Άσκηση αντιστοίχισης στο HotPotatoes
Εθθηλήζηε ην ινγηζκηθό HotPotatoes
Θα εκθαληζηεί ε αξρηθή νζόλε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Κάληε θιηθ ζηελ παηάηα JMatch. Θα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηνπ JMatch:

Σηνλ ηίηιν πιεθηξνινγήζηε: «Αληηζηνηρίδσ ιέμεηο κε εηθόλεο» (Σημείωζη: όποσ σπάρτει κείμενο προς
πληκηρολόγηζη ενηός ειζαγωγικών να ηο πληκηρολογείηε τωρίς ηα ειζαγωγικά.)
Σηα πιαίζηα ηεο αξηζηεξήο ζηήιεο πιεθηξνινγήζηε ηηο ιέμεηο «Σθύινο», «Γάηα», θαη «Κνπλέιη» ζηα 1, 2, 3
αληίζηνηρα.
Σηα αληίζηνηρα πιαίζηα ηεο δεμηάο ζηήιεο εηζάγεηε ηηο αληίζηνηρεο εηθόλεο σο εμήο: Κάληε θιηθ ζην πξώην πιαίζην
πάλσ δεμηά (ην αληίζηνηρν ηνπ 1) έηζη ώζηε ν δξνκέαο θεηκέλνπ λα αλαβνζβήλεη κέζα ζ’ απηό. Αθνινύζσο από ην
κελνύ Ειζαγωγή επηιέμηε Εικόνα θαη αθνινύζσο Εικόνα από ηοπικό δίζκο.
Επεηδή δελ έρεηε απνζεθεύζεη αθόκε ηελ εξγαζία ζαο, δελ κπνξείηε λα εηζάγεηε εηθόλα θαη γη’ απηό ζα εκθαληζηεί
έλα παξάζπξν δηαιόγνπ πνπ ζαο δεηάεη πξώηα λα ηελ απνζεθεύζεηε:

Κάληε θιηθ ζην ΟΚ λα θιείζεη ην παξάζπξν.
Από ην βαζηθό παξάζπξν ηνπ JMatch απνζεθεύζηε ηελ εξγαζία ζαο (Αξρείν, Απνζήθεπζε Ωο) κε ην όλνκα
antistoixisi ζην θάθειν C:\4del\HotPotatoes
Επηρεηξήζηε θαη πάιη λα εηζάγεηε ηηο εηθόλεο. Τα αξρεία πνπ ζα εηζάγεηε βξίζθνληαη ζην θάθειν
C:\4del\HotPotatoes\pictures θαη είλαη ηα dog.jpg cat.jpg θαη rabbit.jpg
Όηαλ ζα εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν όπσο ην παξαθάησ, ζα θάλεηε θιηθ ζην ΟΚ.

Σεκείσζε: ζην πιαίζην εηζαγσγήο ηεο εηθόλαο, αληί ηεο εηθόλαο εκθαλίδνληαη θάπνηνη «πεξίεξγνη» ραξαθηήξεο.
Απηό είλαη θαλνληθό.
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Κάληε θιηθ ζην κελνύ Επιλογές θη αθνινύζσο ζηελ επηινγή Διαμόρθωζη επιλογών.Θα εκθαληζηεί ην παξάζπξν
Αρτείο ρσθμίζεων απ’ όπνπ δηακνξθώλνπκε ηα ζηνηρεία αιιειεπίδξαζεο ηεο άζθεζεο κε ην ρξήζηε:

Σηελ θαξηέια Τίηλοι/οδηγίες δηαγξάςηε ηνλ ππόηηηιν ηεο άζθεζεο θαη ζηηο νδεγίεο πιεθηξνινγήζηε ηα αθόινπζα:
Ανηιζηοίσιζε ηιρ εικόνερ με ηιρ λέξειρ. Μόλιρ ηελειώζειρ πάηα "Έλεγσορ".
Σηελ θαξηέια Κοσμπιά απνεπηιέμηε ηηο επηινγέο «Να κπεη θνπκπί ‘Επόκελελε άζθεζε’», «Να κπεη θνπκπί
‘Πεξηερόκελα’» θαη «Να κπεη θνπκπί ‘Πίζσ’».
Απνζεθεύζηε ην αξρείν ξπζκίζεσλ θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί Αποθήκεςζη ωρ πνπ βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηνπ
παξαζύξνπ, κε ην όλνκα antistoixisi ζην θάθειν C:\4del\HotPotatoes
Κάληε θιηθ ζην θνπκπί ΟΚ λα θιείζεη ην παξάζπξν ξπζκίζεσλ.
Απνζεθεύζηε θαη πάιη ηελ εξγαζία ζαο (απλή αποθήκεσζη).
Απνζεθεύζηε ηελ άζθεζε ζηελ εθηειέζηκε κνξθή ηεο: Μελνύ Απσείο, Δημιοςπγία ζελίδαρ Web, Σύπε κι άζε
ζελίδα Web για v6 browsers. Δώζηε ηεο ην όλνκα antistoixisi θαη απνζεθεύζηε ηελ ζην θάθειν
C:\4del\HotPotatoes
Θα εκθαληζηεί ην παξαθάησ παξάζπξν:

Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή «Πξνεπηζθόπεζε άζθεζεο ζην πξόγξακκα πινήγεζεο». Θα αλνίμεη ν Internet Explorer
κε ηελ άζθεζή ζαο έηνηκε λα ηελ εθηειέζεηε. Εθηειέζηε ηελ!
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