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Η εφαρμογή JQuiz  
 

Δημιουργία μιας άσκησης με το JQuiz βήμα προς βήμα 
 
Μία άσκηση που δημιουργείται με το JQuiz μπορεί να έχει πολλές ερωτήσεις, κάθε 
μία από τις οποίες μπορεί να έχει μία από τις παρακάτω μορφές:  
α) Πολλαπλών επιλογών (Multiple Choice)  
β) Σύντομης απάντησης (Short Answer)  
γ) Υβριδικές (Hybrid)  
δ) Πολλών επιλογών (Multi-select).  
 
Θα δημιουργήσουμε μία άσκηση η οποία θα έχει πέντε ερωτήσεις. Η πρώτη θα 
είναι πολλαπλών επιλογών, η δεύτερη, σωστό-λάθος, η τρίτη, σύντομης απάντησης, 
η τέταρτη, υβριδική και η πέμπτη, πολλών επιλογών. Η ερώτηση σωστό-λάθος 
δημιουργείται με τον τύπο πολλαπλών επιλογών. Οι ερωτήσεις που θα 
δημιουργήσουμε θα είναι πολύ απλής μορφής, ώστε να επικεντρώσουμε την 
προσοχή μας στη δομή και στα χαρακτηριστικά των ερωτήσεων.  
 
 
Ανοίξτε τη σουίτα Hot Potatoes κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιό της, στην 
επιφάνεια εργασίας και κάνετε κλικ στην «πατάτα» JQuiz. Θα δείτε την παρακάτω 
οθόνη:  
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Πριν ξεκινήσουμε τη δημιουργία της άσκησης, θα εξελληνίσουμε το περιβάλλον του 
JQuiz. 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 επανεκινήσετε όλες τις εφαρμογές που είναι ανοικτές 
ώστε να εμφανιστεί το νέο περιβάλλον.  
 

 
 
Πατήστε το πλήκτρο Yes. H κεντρική οθόνη του JQuiz θα αλλάξει και θα γίνει όπως η 
παρακάτω:  
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Τώρα, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη δημιουργία της άσκησης. Θα αρχίσουμε με την 
εισαγωγή δεδομένων.  
 
Βήμα 1: Εισαγωγή δεδομένων  
 
Ξεκινούμε με την εισαγωγή των δεδομένων. Εισάγουμε τα δεδομένα σε κάθε 
ερώτηση της άσκησής μας χωριστά.  
 
1η ερώτηση (πολλαπλών επιλογών):  
 
1: Εδώ βλέπουμε τον αύξοντα αριθμό της τρέχουσας ερώτησης. Όταν 
ολοκληρώσουμε αυτή την ερώτηση, θα κάνουμε κλικ στο πάνω βέλος για να πάμε 
στην επόμενη ερώτηση.   
 
2: Εδώ επιλέγουμε τον τύπο της ερώτησης, δηλαδή αν θα είναι πολλαπλών 
επιλογών, σύντομης απάντησης, υβριδική ή πολλών επιλογών. Αυτή την πρώτη 
ερώτηση, θα την κάνουμε πολλαπλών επιλογών, οπότε αφήνουμε την προεπιλογή 
σε αυτό το πεδίο.  
 
3: Εδώ γράφουμε τον τίτλο της άσκησης, που θα είναι κοινός για όλες της ερωτήσεις 
της συγκεκριμένης άσκησης. Σε αυτή την άσκηση θα γράψουμε: Ερωτήσεις 
δημιουργημένες με το JQuiz.  
 
4: Εδώ γράφουμε την ερώτηση: Το αποτέλεσμα της πρόσθεσης (–7)+(+5) είναι:  
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5: Εδώ γράφουμε τις πιθανές απαντήσεις. Μία από αυτές είναι η σωστή (–2) και 
μεταξύ των υπολοίπων θα συμπεριλάβουμε συστηματικά λάθη που κάνουν συχνά 
οι μαθητές (+12, –12, +2).  
 
6: Εδώ γράφουμε την ανατροφοδότηση που κρίνουμε σκόπιμο να λαμβάνει ο 
μαθητής όταν επιλέγει την αντίστοιχη ερώτηση. Αν επιλέξει την σωστή απάντηση, 
λαμβάνει μία επιβράβευση καθώς και μία επανάληψη του κανόνα, για το 
ενδεχόμενο να έχει επιλέξει τη σωστή κατά τύχη. Αν επιλέξει κάποια από τις λάθος 
απαντήσεις, λαμβάνει μία ανατροφοδότηση που τον ενημερώνει ότι δεν είναι η 
σωστή απάντηση, μία βοήθεια για να καταλάβει το λάθος που έκανε και να βρει τη 
σωστή απάντηση και την προτροπή να ξαναπροσπαθήσει. Δείτε τις 
ανατροφοδοτήσεις για κάθε απάντηση στην εικόνα που ακολουθεί.  
 

  
7: Εδώ τσεκάρουμε τη σωστή απάντηση.  
 
8: Εάν οι τέσσερις απαντήσεις, A, B, C και D, δεν μας είναι αρκετές και θέλουμε να 
έχουμε περισσότερες πιθανές απαντήσεις στην ερώτησή μας, τότε κάνουμε κλικ στο 
πάνω βελάκι και εμφανίζονται περισσότερα πεδία για να εισάγουμε και άλλες 
απαντήσεις με τις ανατροφοδοτήσεις τους.  
 
1: Όταν έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη ερώτηση κάνουμε κλικ στο πάνω βελάκι για 
να μεταβούμε στη δεύτερη ερώτηση.  
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Αποθηκεύστε το αρχείο που έχετε δημιουργήσει επιλέγοντας από τη γραμμή μενού: 
Αρχείο/Αποθήκευση ως. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, επιλέγετε τον φάκελο 
στον οποίο θα αποθηκεύσετε το αρχείο σας και το όνομα του αρχείου.  
 
2η ερώτηση (σωστό-λάθος):  
Η δεύτερη ερώτηση θα είναι τύπου Σωστό-Λάθος. Για να δημιουργήσουμε μια 
τέτοια ερώτηση, χρησιμοποιούμε, όπως και προηγουμένως, τον τύπο Πολλαπλών 
επιλογών και εισάγουμε μόνο δύο πιθανές απαντήσεις: Σωστό και Λάθος.  
 
Τώρα, στο πεδίο (1) του αύξοντα αριθμού της ερώτησης βλέπετε τον αριθμό 2. Στο 
πεδίο του τύπου της ερώτησης (2) αφήνετε την προεπιλογή Πολλαπλών επιλογών. 
Στο πεδίο του τίτλου (3) δεν αλλάζετε τίποτα γιατί ο τίτλος είναι κοινός για όλες τις 
ερωτήσεις της άσκησης. Στο πεδίο 4 γράφετε τη δεύτερη ερώτηση: Αν σε ένα σώμα 
δεν ασκείται καμία δύναμη τότε θα παραμείνει ακίνητο. Στα πεδία των απαντήσεων 
(5) εισάγουμε: Σωστό στο Α και Λάθος στο Β. Στα πεδία (6) εισάγουμε τις 
ανατροφοδοτήσεις για τις επιλογές Σωστό και Λάθος, όπως φαίνονται στην 
παρακάτω εικόνα: 
 

 
 
Τέλος, στο πεδίο (7) τσεκάρουμε τη σωστή απάντηση. Τώρα έχουμε ολοκληρώσει τη 
δεύτερη ερώτηση, οπότε μπορούμε να κάνουμε κλικ στο πάνω βέλος στο πεδίο (1) 
του αύξοντα αριθμού της ερώτησης, για να μεταβούμε στην τρίτη ερώτηση.  
 
Μην ξεχνάτε να αποθηκεύετε τακτικά πατώντας το κουμπί αποθήκευσης ή 
επιλέγοντας από το μενού: Αρχείο/Αποθήκευση.  
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3η ερώτηση (σύντομης απάντησης):  
Τώρα στο πεδίο (1) του αύξοντα αριθμού της ερώτησης, βλέπετε τον αριθμό 3. Η 
τρίτη ερώτηση που θα φτιάξουμε θα είναι ερώτηση σύντομης απάντησης.  
 
Στο πεδίο του τύπου της ερώτησης (2), επιλέξτε Σύντομης απάντησης. Στο πεδίο του 
τίτλου (3) δεν αλλάζετε τίποτα γιατί ο τίτλος είναι κοινός για όλες τις ερωτήσεις της 
άσκησης. Στο πεδίο 4 γράφετε την τρίτη ερώτηση: Ποιό είναι το όνομα του 
προγράμματος με το οποίο δημιουργήθηκε αυτή η ερώτηση;  
 
Εισάγετε, όπως βλέπετε και στην παρακάτω εικόνα, στα πεδία (5) των πιθανών 
απαντήσεων, μόνον δύο πιθανές απαντήσεις: JQuiz και Hot Potatoes, καθώς και τις 
αντίστοιχες ανατροφοδοτήσεις στα πεδία (6). Η σωστή απάντηση είναι: JQuiz, οπότε 
τσεκάρουμε στο αντίστοιχο κουτάκι στα πεδία (7).  
 

 
 
Σε μία ερώτηση σύντομης απάντησης, οι απαντήσεις που μπορεί να δώσει ο 
μαθητής είναι θεωρητικά απεριόριστες. Προφανώς, δεν είναι δυνατόν 
προβλέψουμε όλες αυτές τις απαντήσεις και πολύ περισσότερο να δώσουμε την 
κατάλληλη ανατροφοδότηση. Έτσι, επιλέγουμε να συμπεριλάβουμε μόνο τη σωστή 
απάντηση και όσες πιθανές απαντήσεις θεωρούμε ότι χρήζουν συγκεκριμένης 
ανατροφοδότησης. Εάν ο μαθητής δώσει οποιαδήποτε άλλη απάντηση εκτός αυτών 
που έχουν προβλεφθεί, τότε, αν αυτή έχει κάποια κοινά γράμματα με τη σωστή, θα 
λάβει μία ανατροφοδότηση που τον πληροφορεί για το σωστό και το λάθος μέρος 
της απάντησής του, ώστε να βοηθηθεί να βρει τη σωστή απάντηση, ενώ αν αυτή 
δεν έχει τίποτα κοινό με τη σωστή απάντηση, θα λάβει μία ανατροφοδότηση που 
θα τον πληροφορεί ότι η απάντησή του είναι λάθος και θα τον παροτρύνει να 
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ξαναπροσπαθήσει. Τις ρυθμίσεις αυτές θα δούμε παρακάτω, στο δεύτερο βήμα που 
θα ασχοληθούμε με τη διαμόρφωση.  
 
Έχουμε ολοκληρώσει και την τρίτη ερώτηση, οπότε μπορούμε να κάνουμε κλικ στο 
πάνω βέλος στο πεδίο (1) του αύξοντα αριθμού της ερώτησης, για να μεταβούμε 
στην τέταρτη ερώτηση.  
 
Μην ξεχνάτε να αποθηκεύετε τακτικά πατώντας το κουμπί αποθήκευσης ή 
επιλέγοντας από το μενού: Αρχείο/Αποθήκευση.  
 
 
4η ερώτηση (υβριδική):  
Τώρα στο πεδίο (1) του αύξοντα αριθμού της ερώτησης, βλέπετε τον αριθμό 4. Η 
τέταρτη ερώτηση που θα φτιάξουμε θα είναι υβριδική ερώτηση. Η υβριδική 
ερώτηση εμφανίζεται στην αρχή ως μία ερώτηση σύντομης απάντησης. Ο μαθητής 
έχει δύο ευκαιρίες να απαντήσει σωστά. Αν δεν τα καταφέρει, τότε η ερώτηση 
μετατρέπεται σε πολλαπλών επιλογών, ώστε να τον διευκολύνει στην εύρεση της 
σωστής απάντησης. Ο αριθμός των ευκαιριών που έχει ο μαθητής να απαντήσει την 
ερώτηση σύντομης απάντησης είναι εξ ορισμού δύο, το πρόγραμμα όμως μας δίνει 
τη δυνατότητα να αλλάξουμε αυτό τον αριθμό. Θα δούμε πως γίνεται αυτό 
παρακάτω, στο δεύτερο βήμα που θα ασχοληθούμε με τη διαμόρφωση.  
 
Για να δημιουργήσετε μία υβριδική ερώτηση, στο πεδίο (2) του τύπου της 
ερώτησης, επιλέξτε Υβριδικές. Στο πεδίο του τίτλου (3) δεν αλλάζετε τίποτα γιατί ο 
τίτλος είναι κοινός για όλες τις ερωτήσεις της άσκησης. Στο πεδίο 4 γράφετε την 
τέταρτη ερώτηση: Η ελληνική επανάσταση του 1821 ξεκίνησε από την … 
 
Εισάγετε, όπως βλέπετε και στην παρακάτω εικόνα, στα πεδία (5) των πιθανών 
απαντήσεων, τις πιθανές απαντήσεις: Πελοπόννησο, Μολδοβλαχία, Αθήνα και 
Μύκονο, καθώς και τις αντίστοιχες ανατροφοδοτήσεις στα πεδία (6). Η σωστή 
απάντηση είναι: Μολδοβλαχία, οπότε τσεκάρουμε στο αντίστοιχο κουτάκι (Σωστό) 
στα πεδία (7). Θα παρατηρήσατε ότι σε αυτή την περίπτωση (της υβριδικής 
ερώτησης), στα πεδία (7) εμφανίζεται και μία επιπλέον επιλογή για κάθε ερώτηση: 
Να συμπεριληφθεί στις επιλογές … . Εάν αφήσετε τσεκαρισμένη αυτή την επιλογή, 
τότε η αντίστοιχη απάντηση θα είναι μία από αυτές που θα εμφανίζονται όταν η 
ερώτηση πάρει τη μορφή ερώτησης πολλαπλής επιλογής. Εάν κάποια από τις 
δυνατές απαντήσεις που έχετε εισάγει δεν θέλετε να εμφανίζεται όταν η ερώτηση 
μετατραπεί σε πολλαπλής επιλογής, τότε πρέπει να ξετσεκάρετε αυτή την επιλογή.  
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Για την περίπτωση που ο μαθητής δώσει μία απάντηση, στη φάση που η ερώτηση 
έχει τη μορφή σύντομης απάντησης, που δεν έχετε προβλέψει, ισχύουν όλα όσα 
έχουμε πει παραπάνω για την ερώτηση σύντομης απάντησης.  
 
Έχουμε ολοκληρώσει και την τέταρτη ερώτηση, οπότε μπορούμε να κάνουμε κλικ 
στο πάνω βέλος στο πεδίο (1) του αύξοντα αριθμού της ερώτησης, για να 
μεταβούμε στην πέμπτη ερώτηση.  
 
Μην ξεχνάτε να αποθηκεύετε τακτικά πατώντας το κουμπί αποθήκευσης ή 
επιλέγοντας από το μενού: Αρχείο/Αποθήκευση.  
 
5η ερώτηση (πολύ-επιλογής):  
Τώρα στο πεδίο (1) του αύξοντα αριθμού της ερώτησης, βλέπετε τον αριθμό 5. Η 
πέμπτη ερώτηση που θα φτιάξουμε θα είναι μία ερώτηση πολλών επιλογών. Η 
ερώτηση πολλών επιλογών μοιάζει με μία ερώτηση πολλαπλών επιλογών, με τη 
διαφορά ότι έχει περισσότερες από μία σωστές απαντήσεις. Για να είναι σωστή η 
απάντηση, πρέπει να τσεκαριστούν όλες οι σωστές απαντήσεις και να μείνουν 
ατσεκάριστες όλες οι λάθος απαντήσεις. Είναι λάθος αν δεν τσεκαριστεί μία σωστή 
απάντηση. Είναι επίσης λάθος αν τσεκαριστεί μία λάθος απάντηση.  
 
Για να δημιουργήσετε μία ερώτηση πολύ-επιλογής, στο πεδίο (2) του τύπου της 
ερώτησης, επιλέξτε Πολλών επιλογών. Στο πεδίο του τίτλου (3) δεν αλλάζετε τίποτα 
γιατί ο τίτλος είναι κοινός για όλες τις ερωτήσεις της άσκησης. Στο πεδίο 4 γράφετε 
την πέμπτη ερώτηση: Η ελληνική επανάσταση του 1821 ξεκίνησε από την …   
 



11 
 

Εισάγετε, όπως βλέπετε και στην παρακάτω εικόνα, στα πεδία (5) των πιθανών 
απαντήσεων, τις πιθανές απαντήσεις: περνώ, κενό, γερνώ, γέρνω, τρένο και ραίνω, 
καθώς και τις αντίστοιχες ανατροφοδοτήσεις στα πεδία (6). Σχετικά με τις 
ανατροφοδοτήσεις, πρέπει να θυμάστε ότι στις ερωτήσεις πολλών επιλογών η 
κατάσταση είναι λίγο πολύπλοκη. Αν η απάντηση δεν είναι απολύτως σωστή, ο 
μαθητής θα λάβει μία ένδειξη που θα τον πληροφορεί για τον αριθμό σωστών 
απαντήσεων σε σχέση με το σύνολο των επιλογών που διαθέτει η ερώτηση (π.χ. 5/8 
σημαίνει ότι αν η ερώτηση έχει 8 επιλογές, έχει απαντήσει σωστά στις 5 από τις 8, 
ενώ οι υπόλοιπες 3 είναι λάθος, που σημαίνει ότι ή επιλέχθηκαν ενώ δεν θα έπρεπε 
να επιλεχθούν ή δεν επιλέχθηκαν ενώ θα έπρεπε να επιλεχθούν).  Επίσης, θα λάβει 
την ανατροφοδότηση που έχετε εισάγει στην τελευταία, κατά σειρά, επιλογή της 
λίστας η οποία έχει απαντηθεί λάθος, δηλαδή είτε επιλέχθηκε ενώ δεν θα έπρεπε 
να επιλεχθεί, είτε δεν επιλέχθηκε ενώ θα έπρεπε να επιλεχθεί.  

 
Οι σωστές απαντήσεις στην άσκησή μας, είναι αυτές που είναι ρήματα: περνώ, 
γερνώ, γέρνω και ραίνω, οπότε τσεκάρουμε τα αντίστοιχα κουτάκια (Πρέπει να 
επιλεγεί) στα πεδία (7) και αφήνουμε ατσεκάριστα τα κουτάκια των απαντήσεων 
κενό και τρένο, που δεν είναι ρήματα.  
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Έχουμε ολοκληρώσει και την πέμπτη ερώτηση. Μην ξεχνάτε να αποθηκεύετε 
τακτικά πατώντας το κουμπί αποθήκευσης ή επιλέγοντας από το μενού: 
Αρχείο/Αποθήκευση.  
 
Μία επιπλέον δυνατότητα που σας παρέχει το JQuiz 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 
χρήστη 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 
εμφανίζεται στην άσκηση. Η μορφή της άσκησης που θα δημιουργηθεί θα είναι σαν 
αυτή που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα:  
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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 καταλαμβάνει 
αρκετό χώρο, είναι προτιμότερο να μην συμπεριλάβετε κείμενο οδηγιών, ώστε η 
ερώτηση και οι απαντήσεις της να χωράνε στην οθόνη χωρίς να χρειάζεται να γίνει 
κύλιση για να δει ο χρήστης όλες τις απαντήσεις.   
 
Στην περίπτωση που έχετε τσεκάρει το Να περιληφθεί βοηθητικό κείμενο, θα γίνει 
ενεργό και το κουμπί Αναζήτηση κάτω από το Εισαγωγή κειμένου από εξωτερικό 
αρχείο HTML. Αν κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπί, θα ανοίξει το παράθυρο που 
βλέπετε στην παρακάτω εικόνα, όπου μπορείτε να επιλέξετε και να εισάγετε ένα 
HTML αρχείο.  
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Όταν έχετε ολοκληρώσει τις επιλογές που επιθυμείτε, μπορείτε να κάνετε κλικ στο 
κουμπί ΟΚ του παραθύρου Προσθήκη βοηθητικού κειμένου. Οι επιλογές σας θα 
αποθηκευτούν και θα επιστρέψετε στο κεντρικό παράθυρο του JQuiz.  
 
 
Εισαγωγή εικόνων στην άσκηση  
 
Αν θέλετε να εισάγετε μία εικόνα στην άσκηση που δημιουργήσατε, τοποθετήστε 
πρώτα τον δρομέα (cursor) στο σημείο που θέλετε να εισαχθεί η εικόνα. Αυτή τη 
στιγμή θα εισάγουμε μία εικόνα αριστερά από τον τίτλο της άσκησης, οπότε 
κάνουμε κλικ αριστερά του τίτλου ώστε να τοποθετηθεί εκεί ο κέρσορας. Στη 
συνέχεια επιλέγουμε από το μενού Εισαγωγή/Εικόνα/Εικόνα από τοπικό δίσκο ή 
κάνουμε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.  
 

 
 
Θα ανοίξει στην οθόνη σας ένα παράθυρο σαν το παρακάτω, στο οποίο θα 
επιλέξετε τη θέση και το όνομα του αρχείου που θέλετε να εισάγετε. Εδώ 
επιλέγουμε το αρχείο logo_pamak_text. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Άνοιγμα.  
 

Κουμπί εισαγωγής εικόνας 



15 
 

 
 
Θα εμφανιστεί στην οθόνη σας το παρακάτω παράθυρο:  
 

 
 
Σε αυτό το παράθυρο μπορείτε να καθορίσετε τη στοίχιση της εικόνας τσεκάροντας 
στην αντίστοιχη ενότητα μία από τις επιλογές: Αριστερά, Κέντρο, Δεξιά, Καμία. Για 
την περίσταση τσεκάρουμε την επιλογή Αριστερά. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε 
τις διαστάσεις της εικόνας που θα εισάγετε στα αντίστοιχα πεδία Πλάτος και Ύψος. 
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Εισάγουμε 240 για το πλάτος. Το ύψος αλλάζει μόνο του εφόσον έχουμε 
τσεκαρισμένη την επιλογή Διατήρηση αναλογίας. Είναι καλύτερα να αφήσετε 
τσεκαρισμένη αυτή την επιλογή ώστε να αποφύγετε πιθανή παραμόρφωση της 
εικόνας. Πατήστε το κουμπί ΟΚ. Θα παρατηρήσετε ότι έχει εισαχθεί ένα κείμενο 
(πιθανότατα δεν το βλέπετε όλο) το οποίο περιγράφει τις πληροφορίες της εικόνας 
που έχετε εισάγει. Αυτό το κείμενο βοηθά την ιστοσελίδα που θα εξάγετε να 
βρίσκει και να εμφανίζει αυτή την εικόνα. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να αλλάξετε 
θέση την εικόνα (δηλαδή να την μετακινήσετε σε άλλον φάκελο) γιατί τότε η 
ιστοσελίδα σας δεν θα μπορεί να την εντοπίσει και να την εμφανίσει.  
 
Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να εισάγετε εικόνες σε οποιοδήποτε άλλο πεδίο θέλετε, 
δηλαδή στην ερώτηση, στις απαντήσεις ή στην ανατροφοδότηση. Αν θέλετε να 
εισάγετε μία εικόνα σε κάποιο πεδίο που δεν έχει προβλεφθεί να είναι δυνατόν να 
γίνει, 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:  
Τοποθετείτε τον κέρσορα στο πεδίο της ερώτησης κάνοντας κλικ στο τέλος της 
ερώτησης που έχετε εισάγει και πατώντας enter ώστε να μεταβείτε στη γραμμή 
κάτω από την ερώτηση. Στη συνέχεια, επιλέγετε από το μενού 
Εισαγωγή/Εικόνα/Εικόνα από τοπικό δίσκο ή κάνετε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο, 
όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.  
 

 
 
Θα ανοίξει στην οθόνη σας ένα παράθυρο σαν το παρακάτω, στο οποίο θα 
επιλέξετε τη θέση και το όνομα του αρχείου που θέλετε να εισάγετε. Εδώ 
επιλέγουμε το αρχείο ikona. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Άνοιγμα.  
 

 
 
Θα εμφανιστεί στην οθόνη σας το παρακάτω παράθυρο:  
 

Κουμπί εισαγωγής εικόνας 
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Αυτή τη φορά, τσεκάρετε στην ενότητα Στοίχιση εικόνας το Κέντρο, ώστε η εικόνα 
που θα εισάγετε να είναι κεντραρισμένη. Δεν αλλάζετε τους αριθμούς στα πεδία 
Πλάτος και Ύψος και πατάτε το πλήκτρο ΟΚ. Θα παρατηρήσετε ότι στο πεδίο της 
ερώτησης έχει εισαχθεί το κείμενο που περιέχει τις πληροφορίες της εικόνας, όπως 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Επιλέγετε αυτό το κείμενο (προσέξτε να το 
επιλέξετε όλο γιατί υπάρχει μέρος του κειμένου που δεν φαίνεται).  
 

 
 
Αποκόπτετε αυτό το κείμενο πατώντας Επεξεργασία/Κοπή ή πατώντας από το 
πληκτρολόγιο τη συντόμευση Ctrl+X. Επιλέγετε από το μενού Αρχείο/Προσθήκη 
βοηθητικού κειμένου, οπότε ανοίγει το παράθυρο που βλέπετε παρακάτω. Κάνετε 
κλικ στο τέλος του κειμένου, μετά το Καλή επιτυχία! ώστε να τοποθετηθεί ο 
κέρσορας σε εκείνο το σημείο και πατάτε δύο φορές enter ώστε να κατεβεί δύο 
γραμμές παρακάτω. Επιλέγετε από το μενού Επεξεργασία/Επικόλληση ή πατάτε στο 
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πληκτρολόγιο Ctrl+V ώστε να επικολληθεί το κείμενο με τις πληροφορίες της 
εικόνας που είχατε αποκόψει. Πατάτε ΟΚ και επιστρέφετε στην αρχική σελίδα του 
JQuiz.  
 
 
Βήμα 2: Διαμόρφωση του αρχείου εξόδου (output)  
 
Το Hot Potatoes δημιουργεί μία ιστοσελίδα συνδυάζοντας τρεις πηγές:  

 Τα συγκεκριμένα δεδομένα της κάθε άσκησης  

 Τις πληροφορίες διαμόρφωσης  

 Ένα σύνολο “πηγαίων αρχείων” (“source files”) ή προτύπων (templates) που 
περιέχουν τη δομή των σελίδων. 

 
Έχουμε ήδη μιλήσει για την εισαγωγή των δεδομένων στο προηγούμενο βήμα. 
Τώρα θα ασχοληθούμε με τη διαμόρφωση. 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 μαθητευόμενος 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 JQuiz, 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 παρακάτω οθόνη 
διαμόρφωσης:  
 

Κουμπί διαμόρφωσης 
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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. 
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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. Θα δείτε το περιεχόμενο της καρτέλας όπως φαίνεται 
στην παρακάτω εικόνα: 
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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.  
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Στη συνέχεια κάντε κλικ στη λεζάντα της τρίτης καρτέλας: Κουμπιά. Θα δείτε το 
περιεχόμενο της καρτέλας όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
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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 του Κείμενο κουμπιού “Έλεγχος απάντησης” μπορούμε να αφήσουμε την 
προεπιλογή Έλεγχος. Το κουμπί αυτό εμφανίζεται στις ερωτήσεις συμπλήρωσης 
κενού, στις υβριδικές ερωτήσεις και στις ερωτήσεις πολλών επιλογών. Όταν ο 
μαθητής έχει ολοκληρώσει την απάντηση, πατάει αυτό το κουμπί Έλεγχος για να 
ελέγξει αν η απάντησή του είναι σωστή και αναλόγως, λαμβάνει την ανάλογη 
ανατροφοδότηση.  
 
Εάν τσεκάρετε το Να μπει κουμπί “Βοήθεια”, τότε θα εμφανίζεται στις ερωτήσεις 
συμπλήρωσης κενού και στις υβριδικές ερωτήσεις ένα επιπλέον κουμπί, τη λεζάντα 
του οποίου (Βοήθεια ή Δώσε μου ένα γράμμα) πληκτρολογούμε στο πεδίο Κείμενο, 
ακριβώς από κάτω. Κάθε φορά που ο μαθητής πατά αυτό το κουμπί θα λαμβάνει 
μία ανατροφοδότηση που θα του αποκαλύπτει, με τη σειρά, ένα γράμμα της 
σωστής απάντησης.  
 
Εάν τσεκάρετε το Να μπει κουμπί “Δείξε την απάντηση”, τότε θα εμφανίζεται στις 
ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού και στις υβριδικές ερωτήσεις ένα τρίτο κουμπί, τη 
λεζάντα του οποίου (Δείξε την απάντηση ή Δείξε μου την απάντηση) 
πληκτρολογούμε στο πεδίο Κείμενο, ακριβώς από κάτω. Αν ο μαθητής πατήσει αυτό 
το κουμπί, θα λάβει μία ανατροφοδότηση που θα περιέχει τη σωστή απάντηση στην 
ερώτηση.  
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Στο πεδίο του Κείμενο για το κουμπί “Δείξε όλες τις ερωτήσεις”, αφήνουμε την 
προεπιλογή Δείξε όλες τις ερωτήσεις ή πληκτρολογούμε: Θέλω να βλέπω όλες τις 
ερωτήσεις. Στο πεδίο του Κείμενο για το κουμπί “Δείξε μία-μία”, αφήνουμε την 
προεπιλογή Δείξε μία-μία ή πληκτρολογούμε: Θέλω να βλέπω τις ερωτήσεις μία-
μία. Εάν ο μαθητής πατήσει το κουμπί με τη λεζάντα: Θέλω να βλέπω όλες τις 
ερωτήσεις, τότε θα εμφανίζονται όλες οι ερωτήσεις μαζί στην ίδια σελίδα, ενώ 
ταυτόχρονα η λεζάντα του κουμπιού θα αλλάξει σε: Θέλω να βλέπω τις ερωτήσεις 
μία-μία. Εάν ο μαθητής πατήσει το κουμπί με λεζάντα: Θέλω να βλέπω τις 
ερωτήσεις μία-μία, τότε η σελίδα θα επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση και 
θα προβάλλεται μία ερώτηση κάθε φορά.  
 
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 και έτσι μπορεί να 
συνεχίσει την άσκηση.  
 
Στο πεδίο Κείμενο για το κουμπί “Επόμενη ερώτηση”, αφήνουμε την προεπιλογή: => 
και στο πεδίο Κείμενο για το κουμπί “Προηγούμενη ερώτηση”, αφήνουμε την 
προεπιλογή: <=. Τα πλήκτρα αυτά εμφανίζονται στο πάνω μέρος κάθε ερώτησης και 
ανάμεσά τους εμφανίζεται μία ένδειξη που πληροφορεί τον μαθητή για τον 
αύξοντα αριθμό της τρέχουσας ερώτησης και για τον συνολικό αριθμό των 
ερωτήσεων που περιέχει η άσκηση (π.χ. 3/5 σημαίνει ότι βρισκόμαστε στην τρίτη 
ερώτηση από τις πέντε ερωτήσεις που περιέχει συνολικά η άσκηση). Τα πλήκτρα 
αυτά χρησιμεύουν για να μεταβαίνει ο μαθητής από τη μία ερώτηση της άσκησης 
στην άλλη. Δηλαδή, αν ο μαθητής πατήσει το κουμπί με λεζάντα => θα μεταβεί στην 
επόμενη ερώτηση, ενώ αν πατήσει το κουμπί με λεζάντα <= θα μεταβεί στην 
προηγούμενη ερώτηση. Ο μαθητής μπορεί να απαντά τις ερωτήσεις με όποια σειρά 
θέλει.  
 
Η ενότητα Αναζήτηση, που βρίσκεται ακριβώς από κάτω, μας δίνει τη δυνατότητα 
να συνδέουμε μεταξύ τους διαφορετικές ασκήσεις που έχουμε δημιουργήσει με το 
Hot Potatoes. Αν τσεκάρουμε τις τρείς επιλογές της ενότητας Navigation: 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 πατήσει το αριστερό 
κουμπί (<=), θα μεταβεί στην προηγούμενη άσκηση που είναι συνδεδεμένη με την 
τρέχουσα άσκηση και αν πατήσει το μεσαίο κουμπί (Περιεχόμενα), θα μεταβεί στον 
πίνακα περιεχομένων που περιέχει όλες τις ασκήσεις που είναι συνδεδεμένες 
μεταξύ τους. Τις προεπιλεγμένες λεζάντες για τα τρία κουμπιά (<=, Περιεχόμενα 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.  
 
Για να συνδέσετε μία νέα άσκηση με την τρέχουσα άσκηση, πρέπει να εισάγετε στο 
πεδίο URL σελίδας επόμενης άσκσης, τη διεύθυνση και το όνομα του αρχείου της 
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νέας άσκησης. Για να το επιτύχετε αυτό, πατήστε το κουμπί Αναζήτηση και στο 
παράθυρο που θα ανοίξει, αναζητήστε και επιλέξτε την άσκηση που θα έπεται της 
τρέχουσας (πρέπει να επιλέξετε το html αρχείο που έχει εξαχθεί από το αντίστοιχο 
αρχείο Hot Potatoes). Είναι καλό, όλες οι ασκήσεις που θέλετε να είναι 
διασυνδεδεμένες μεταξύ τους, να βρίσκονται στον ίδιο φάκελο.  
 

 
 
Εάν θέλετε να συνδέσετε την άσκηση με έναν πίνακα περιεχομένων, πρέπει να 
εισάγετε στο πεδίο του URL σελίδες περιεχομένων, τη διεύθυνση και το όνομα του 
αρχείου του πίνακα περιεχομένων, με την ίδια διαδικασία που είδαμε 
προηγουμένως.  
 
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, 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, δηλαδή δύο 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 
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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 
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 (visited) μπορείτε να 
καθορίσετε το χρώμα της γραμματοσειράς των συνδέσμων. 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 Προεπισκοπηση, μπορείτε να δείτε τις αλλαγές 
που κάνατε στα χρώματα στην προεπισκόπηση ακριβώς από πάνω.  
 
Στη συνέχεια κάντε 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 χρονος 
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 τα σελίδα της 
άσκησής 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.  
 
Εάν τσεκάρετε την επιλογή Ανακάτεμα της σειράς των ερωτήσεων κάθε φορά που 
ανοίγει η σελίδα, τότε, κάθε φορά που κάποιος χρήστης θα ανοίγει τα σελίδα της 
άσκησής σας, οι ερωτήσεις θα εμφανίζονται με διαφορετική σειρά.  
 
Εάν τσεκάρετε την επιλογή Ανακάτεμα τα σειράς των απαντήσεων για κάθε 
ερώτηση κάθε φορά που ανοίγει η σελίδα, τότε, κάθε φορά που κάποιος χρήστης 
θα ανοίγει τα σελίδα της άσκησής σας, θα ανακατεύεται η σειρά των απαντήσεων 
σε κάθε ερώτηση της άσκησης.  
 
Εάν τσεκάρετε την επιλογή Δείξε τον αριθμό των ερωτήσεων που απαντήθηκαν 
σωστά κατευθείαν, τότε ο χρήστης θα λαμβάνει μία ανατροφοδότηση όταν θα έχει 
ολοκληρώσει την άσκηση που θα τον πληροφορεί πόσες ερωτήσεις απάντησε 
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σωστά με την πρώτη προσπάθεια από τον συνολικό αριθμό των ερωτήσεων της 
άσκησης.   
 
Εάν τσεκάρετε την επιλογή Δείξε βαθμολογία έπειτα από κάθε σωστή απάντηση, 
τότε κάθε φορά που ο χρήστης θα απαντά σωστά μία ερώτηση, θα λαμβάνει μαζί με 
την ανατροφοδότηση για την ερώτηση και την πληροφορία για την τρέχουσα 
βαθμολογία του (βλέπε την παρακάτω εικόνα).  
 

 
 
Εάν τσεκάρετε την επιλογή Δείξε άλλες σωστές απαντήσεις,  τότε, όταν ο χρήστης 
απαντά μία ερώτηση που έχει περισσότερες από μία σωστές απαντήσεις, θα 
λαμβάνει μία ανατροφοδότηση που θα τον πληροφορεί για τις άλλες σωστές 
απαντήσεις της τρέχουσας ερώτησης.  
 
Στο πεδίο επιτρεπόμενες προσπάθειες πριν μία υβριδική ερώτηση μετατραπεί σε 
πολλαπλής επιλογής, μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό των λανθασμένων 
προσπαθειών που έχει στη διάθεσή του ο χρήστης, πριν η υβριδική ερώτηση 
μετατραπεί από ερώτηση συμπλήρωσης κενού σε πολλαπλής επιλογής.  
 
Εάν τσεκάρετε την επιλογή Εισαγωγή πληκτρολογίου οθόνης για μαθητές που δεν 
χρησιμοποιούν λατινικούς χαρακτήρες, τότε θα εμφανίζεται ένα βοηθητικό 
πληκτρολόγιο στην οθόνη, που θα επιτρέπει στους μαθητές-χρήστες να επιλέγουν 
από εκεί μη τυποποιημένους χαρακτήρες που δεν υπάρχουν στο πληκτρολόγιο. Σε 
αυτή την περίπτωση, στο πεδίο Πάντα να περιλαμβάνονται αυτοί οι χαρακτήρες στο 
πληκτρολόγιο οθόνης, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τους χαρακτήρες που 
επιθυμείτε να εμφανίζονται στο βοηθητικό πληκτρολόγιο οθόνης.  
 
Οι επιλογές της καρτέλας που δεν αναφέρθηκαν εδώ καθώς και οι δύο επόμενες 
καρτέλες, θα συζητηθούν παρακάτω. 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 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 JQuiz.  
 
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. 
Το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνετε κλικ στο μενού Αρχείο/Δημιουργία σελίδας 
Web/Σελίδα Web για v6 browsers και στη συνέχεια να δώσετε στην ιστοσελίδα σας 
ένα όνομα αρχείου. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο 
(βλέπε 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. Μπορείτε να δώσετε στην 
ιστοσελίδα το ίδιο όνομα που έχετε δώσει και στο αρχείο του JQuiz που έχετε 
δημιουργήσει.  
 

 
 
Θα παρατηρήσετε ότι η διαφορά που υπάρχει σε αυτό το παράθυρο από το 
συνηθισμένο παράθυρο αποθήκευσης του JQuiz, 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 

Κουμπί δημιουργίας ιστοσελίδας 
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(browser) του υπολογιστή σας. Όταν πατήσετε το κουμπί Αποθήκευση, θα ανοίξει 
στην οθόνη σας το παρακάτω παράθυρο:  
 

 
 
Το παράθυρο αυτό σας πληροφορεί ότι το HTML 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 HTML 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 παρακάτω 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 άσκησης στο JQuiz. Πριν κλείσετε το 
JQuiz, μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε.  
 
 


