
καθώς και παιδιά που έχουν, για διάφορους λόγους, δυσκολίες με τη γλώσσα, 
οπότε, από αυτή την άποψη παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα 
ακολουθήσουμε τα ίδια τρία βήματα βάσει των οποίων δημιουργήσαμε τις 
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προηγούμενες ασκήσεις. Θα τα περάσουμε όμως πιο σύντομα, δεδομένου ότι η 
αναλυτική τους παρουσίαση έγινε στην 5η άσκηση που δημιουργήσαμε στην αρχή 
αυτού του κεφαλαίου.  
 
Ανοίξτε το JMatch. Αν το έχετε ήδη ανοικτό από την προηγούμενη άσκηση, επιλέξτε 
από το μενού Αρχείο/Νέο. Θα δείτε την κενή οθόνη του JMatch:  
 

 
 
Αποθηκεύστε το αρχείο στον ίδιο φάκελο που αποθηκεύσατε και τις προηγούμενες 
ασκήσεις, επιλέγοντας από το μενού Αρχείο/Αποθήκευση ως, και δίνοντάς το όνομα 
askisi_3_match.jnt.  
 
 
Βήμα 1: Εισαγωγή δεδομένων  
 
Εισάγετε στο πεδίο Τίτλος τον τίτλο: Δραστηριότητα με το JMatch – Άσκηση 3, 
καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία στα πεδία Αριστερά (σταθερά) αντικείμενα και 
Δεξιά (ανακατεμένα) αντικείμενα. Στα πεδία Αριστερά (σταθερά) αντικείμενα 
εισάγουμε τις εικόνες των στερεών σχημάτων (πυραμίδα, σφαίρα, κύβος) και στα 
πεδία Δεξιά (ανακατεμένα) αντικείμενα εισάγουμε τα επίπεδα σχήματα (τρίγωνο, 
κύκλος, τετράγωνο). Κάνουμε κλικ μέσα στο πεδίο 1 της αριστερής στήλης και 
επιλέγουμε Εισαγωγή/Εικόνα/Εικόνα από τοπικό δίσκο ή κάνουμε κλικ στο 
αντίστοιχο εικονίδιο (βλ. παρακάτω εικόνα).  
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Στο νέο παράθυρο που θα ανοίξει, στο πεδίο Διερεύνηση σε επιλέγετε τον φάκελο 
02_JMatch_distance και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο αρχείο 03_1a_pyramida.jpg, 
όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:  
 

 
 
Στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα. Θα ανοίξει το παράθυρο που βλέπετε 
στην παρακάτω εικόνα, στο οποίο μπορείτε να κάνετε τις ρυθμίσεις που θέλετε για 
την εμφάνιση της εικόνας. Τσεκάρετε τη Διατήρηση αναλογίας, αν δεν είναι 
τσεκαρισμένη (ώστε να μην χαλάσουν οι αναλογίες της εικόνας όταν τροποποιήσετε 
τις διαστάσεις της) και στη συνέχεια στο πεδίο Πλάτος πληκτρολογήστε τον αριθμό 
160. Θα παρατηρήσετε ότι ο αριθμός στο πεδίο Ύψος θα αλλάξει από μόνος του, 
επειδή έχουμε τσεκαρισμένη τη Διατήρηση αναλογίας. Στο πεδίο Στοίχιση εικόνας, 
που εμφανίζεται στα αριστερά, κάτω από την προεπισκόπηση της εικόνας, μπορείτε 
να επιλέξετε πως θέλετε να είναι στοιχισμένη η εικόνα. Θα τσεκάρουμε την επιλογή 
Κέντρο. Στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Το παράθυρο θα εξαφανιστεί και 
θα επιστρέψετε στο κεντρικό παράθυρο του JMatch.  
 

Κουμπί εισαγωγής εικόνας 
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Παρατηρήστε ότι στο πεδίο 1 της ομάδας πεδίων Αριστερά (σταθερά) αντικείμενα 
(2) έχει εισαχθεί ένας κώδικας που πληροφορεί το πρόγραμμα για τη διαδρομή και 
τις ρυθμίσεις της εικόνας, ώστε να μπορεί να την ανακαλεί και να την εμφανίζει 
όταν χρειάζεται.  
 
Με τον ίδιο τρόπο εισάγετε τις εικόνες 03_2a_sfera.jpg και 03_3a_kyvos.png στα 
πεδία 2 και 3 αντίστοιχα της ομάδας πεδίων Αριστερά (σταθερά) αντικείμενα (2) και 
τις εικόνες 03_1b_trigono.gif, 03_2b_kyklos.jpg και 03_3b_tetragono.gif στα πεδία 
1, 2 και 3 αντίστοιχα της ομάδας πεδίων Δεξιά (ανακατεμένα) αντικείμενα (3). Δεν 
κάνουμε καμία παρέμβαση στα πεδία Fix και Εξ ορισμού. Η κεντρική σελίδα του 
JMatch θα έχει τώρα τη μορφή που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα. Σημειώστε ότι 
μπορεί να φαίνεται μόνον ένα μέρος του κώδικα των εικόνων που έχουν εισαχθεί. 
Για να δείτε το υπόλοιπο μέρος των κωδίκων πρέπει να κάνετε κύλιση (scroll) με τα 
βελάκια δεξιά το κάθε πεδίου.  
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Δεν θα συμπεριλάβουμε βοηθητικό κείμενο, δεδομένου ότι αυτή η άσκηση θα έχει 
την μορφή drag and drop, η οποία δεν υποστηρίζει βοηθητικό κείμενο. Προχωρούμε 
λοιπόν στις ρυθμίσεις διαμόρφωσης.  
 
 
Βήμα 2: Διαμόρφωση του αρχείου εξόδου (output)  
 
Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τη διαμόρφωση του αρχείου εξόδου. Επιλέξτε 
από το μενού Επιλογές/Διαμόρφωση επιλογών. Εναλλακτικά μπορείτε να πατήσετε 
το εικονίδιο διαμόρφωσης:  
 

 
 
Στο παράθυρο που θα ανοίξει, στην πρώτη καρτέλα Τίτλοι/οδηγίες, εισάγετε στα 
πεδία Υπότιτλος άσκησης και Οδηγίες τα κείμενα που βλέπετε στην παρακάτω 
εικόνα:  
 

Κουμπί διαμόρφωσης 
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Στη δεύτερη καρτέλα Ανατροφοδότηση, θα πρέπει να βλέπετε τις επιλογές που 
έχετε διαμορφώσει στην προηγούμενη άσκηση, όπως τις βλέπετε και στην 
παρακάτω εικόνα. Αν για κάποιο λόγο δεν είναι έτσι, τότε διορθώστε σύμφωνα με 
την παρακάτω εικόνα.  
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Στην τρίτη καρτέλα Κουμπιά, αφήνουμε τις πρώτες επιλογές όπως είναι και 
επεμβαίνουμε μόνο στην ενότητα Αναζήτηση, σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα. 
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Τσεκάρουμε, δηλαδή, τις επιλογές Να μπει κουμπί “Επόμενη άσκηση” και Να μπει 
κουμπί “Πίσω”. Στο πεδίο URL σελίδας επόμενης άσκησης, θα πρέπει να εισάγουμε 
το όνομα του htm αρχείου της 4ης άσκησης, ώστε να είναι διασυνδεδεμένη η 3η 
άσκηση, που κατασκευάζουμε αυτή τη στιγμή, με την 4η άσκηση, που έχουμε ήδη 
κατασκευάσει. Για να το επιτύχουμε αυτό, κάνουμε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση. Στο 
παράθυρο που θα ανοίξει (βλ. παρακάτω εικόνα), κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ.  
 

 
 
Στο νέο παράθυρο Άνοιγμα που θα εμφανιστεί (βλ. παρακάτω εικόνα), επιλέξτε το 
αρχείο askisi_4_match.htm και κάνετε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.  
 

 
 
Το παράθυρο Άνοιγμα (βλ. προηγούμενη εικόνα) θα εξαφανιστεί και θα 
επιστρέψετε στο παράθυρο των ρυθμίσεων (βλ παρακάτω εικόνα). Παρατηρήστε 
ότι το όνομα του htm  αρχείου έχει εισαχθεί στο πεδίο URL σελίδας επόμενης 
άσκησης. Τώρα η 3η άσκηση είναι συνδεδεμένη με την 4η άσκηση. Όταν ο χρήστης 
θα βρίσκεται στην 3η άσκηση και κάνει κλικ στο βελάκι => στη μπάρα πλοήγησης, θα 
μεταβεί στην 4η άσκηση. Όταν πάλι βρίσκεται στην 4η άσκηση και κάνει κλικ στο 
βελάκι <= στη μπάρα πλοήγησης, θα μεταβεί πίσω στην 3η άσκηση.  
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Στην επόμενη καρτέλα Εμφάνιση, οι ρυθμίσεις θα πρέπει να είναι ίδιες με της 
προηγούμενης άσκησης (βλ. παρακάτω εικόνα), οπότε δεν αλλάζουμε τίποτα. Αν 
για κάποιον λόγο δεν είναι ίδιες, αντιγράψτε τις ρυθμίσεις που φαίνονται στην 
παρακάτω εικόνα.  
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Στην καρτέλα Χρονόμετρο δεν κάνουμε καμία επιλογή (βλ. παρακάτω εικόνα) γιατί 
στη συγκεκριμένη φάση δεν θέλουμε να βάλουμε κανέναν χρονικό περιορισμό στη 
λύση της άσκησης.  
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Στην καρτέλα Διάφορα, δεν τσεκάρουμε την επιλογή Δείξε ορισμένο αριθμό 
ερωτήσεων κάθε φορά που ανοίγει η σελίδα, γιατί θέλουμε να εμφανίζονται όλες οι 
ερωτήσεις της άσκησης κάθε φορά. Τσεκάρουμε όμως την επιλογή Ανακάτεμα της 
σειράς των ερωτήσεων κάθε φορά που ανοίγει η σελίδα (βλ. παρακάτω εικόνα), 
ώστε η άσκηση να είναι διαφορετική κάθε φορά που ο ίδιος ή άλλος χρήστης την 
ανοίγει. Έτσι, έχει νόημα για τον μαθητή να επαναλαμβάνει πολλές φορές την ίδια 
άσκηση. Αν οι ερωτήσεις εμφανίζονταν κάθε φορά με την ίδια σειρά, όπως θα ήταν 
αναπόφευκτο σε ένα έντυπο κείμενο, τότε ο μαθητής συνηθίζει την ερώτηση 
απομνημονεύοντάς την οπτικά και υπάρχει ενδεχόμενο να απαντά χωρίς να δίνει 
σημασία στο περιεχόμενο. Με το ανακάτεμα της σειράς, αναγκάζεται να δίνει 
σημασία στο περιεχόμενο κάθε φορά που επαναλαμβάνει την άσκηση. Επίσης, 
αυτές οι επιλογές είναι χρήσιμες όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις ασκήσεις 
για αξιολόγηση (τεστ) στην τάξη. Με τσεκαρισμένες αυτές τις επιλογές, είναι 
δυνατόν κάθε μαθητής να έχει διαφορετικές ερωτήσεις από όλους τους άλλους. 
Επίσης, αν έχουμε μία τράπεζα ερωτήσεων, μπορούμε κάθε φορά να επιλέγουμε 
τον αριθμό των ερωτήσεων που θέλουμε να έχει το τεστ.  
 

 
 
Με τις δύο τελευταίες καρτέλες, Προσαρμογή και CGI, δεν θα ασχοληθούμε 
καθόλου σε αυτή την φάση, οπότε εδώ έχουμε ολοκληρώσει τις ρυθμίσεις 
διαμόρφωσης. Θα αποθηκεύσουμε τις αλλαγμένες ρυθμίσεις σε ένα νέο αρχείο. 
Κάνουμε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ως, και στο παράθυρο Αποθήκευση ως που 
θα ανοίξει, εισάγουμε το όνομα askisi_3_match.cfg στο πεδίο Όνομα αρχείου. Στη 
συνέχεια κάνουμε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση. Οι ρυθμίσεις έχουν αποθηκευτεί, 
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οπότε, οποτεδήποτε τις χρειαστούμε μπορούμε να ανοίξουμε το αρχείο 
askisi_3_match.cfg και να τις έχουμε έτοιμες σε μία νέα άσκηση.  
 

 
 
 
Έχετε επιστρέψει στο παράθυρο των Ρυθμίσεων. Σε αυτό το σημείο έχουμε 
ολοκληρώσει τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Πατήστε το κουμπί ΟΚ και θα 
επιστρέψετε στην κεντρική σελίδα του JMatch.  
 
Μην ξεχνάτε να αποθηκεύετε σε τακτά χρονικά διαστήματα πατώντας το πλήκτρο 
αποθήκευσης ή επιλέγοντας από το μενού Αρχείο/Αποθήκευση.  
 
 
Βήμα 3: Δημιουργώντας μία ιστοσελίδα  
 
Το τελικό βήμα, όπως πάντα, συνίσταται στη δημιουργία της ιστοσελίδας από τα 
δεδομένα σας. Σε αυτό το σημείο θα επιλέξετε τη μορφή που θα έχει η ιστοσελίδα 
που θα εξάγετε, δηλαδή αν θα είναι κανονική (standard), “σύρε και άφησε” (drag 
and drop) ή flashcard (οι μορφές αυτές αναλύθηκαν στην αρχή αυτού του 
κεφαλαίου, οπότε μπορείτε να ανατρέξετε εκεί για περισσότερες πληροφορίες). Τη 
συγκεκριμένη άσκηση θα εξάγουμε σε μορφή drag and drop, οπότε κάνουμε κλικ 
στο μενού Αρχείο/Δημιουργία σελίδας Web/Σύρε κι άσε σελίδα Web για v6 
browsers. Εναλλακτικά, μπορούμε να κάνουμε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο στην 
μπάρα εργαλείων κάτω από τη γραμμή μενού (βλ. παρακάτω εικόνα).  
 

 
 
Στο παράθυρο που θα ανοίξει (βλέπε παρακάτω εικόνα), μπορείτε να επιλέξετε τον 
φάκελο στον οποίο θα αποθηκευτεί το αρχείο σας και να εισάγετε στο πεδίο Όνομα 
αρχείου, το όνομα του αρχείου που επιθυμείτε. Επιλέξτε τον ίδιο φάκελο στον 

Κουμπί εξαγωγής ιστοσελίδας μορφής drag and drop 
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οποίο έχετε αποθηκεύσει και όλα τα υπόλοιπα αρχεία και δώστε στην ιστοσελίδα το 
ίδιο όνομα που έχετε δώσει και στο αρχείο του JMatch που έχετε δημιουργήσει, με 
τη διαφορά ότι η επέκταση του αρχείου θα είναι htm (aksisi_3_match.htm).  
 

 
 
Πατήστε το κουμπί Αποθήκευση και θα ανοίξει στην οθόνη σας το παρακάτω 
παράθυρο:  
 

 
 
Το παράθυρο αυτό σας πληροφορεί ότι το HTM αρχείο σας έχει παραχθεί και 
αποθηκευτεί στη διεύθυνση που αναγράφεται στο πάνω μέρος του παραθύρου και 
σας ρωτά τι θέλετε να κάνετε στη συνέχεια. Υπάρχουν τρεις επιλογές, που 
αντιστοιχούν στα τρία κουμπιά που ακολουθούν την προτροπή Τι θέλεις να κάνεις;  
Οι επιλογές αυτές αναλύθηκαν παραπάνω. Κάνετε κλικ στο κουμπί Τίποτα για να 
κλείσει το παράθυρο και να επιστρέψετε στην κεντρική οθόνη του JMatch.  
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Εδώ έχετε ολοκληρώσει τη δημιουργία της τρίτης άσκησης. Με τον ίδιο τρόπο, θα 
προχωρήσουμε στη δημιουργία των υπόλοιπων δύο ασκήσεων. Πριν συνεχίσετε, 
μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε.  
 
 
2η Άσκηση 
 
Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στη δημιουργία της 2ης άσκησης, την οποία θα 
διασυνδέσουμε με την 3η άσκηση, που έχουμε ήδη δημιουργήσει. Η 2η άσκηση θα 
είναι μία άσκηση αντιστοίχισης σε κανονική (standard) μορφή. Στην άσκηση αυτή, 
θα πρέπει να αντιστοιχηθούν τα ονόματα κάποιων μουσικών οργάνων, που θα 
εμφανίζονται στη δεξιά στήλη, στις εικόνες των οργάνων, που θα εμφανίζονται στην 
αριστερή στήλη. Θα ακολουθήσουμε τα ίδια τρία βήματα εν συντομία, δεδομένου 
ότι η αναλυτική τους παρουσίαση έγινε στην 5η άσκηση που δημιουργήσαμε στην 
αρχή αυτού του κεφαλαίου.  
 
Ανοίξτε το JMatch. Αν το έχετε ήδη ανοικτό από την προηγούμενη άσκηση, επιλέξτε 
από το μενού Αρχείο/Νέο. Θα δείτε την κενή οθόνη του JMatch:  
 

 
 
Αποθηκεύστε το αρχείο στον ίδιο φάκελο που αποθηκεύσατε και τις προηγούμενες 
ασκήσεις, επιλέγοντας από το μενού Αρχείο/Αποθήκευση ως, και δίνοντάς το όνομα 
askisi_2_match.jnt.  
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Βήμα 1: Εισαγωγή δεδομένων  
 
Εισάγετε στο πεδίο Τίτλος τον τίτλο: Δραστηριότητα με το JMatch – Άσκηση 2, 
καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία στα πεδία των αριστερών (σταθερών) και των 
δεξιών (ανακατεμένων) αντικειμένων. Στην αριστερή στήλη εισάγουμε τις εικόνες 
των μουσικών οργάνων και στη δεξιά στήλη εισάγουμε τα ονόματά τους (κιταρίνο, 
κορνέτο, νταρμπούκα, λύρα, νέυ, ούτι, κανονάκι). Κάνουμε κλικ μέσα στο πεδίο 1 
της αριστερής στήλης και επιλέγουμε Εισαγωγή/Εικόνα/Εικόνα από τοπικό δίσκο ή 
κάνουμε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο (βλ. παρακάτω εικόνα).  
 

 
 
Στο νέο παράθυρο που θα ανοίξει, στο πεδίο Διερεύνηση σε, επιλέγετε τον φάκελο 
02_JMatch_distance και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο αρχείο 02_1_kitarino.jpg, 
όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:  
 

 
 
Στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα. Θα ανοίξει το παράθυρο που βλέπετε 
στην παρακάτω εικόνα, στο οποίο μπορείτε να κάνετε τις ρυθμίσεις που θέλετε για 
την εμφάνιση της εικόνας. Τσεκάρετε τη Διατήρηση αναλογίας, αν δεν είναι 
τσεκαρισμένη (ώστε να μην χαλάσουν οι αναλογίες της εικόνας όταν τροποποιήσετε 
τις διαστάσεις της) και στη συνέχεια στο πεδίο Πλάτος πληκτρολογήστε τον αριθμό 
200. Θα παρατηρήσετε ότι ο αριθμός στο πεδίο Ύψος θα αλλάξει από μόνος του, 
επειδή έχουμε τσεκαρισμένη τη Διατήρηση αναλογίας. Στο πεδίο Στοίχιση εικόνας, 
που εμφανίζεται στα αριστερά, κάτω από την προεπισκόπηση της εικόνας, μπορείτε 
να επιλέξετε πως θέλετε να είναι στοιχισμένη η εικόνα. Θα τσεκάρουμε την επιλογή 
[Καμία]. Στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Το παράθυρο θα εξαφανιστεί και 
θα επιστρέψετε στο κεντρικό παράθυρο του JMatch.  
 

Κουμπί εισαγωγής εικόνας 
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Παρατηρήστε ότι στο πεδίο 1 της ομάδας πεδίων Αριστερά (σταθερά) αντικείμενα 
(2) έχει εισαχθεί ένας κώδικας που πληροφορεί το πρόγραμμα για τη διαδρομή και 
τις ρυθμίσεις της εικόνας, ώστε να μπορεί να την ανακαλεί και να την εμφανίζει 
όταν χρειάζεται.  
 
Με τον ίδιο τρόπο θα εισάγετε τις εικόνες 02_2_corneto.jpg, 02_3_darbuka.jpg, 
02_4_lyra.jpg, 02_5_ney.jpg,  02_6_outi.jpg και  02_7_kanonaki.jpg στα πεδία 2, 3, 
4, 5, 6 και 7, αντίστοιχα, της ομάδας πεδίων Αριστερά (σταθερά) αντικείμενα (2). 
Όπως θα παρατηρήσετε, στο κεντρικό παράθυρο του JMatch είναι ορατά μόνον 
πέντε πεδία. Για να εμφανιστούν τα πεδία 6 και 7 θα πρέπει να κάνετε κλικ δύο 
φορές στο πάνω βελάκι (6), που βρίσκεται αριστερά από τα πεδία της ομάδας 
πεδίων Αριστερά (σταθερά) αντικείμενα (2) (βλ. παρακάτω εικόνα). Στη συνέχεια, 
μπορείτε να εισάγετε τις εικόνες 02_6_outi.jpg και  02_7_kanonaki.jpg στα 
αντίστοιχα πεδία. Κάνετε κλικ δύο φορές στο κάτω βελάκι (6) ώστε να γίνουν πάλι 
ορατά τα πεδία 1 έως 5. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των εικόνων στα πεδία 
της ομάδας πεδίων Αριστερά (σταθερά) αντικείμενα (2), μπορείτε να εισάγετε τα 
ονόματά τους (κιταρίνο, κορνέτο, νταρμπούκα, λύρα, νέυ, ούτι, κανονάκι) στα 
αντίστοιχα πεδία της ομάδας πεδίων Δεξιά (ανακατεμένα) αντικείμενα (3). Και εδώ, 
για να εισάγετε τα ονόματα ούτι και κανονάκι στα πεδία 6 και 7, πρέπει να κάνετε 
δύο φορές κλικ στο πάνω βελάκι (6), όπως κάνατε και για την εισαγωγή των εικόνων 
στα πεδία της ομάδας πεδίων Αριστερά (σταθερά) αντικείμενα (2). Αφού εισάγετε 
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τα ονόματα στα πεδία 6 και 7, κάνετε κλικ δύο φορές στο κάτω βελάκι (6) ώστε να 
εμφανίζονται πάλι τα πεδία 1 έως 5. Δεν κάνουμε καμία παρέμβαση στα πεδία Fix 
και Εξ ορισμού. Η κεντρική σελίδα του JMatch θα έχει τώρα τη μορφή που βλέπετε 
στην παρακάτω εικόνα. Σημειώστε ότι είναι πιθανόν να φαίνεται μόνον ένα μέρος 
του κώδικα των εικόνων που έχουν εισαχθεί. Για να δείτε το υπόλοιπο μέρος των 
κωδίκων πρέπει να κάνετε κύλιση (scroll) με τα βελάκια δεξιά του κάθε πεδίου.  
 

 
 
Εάν κάνετε κλικ στο πάνω βελάκι (6) δύο φορές, τότε το κεντρικό παράθυρο του 
JMatch θα είναι όπως στην παρακάτω εικόνα, θα εμφανίζονται δηλαδή τα πεδία 3 
έως 7.  
 

6 
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Στη συνέχεια θα εισάγουμε ένα βοηθητικό κείμενο στην άσκησή μας. Επιλέγουμε  
από το μενού Αρχείο/Προσθήκη βοηθητικού κειμένου. Στο παράθυρο που θα 
ανοίξει, τσεκάρετε την επιλογή Να περιληφθεί βοηθητικό κείμενο και εισάγετε στο 
πεδίο του τίτλου και στο πεδίο του κειμένου, τα κείμενα όπως τα βλέπετε στην 
παρακάτω εικόνα:  
 

6 
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Κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ και θα επιστρέψετε στην κεντρική οθόνη του JMatch. Στη 
συνέχεια, προχωρούμε στις ρυθμίσεις διαμόρφωσης.  
 
 
Βήμα 2: Διαμόρφωση του αρχείου εξόδου (output)  
 
Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τη διαμόρφωση του αρχείου εξόδου. Επιλέξτε 
από το μενού Επιλογές/Διαμόρφωση επιλογών. Εναλλακτικά μπορείτε να πατήσετε 
το εικονίδιο διαμόρφωσης:  
 

 
 
Στο παράθυρο που θα ανοίξει, στην πρώτη καρτέλα Τίτλοι/οδηγίες, εισάγετε στα 
πεδία Υπότιτλος άσκησης και Οδηγίες τα κείμενα που βλέπετε στην παρακάτω 
εικόνα:  
 

Κουμπί διαμόρφωσης 
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Στη δεύτερη καρτέλα Ανατροφοδότηση, θα πρέπει να βλέπετε τις επιλογές που 
έχετε διαμορφώσει στην προηγούμενη άσκηση, όπως τις βλέπετε και στην 
παρακάτω εικόνα. Αν για κάποιο λόγο δεν είναι έτσι, τότε διορθώστε σύμφωνα με 
την παρακάτω εικόνα.  
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Στην τρίτη καρτέλα Κουμπιά, αφήνουμε τις πρώτες επιλογές όπως είναι και 
επεμβαίνουμε μόνο στην ενότητα Αναζήτηση, σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα.  
Τσεκάρουμε τις επιλογές Να μπει κουμπί “Επόμενη άσκηση” και Να μπει κουμπί 
“Πίσω”. Στο πεδίο URL σελίδας επόμενης άσκησης, θα πρέπει να εισάγουμε το 
όνομα του htm αρχείου της 3ης άσκησης, ώστε να είναι διασυνδεδεμένη η 2η 
άσκηση, που κατασκευάζουμε αυτή τη στιγμή, με την 3η άσκηση, που έχουμε ήδη 
κατασκευάσει. Για να το επιτύχουμε αυτό, κάνουμε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση. Αν 
ανοίξει το παράθυρο που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα, κάνετε κλικ στο κουμπί 
ΟΚ.  
 

 
 
Στο νέο παράθυρο Άνοιγμα που θα εμφανιστεί (βλ. παρακάτω εικόνα), επιλέξτε το 
αρχείο askisi_3_match.htm και κάνετε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.  
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Το παράθυρο Άνοιγμα (βλ. προηγούμενη εικόνα) θα εξαφανιστεί και θα 
επιστρέψετε στο παράθυρο των ρυθμίσεων (βλ παρακάτω εικόνα). Παρατηρήστε 
ότι το όνομα του htm αρχείου έχει εισαχθεί στο πεδίο URL σελίδας επόμενης 
άσκησης. Τώρα η 2η άσκηση είναι συνδεδεμένη με την 3η άσκηση. Όταν ο χρήστης 
θα βρίσκεται στην 2η άσκηση και κάνει κλικ στο βελάκι => στη μπάρα πλοήγησης, θα 
μεταβεί στην 3η άσκηση. Όταν πάλι βρίσκεται στην 3η άσκηση και κάνει κλικ στο 
βελάκι <= στη μπάρα πλοήγησης, θα μεταβεί πίσω στην 2η άσκηση.  
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Στην επόμενη καρτέλα Εμφάνιση, οι ρυθμίσεις θα πρέπει να είναι ίδιες με της 
προηγούμενης άσκησης (βλ. παρακάτω εικόνα), οπότε δεν αλλάζουμε τίποτα. Αν 
για κάποιον λόγο δεν είναι ίδιες, αντιγράψτε τις ρυθμίσεις που φαίνονται στην 
παρακάτω εικόνα.  
 

 
 
Στην καρτέλα Χρονόμετρο δεν κάνουμε καμία επιλογή (βλ. παρακάτω εικόνα) γιατί 
στη συγκεκριμένη φάση δεν θέλουμε να βάλουμε κανέναν χρονικό περιορισμό στη 
λύση της άσκησης.  
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Στην καρτέλα Διάφορα, αυτή τη φορά θα τσεκάρουμε την επιλογή Δείξε ορισμένο 
αριθμό ερωτήσεων κάθε φορά που ανοίγει η σελίδα (βλ. παρακάτω εικόνα), γιατί 
θέλουμε, από τα επτά όργανα που έχουμε εισάγει στην ερώτηση, να εμφανίζονται 
τέσσερα κάθε φορά. Οπότε, στο πεδίο Αριθμός ερωτήσεων που θα εμφανίζονται σε 
κάθε άνοιγμα της σελίδας, εισάγουμε τον αριθμό 4. Τσεκάρουμε και την επιλογή 
Ανακάτεμα της σειράς των ερωτήσεων κάθε φορά που ανοίγει η σελίδα. Με αυτές 
τις επιλογές, η άσκηση θα εμφανίζεται εντελώς διαφορετική κάθε φορά που ο 
μαθητής θα την ανοίγει, αφού θα αλλάζουν, τόσο τα όργανα που θα εμφανίζονται 
όσο και η σειρά τους. Έτσι, μπορεί ο μαθητής να επαναλαμβάνει πολλές φορές την 
ίδια άσκηση. Με αυτές τις δυνατότητες που προσφέρει το JMatch, η διαδικασία της 
επανάληψης αποκτά νόημα και γίνεται πιο ελκυστική, πιο αποδοτική και 
εκπληρώνει τον υποτιθέμενο σκοπό της χωρίς να εκφυλίζεται σε μία διαδικασία 
στείρας απομνημόνευσης. Επίσης, αυτές οι επιλογές είναι χρήσιμες όταν θέλουμε 
να χρησιμοποιήσουμε τις ασκήσεις για αξιολόγηση (τεστ) στην τάξη. Με 
τσεκαρισμένες αυτές τις επιλογές, είναι δυνατόν κάθε μαθητής να έχει 
διαφορετικές ερωτήσεις από όλους τους άλλους. Επίσης, αν έχουμε μία τράπεζα 
ερωτήσεων, μπορούμε κάθε φορά να επιλέγουμε τον αριθμό των ερωτήσεων που 
θέλουμε να έχει το τεστ.  
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Με τις δύο τελευταίες καρτέλες, Προσαρμογή και CGI, δεν θα ασχοληθούμε σε αυτή 
την φάση, οπότε εδώ έχουμε ολοκληρώσει τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Θα 
αποθηκεύσουμε τις αλλαγμένες ρυθμίσεις σε ένα νέο αρχείο. Κάνουμε κλικ στο 
κουμπί Αποθήκευση ως, και στο παράθυρο Αποθήκευση ως που θα ανοίξει, 
εισάγουμε το όνομα askisi_2_match.cfg στο πεδίο Όνομα αρχείου. Στη συνέχεια 
κάνουμε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση. Οι ρυθμίσεις έχουν αποθηκευτεί, οπότε, 
οποτεδήποτε τις χρειαστούμε μπορούμε να ανοίξουμε το αρχείο askisi_2_match.cfg 
και να τις έχουμε έτοιμες σε μία νέα άσκηση.  
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Έχετε επιστρέψει στο παράθυρο των Ρυθμίσεων. Σε αυτό το σημείο έχουμε 
ολοκληρώσει τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Πατήστε το κουμπί ΟΚ και θα 
επιστρέψετε στην κεντρική σελίδα του JMatch.  
 
Μην ξεχνάτε να αποθηκεύετε σε τακτά χρονικά διαστήματα πατώντας το πλήκτρο 
αποθήκευσης ή επιλέγοντας από το μενού Αρχείο/Αποθήκευση.  
 
 
Βήμα 3: Δημιουργώντας μία ιστοσελίδα  
 
Το τελικό βήμα, όπως πάντα, συνίσταται στη δημιουργία της ιστοσελίδας από τα 
δεδομένα σας. Σε αυτό το σημείο θα επιλέξετε τη μορφή που θα έχει η ιστοσελίδα 
που θα εξάγετε, δηλαδή αν θα είναι κανονική (standard), “σύρε και άφησε” (drag 
and drop) ή flashcard (οι μορφές αυτές αναλύθηκαν στην αρχή αυτού του 
κεφαλαίου, οπότε μπορείτε να ανατρέξετε εκεί για περισσότερες πληροφορίες). Τη 
συγκεκριμένη άσκηση θα εξάγουμε σε κανονική (standard) μορφή, οπότε κάνουμε 
κλικ στο μενού Αρχείο/Δημιουργία σελίδας Web/Σελίδα Web για v6 browsers. 
Εναλλακτικά, μπορούμε να κάνουμε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο στην μπάρα 
εργαλείων κάτω από τη γραμμή μενού (βλ. παρακάτω εικόνα).  
 

 
 
Στο παράθυρο Αποθήκευση ως που θα ανοίξει (βλέπε παρακάτω εικόνα), μπορείτε 
να επιλέξετε τον φάκελο στον οποίο θα αποθηκευτεί το αρχείο σας και να εισάγετε 
στο πεδίο Όνομα αρχείου, το όνομα του αρχείου που επιθυμείτε. Επιλέξτε τον ίδιο 
φάκελο στον οποίο έχετε αποθηκεύσει και όλα τα υπόλοιπα αρχεία και δώστε στην 
ιστοσελίδα το ίδιο όνομα που έχετε δώσει και στο αρχείο του JMatch που έχετε 
δημιουργήσει, με τη διαφορά ότι η επέκταση του αρχείου θα είναι htm 
(aksisi_2_match.htm).  
 

Κουμπί εξαγωγής ιστοσελίδας κανονικής (standard) μορφής  
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Πατήστε το κουμπί Αποθήκευση και θα ανοίξει στην οθόνη σας το παρακάτω 
παράθυρο:  
 

 
 
Το παράθυρο αυτό σας πληροφορεί ότι το HTM αρχείο σας έχει παραχθεί και 
αποθηκευτεί στη διεύθυνση που αναγράφεται στο πάνω μέρος του παραθύρου και 
σας ρωτά τι θέλετε να κάνετε στη συνέχεια. Υπάρχουν τρεις επιλογές, που 
αντιστοιχούν στα τρία κουμπιά που ακολουθούν την προτροπή Τι θέλεις να κάνεις;  
Οι επιλογές αυτές αναλύθηκαν παραπάνω. Κάνετε κλικ στο κουμπί Τίποτα για να 
κλείσει το παράθυρο και να επιστρέψετε στην κεντρική οθόνη του JMatch.  
 
Εδώ έχετε ολοκληρώσει τη δημιουργία της δεύτερης άσκησης. Με τον ίδιο τρόπο, 
θα προχωρήσουμε στη δημιουργία τελευταίας (πρώτης) άσκησης. Πριν συνεχίσετε, 
μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε.  
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1η Άσκηση 
 
Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στη δημιουργία της 1ης άσκησης, την οποία θα 
διασυνδέσουμε με την 2η άσκηση, που έχουμε ήδη δημιουργήσει. Η 1η άσκηση θα 
είναι μία άσκηση αντιστοίχισης σε κανονική (standard) μορφή. Στην άσκηση αυτή, 
θα πρέπει να αντιστοιχηθούν τα ονόματα γωνιών, που θα εμφανίζονται στη δεξιά 
στήλη, στις περιγραφές των γωνιών, που θα εμφανίζονται στην αριστερή στήλη. Θα 
ακολουθήσουμε τα ίδια τρία βήματα εν συντομία, δεδομένου ότι η αναλυτική τους 
παρουσίαση έγινε στην 5η άσκηση που δημιουργήσαμε στην αρχή αυτού του 
κεφαλαίου.  
 
Ανοίξτε το JMatch. Αν το έχετε ήδη ανοικτό από την προηγούμενη άσκηση, επιλέξτε 
από το μενού Αρχείο/Νέο. Θα δείτε την κενή οθόνη του JMatch:  
 

 
 
Αποθηκεύστε το αρχείο στον ίδιο φάκελο που αποθηκεύσατε και τις προηγούμενες 
ασκήσεις, επιλέγοντας από το μενού Αρχείο/Αποθήκευση ως, και δίνοντάς το όνομα 
askisi_1_match.jnt.  
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Βήμα 1: Εισαγωγή δεδομένων  
 
Εισάγετε στο πεδίο Τίτλος τον τίτλο: Δραστηριότητα με το JMatch – Άσκηση 1, 
καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία στα πεδία Αριστερά (σταθερά) αντικείμενα και 
Δεξιά (ανακατεμένα) αντικείμενα. Στα πεδία Αριστερά (σταθερά) αντικείμενα 
εισάγουμε τις περιγραφές των διαφόρων ειδών γωνιών και στα πεδία Δεξιά 
(ανακατεμένα) αντικείμενα εισάγουμε τα ονόματά τους (οξεία, ορθή, αμβλεία, 
ευθεία, πλήρης), όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.  
 

 
 
Όπως και στις προηγούμενες ασκήσεις, έχουμε αφήσει τις προεπιλογές στα πεδία 
Εξ ορισμού και Fix.  
 
Στη συνέχεια θα εισάγουμε ένα βοηθητικό κείμενο στην άσκησή μας. Επιλέγουμε  
από το μενού Αρχείο/Προσθήκη βοηθητικού κειμένου. Στο παράθυρο που θα 
ανοίξει, τσεκάρετε την επιλογή Να περιληφθεί βοηθητικό κείμενο και εισάγετε στο 
πεδίο του τίτλου και στο πεδίο του κειμένου, τα κείμενα όπως τα βλέπετε στην 
παρακάτω εικόνα:  
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Κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ και θα επιστρέψετε στην κεντρική οθόνη του JMatch. Στη 
συνέχεια, προχωρούμε στις ρυθμίσεις διαμόρφωσης.  
 
 
Βήμα 2: Διαμόρφωση του αρχείου εξόδου (output)  
 
Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τη διαμόρφωση του αρχείου εξόδου. Επιλέξτε 
από το μενού Επιλογές/Διαμόρφωση επιλογών. Εναλλακτικά μπορείτε να πατήσετε 
το εικονίδιο διαμόρφωσης:  
 

 
 
Στο παράθυρο που θα ανοίξει, στην πρώτη καρτέλα Τίτλοι/οδηγίες, εισάγετε στα 
πεδία Υπότιτλος άσκησης και Οδηγίες τα κείμενα που βλέπετε στην παρακάτω 
εικόνα:  
 

Κουμπί διαμόρφωσης 
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Στη δεύτερη καρτέλα Ανατροφοδότηση, θα πρέπει να βλέπετε τις επιλογές που 
έχετε διαμορφώσει στην προηγούμενη άσκηση, όπως τις βλέπετε και στην 
παρακάτω εικόνα. Αν για κάποιο λόγο δεν είναι έτσι, τότε διορθώστε σύμφωνα με 
την παρακάτω εικόνα.  
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Στην τρίτη καρτέλα Κουμπιά, αφήνουμε τις πρώτες επιλογές όπως είναι και 
επεμβαίνουμε μόνο στην ενότητα Αναζήτηση, σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα.  
Τσεκάρουμε μόνο την επιλογή Να μπει κουμπί “Επόμενη άσκηση” και όχι την 
επιλογή Να μπει κουμπί “Πίσω” αφού αυτή θα είναι η πρώτη άσκηση της ενότητας 
που δημιουργούμε και δεν θα προηγείται αυτής άλλη άσκηση. Στο πεδίο URL 
σελίδας επόμενης άσκησης, θα πρέπει να εισάγουμε το όνομα του htm αρχείου της 
2ης άσκησης, ώστε να είναι διασυνδεδεμένη η 1η άσκηση, που κατασκευάζουμε 
αυτή τη στιγμή, με την 2η άσκηση, που έχουμε ήδη κατασκευάσει. Για να το 
επιτύχουμε αυτό, κάνουμε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση. Αν ανοίξει το παράθυρο που 
βλέπετε στην παρακάτω εικόνα, κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ.  
 

 
 
Στο νέο παράθυρο Άνοιγμα που θα εμφανιστεί (βλ. παρακάτω εικόνα), επιλέξτε το 
αρχείο askisi_2_match.htm και κάνετε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.  
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Το παράθυρο Άνοιγμα (βλ. προηγούμενη εικόνα) θα εξαφανιστεί και θα 
επιστρέψετε στο παράθυρο των ρυθμίσεων (βλ παρακάτω εικόνα). Παρατηρήστε 
ότι το όνομα του htm αρχείου έχει εισαχθεί στο πεδίο URL σελίδας επόμενης 
άσκησης. Τώρα η 1η άσκηση είναι συνδεδεμένη με την 2η άσκηση. Όταν ο χρήστης 
θα βρίσκεται στην 1η άσκηση και κάνει κλικ στο βελάκι => στη μπάρα πλοήγησης, θα 
μεταβεί στην 2η άσκηση. Όταν πάλι βρίσκεται στην 2η άσκηση και κάνει κλικ στο 
βελάκι <= στη μπάρα πλοήγησης, θα μεταβεί πίσω στην 1η άσκηση.  
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Στην επόμενη καρτέλα Εμφάνιση, οι ρυθμίσεις θα πρέπει να είναι ίδιες με της 
προηγούμενης άσκησης (βλ. παρακάτω εικόνα), οπότε δεν αλλάζουμε τίποτα. Αν 
για κάποιον λόγο δεν είναι ίδιες, αντιγράψτε τις ρυθμίσεις που φαίνονται στην 
παρακάτω εικόνα.  
 

 
 
Στην καρτέλα Χρονόμετρο δεν κάνουμε καμία επιλογή (βλ. παρακάτω εικόνα) γιατί 
στη συγκεκριμένη φάση δεν θέλουμε να βάλουμε κανέναν χρονικό περιορισμό στη 
λύση της άσκησης.  
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Στην καρτέλα Διάφορα, δεν θα τσεκάρουμε την επιλογή Δείξε ορισμένο αριθμό 
ερωτήσεων κάθε φορά που ανοίγει η σελίδα (βλ. παρακάτω εικόνα), γιατί θέλουμε, 
να εμφανίζονται κάθε φορά όλες οι ερωτήσεις. Τσεκάρουμε όμως την επιλογή 
Ανακάτεμα της σειράς των ερωτήσεων κάθε φορά που ανοίγει η σελίδα. Με αυτές 
τις επιλογές, η άσκηση θα εμφανίζεται διαφορετική κάθε φορά που ο μαθητής θα 
την ανοίγει. Έτσι, μπορεί ο μαθητής να επαναλαμβάνει πολλές φορές την ίδια 
άσκηση και να εμφανίζεται κάθε φορά διαφορετική, ώστε να είναι πιο ελκυστική, 
πιο αποδοτική και εκπληρώνει τον υποτιθέμενο σκοπό της χωρίς να εκφυλίζεται σε 
μία διαδικασία στείρας απομνημόνευσης.  
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Με τις δύο τελευταίες καρτέλες, Προσαρμογή και CGI, δεν θα ασχοληθούμε ούτε σε 
αυτή την φάση, οπότε εδώ έχουμε ολοκληρώσει τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Θα 
αποθηκεύσουμε τις αλλαγμένες ρυθμίσεις σε ένα νέο αρχείο. Κάνουμε κλικ στο 
κουμπί Αποθήκευση ως, και στο παράθυρο Αποθήκευση ως που θα ανοίξει, 
εισάγουμε το όνομα askisi_1_match.cfg στο πεδίο Όνομα αρχείου. Στη συνέχεια 
κάνουμε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση. Οι ρυθμίσεις έχουν αποθηκευτεί, οπότε, 
οποτεδήποτε τις χρειαστούμε μπορούμε να ανοίξουμε το αρχείο askisi_1_match.cfg 
και να τις έχουμε έτοιμες σε μία νέα άσκηση.  
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Έχετε επιστρέψει στο παράθυρο των Ρυθμίσεων. Σε αυτό το σημείο έχουμε 
ολοκληρώσει τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Πατήστε το κουμπί ΟΚ και θα 
επιστρέψετε στην κεντρική σελίδα του JMatch.  
 
Μην ξεχνάτε να αποθηκεύετε σε τακτά χρονικά διαστήματα πατώντας το πλήκτρο 
αποθήκευσης ή επιλέγοντας από το μενού Αρχείο/Αποθήκευση.  
 
 
Βήμα 3: Δημιουργώντας μία ιστοσελίδα  
 
Το τελικό βήμα, όπως πάντα, συνίσταται στη δημιουργία της ιστοσελίδας από τα 
δεδομένα σας. Σε αυτό το σημείο θα επιλέξετε τη μορφή που θα έχει η ιστοσελίδα 
που θα εξάγετε, δηλαδή αν θα είναι κανονική (standard), “σύρε και άφησε” (drag 
and drop) ή flashcard (οι μορφές αυτές αναλύθηκαν στην αρχή αυτού του 
κεφαλαίου, οπότε μπορείτε να ανατρέξετε εκεί για περισσότερες πληροφορίες). Τη 
συγκεκριμένη άσκηση θα εξάγουμε σε κανονική (standard) μορφή, οπότε κάνουμε 
κλικ στο μενού Αρχείο/Δημιουργία σελίδας Web/Σελίδα Web για v6 browsers. 
Εναλλακτικά, μπορούμε να κάνουμε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο στην μπάρα 
εργαλείων κάτω από τη γραμμή μενού (βλ. παρακάτω εικόνα).  
 

 
 
Στο παράθυρο που θα ανοίξει (βλέπε παρακάτω εικόνα), μπορείτε να επιλέξετε τον 
φάκελο στον οποίο θα αποθηκευτεί το αρχείο σας και να εισάγετε στο πεδίο Όνομα 
αρχείου, το όνομα του αρχείου που επιθυμείτε. Επιλέξτε τον ίδιο φάκελο στον 
οποίο έχετε αποθηκεύσει και όλα τα υπόλοιπα αρχεία και δώστε στην ιστοσελίδα το 
ίδιο όνομα που έχετε δώσει και στο αρχείο του JMatch που έχετε δημιουργήσει, με 
τη διαφορά ότι η επέκταση του αρχείου θα είναι htm (aksisi_1_match.htm).  
 

 

Κουμπί εξαγωγής ιστοσελίδας κανονικής (standard) μορφής  



77 
 

 
Πατήστε το κουμπί Αποθήκευση και θα ανοίξει στην οθόνη σας το παρακάτω 
παράθυρο:  
 

 
 
Το παράθυρο αυτό σας πληροφορεί ότι το HTM αρχείο σας έχει παραχθεί και 
αποθηκευτεί στη διεύθυνση που αναγράφεται στο πάνω μέρος του παραθύρου και 
σας ρωτά τι θέλετε να κάνετε στη συνέχεια. Υπάρχουν τρεις επιλογές, που 
αντιστοιχούν στα τρία κουμπιά που ακολουθούν την προτροπή Τι θέλεις να κάνεις;  
Οι επιλογές αυτές αναλύθηκαν παραπάνω. Κάνετε κλικ στο κουμπί Τίποτα για να 
κλείσει το παράθυρο και να επιστρέψετε στην κεντρική οθόνη του JMatch.  
 
Εδώ έχετε ολοκληρώσει τη δημιουργία της πρώτης άσκησης και μαζί με αυτήν και 
ολόκληρη τη δραστηριότητα. Τώρα, μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο 
askisi_1_match.htm, κάνοντας διπλό κλικ πάνω του (το αρχείο βρίσκεται στον 
φάκελο 02_JMatch_distance – εκεί βρίσκονται και όλα τα υπόλοιπα αρχεία που 
έχετε δημιουργήσει) να λύσετε τις ασκήσεις και να περιηγηθείτε με τα βελάκια => 
και <= της μπάρας πλοήγησης, ώστε να διαπιστώσετε ότι όλα λειτουργούν σωστά. 
Αν κάτι δεν λειτουργεί σωστά, μπορείτε να ανοίξετε το αντίστοιχο αρχείο του 
JMatch και να κάνετε ότι διορθώσεις χρειάζονται, συμβουλευόμενοι και τις 
σημειώσεις αυτού του κεφαλαίου. Αυτή είναι μία διαδικασία που θα κάνετε πολύ 
συχνά όταν δημιουργείτε τις δικές σας διαδραστικές δραστηριότητες με το Hot 
Potatoes. Ένα σημείο που πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα είναι το εξής: Αν θελήσετε 
να ανοίξετε ένα από τα αρχεία (jnt) του JMatch που έχετε δημιουργήσει, θα πρέπει 
να ανοίξετε και το αντίστοιχο αρχείο διαμόρφωσης (cfg) (το JMatch θυμάται κάθε 
το τελευταίο cfg αρχείο διαμόρφωσης που έχετε ανοίξει. Αυτό σημαίνει ότι, αν 
τώρα ανοίξετε το αρχείο askisi_4_match.jmt, που έχετε δημιουργήσει 
προηγουμένως, το JMatch δεν θα φορτώσει μαζί και το αντίστοιχο αρχείο 
διαμόρφωσης askisi_4_match.cfg, που είχατε δημιουργήσει μαζί με το αρχείο 
askisi_4_match.jmt. Αντιθέτως, θα θυμάται το τελευταίο αρχείο διαμόρφωσης που 
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φτιάξατε και αποθηκεύσατε μαζί με την 1η άσκηση, δηλαδή το askisi_1_match.cfg. 
Αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε αν επιλέξετε από το μενού 
Επιλογές/Διαμόρφωση επιλογών ή αν κάνετε κλικ στο κουμπί διαμόρφωσης. Τότε 
θα δείτε ότι αρχείο διαμόρφωσης που είναι φορτωμένο είναι το askisi_1_match.cfg 
(φαίνεται στην ετικέτα του παραθύρου, όπως βλέπετε στην παρακάτω εικόνα:  
 

 
 
Εάν, λοιπόν, θέλετε να κάνετε διορθώσεις στην 4η άσκηση, τότε, σε αυτό το 
παράθυρο κάνετε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα και στο παράθυρο που θα ανοίξει (βλ. 
παρακάτω εικόνα) κάνετε κλικ στο αρχείο askisi_4_match.cfg και πατήστε Άνοιγμα.  
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Τότε θα δείτε το παράθυρο διαμόρφωσης να αλλάζει και στην ετικέτα του θα 
εμφανιστεί το όνομα του αρχείου askisi_4_match.cfg (βλ. παρακάτω εικόνα).  
 

 
 
Αφού κάνετε τις διορθώσεις που θέλετε, θα πατήσετε Αποθήκευση και στη 
συνέχεια ΟΚ. Έτσι θα επιστρέψετε στο κεντρικό παράθυρο του JMatch, όπου, αφού 
κάνετε ότι διορθώσεις επιθυμείτε, θα πρέπει να αποθηκεύσετε το αρχείο και να 
δημιουργήσετε πάλι την ιστοσελίδα επιλέγοντας Αρχείο/Δημιουργία σελίδας 
Web/Σελίδα Web για v6 browsers ή κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο (βλ. 
παρακάτω εικόνα).  
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Στο παράθυρο Αποθήκευση ως, που θα ανοίξει, επιλέγετε το askisi_4_match.cfg (βλ. 
παρακάτω εικόνα) και στη συνέχεια πατάτε Αποθήκευση.  
 

 
 
Επειδή το αρχείο με όνομα askisi_4_match.cfg υπάρχει ήδη, το πρόγραμμα θα σας 
ρωτήσει αν θέλετε να το αντικαταστήσετε (βλ. παρακάτω εικόνα).  

Κουμπί εξαγωγής ιστοσελίδας κανονικής (standard) μορφής  
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Πατήστε το κουμπί Ναι και θα εμφανιστεί το γνωστό παράθυρο Προεπισκόπηση ή 
αποθήκευση της άσκησης (βλ. παρακάτω εικόνα).  
 

 
 
Εδώ μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Προεπισκόπηση άσκησης στο πρόγραμμα 
πλοήγησης, οπότε θα ανοίξει το htm αρχείο που έχετε δημιουργήσει, όπου 
μπορείτε να ελέγξετε αν, μετά τις αλλαγές που έχετε κάνει, λειτουργούν όλα σωστά. 
Όταν θα δημιουργείτε δικές σας ασκήσεις, αυτή τη διαδικασία θα επαναλαμβάνετε 
πολύ συχνά προκειμένου να τελειοποιήσετε τις ασκήσεις σας.  
 
Εδώ έχετε ολοκληρώσει την ενότητα του JMatch. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό 
το κείμενο για μελλοντικές αναφορές όταν θα δημιουργείτε τις δικές σας 
διαδραστικές ιστοσελίδες με το JMatch.  


