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Sequitur 
 
Με το λογισμικό Sequitur δημιουργούμε άσκηση σύνθεσης κειμένου από κομμάτια που εμείς ορίζουμε. 
  
Το παράθυρο που εμφανίζεται όταν εκκινούμε το λογισμικό είναι το παρακάτω: 

 
 
Επάνω γράφουμε τον τίτλο της άσκησης (Στο παραπάνω παράδειγμα: «Μπερδεμένη ιστορία…»). 
Στο κυρίως παράθυρο γράφουμε το κείμενο. Κάθε κομμάτι του κειμένου το γράφουμε σε ξεχωριστή 
σειρά. 
Αν το κείμενό μας είναι μεγάλο κι έχει παραγράφους, τότε για να επισημάνουμε την αρχή κάθε νέας 
παραγράφου αφήνουμε μια κενή γραμμή. 
Μπορούμε αν θέλουμε να αφήσουμε το Sequitur να τεμαχίσει αυτόματα το κείμενο. Για να κάνουμε 
αυτόματο τεμαχισμό, κάνουμε κλικ στο κουμπί ( ) και στο παράθυρο διαλόγου που θα εμφανιστεί 
πληκτρολογούμε τον αριθμό λέξεων ανά γραμμή. 
 
Αφού ολοκληρώσουμε τη συγγραφή της άσκησης, μπορούμε να ρυθμίσουμε το interface της έτσι ώστε να 
εμφανίζει τα διάφορα μηνύματα στα ελληνικά. Αυτό γίνεται κάνοντας κλικ στο κουμπί , οπότε θα 
εμφανιστεί το σχετικό παράθυρο διαλόγου για τη διαμόρφωση των μηνυμάτων της άσκησης: 
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Αφού τελειώσουμε και με τις ρυθμίσεις του interface αποθηκεύουμε την άσκηση σε επεξεργάσιμη μορφή 
(κλικ στο , οπότε η άσκηση θα αποθηκευτεί σε αρχείο τύπου *.sqt) και σε μορφή αρχείου ιστοσελίδας 
για δημοσίευση στον ιστό (κλικ στο , οπότε η άσκηση θα αποθηκευτεί σε αρχείο τύπου *.htm). 
 
Η άσκηση που δημιουργήθηκε πιο πάνω, στην τελική της μορφή έχει ως εξής: 
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Rhubarb 
 
Με το λογισμικό Rhubarb δημιουργούμε άσκηση σύνθεσης κειμένου από κρυμμένες λέξεις.  
 
Το παράθυρο που εμφανίζεται όταν εκκινούμε το λογισμικό είναι το παρακάτω: 

 
 
Επάνω γράφουμε τον τίτλο της άσκησης (Στο παραπάνω παράδειγμα: «Η νεραντζούλα»). 
Στο κυρίως παράθυρο γράφουμε το κείμενο. Αρχικά όλες οι λέξεις του κειμένου θα είναι κρυφές. Αν 
θέλουμε να ορίσουμε κάποια λέξη ως φανερή, την επιλέγουμε και κάνουμε κλικ στο κουμπί . 
 
 
Αφού ολοκληρώσουμε τη συγγραφή της άσκησης, μπορούμε να ρυθμίσουμε το interface της έτσι ώστε να 
εμφανίζει τα διάφορα μηνύματα στα ελληνικά. Αυτό γίνεται κάνοντας κλικ στο κουμπί , οπότε θα 
εμφανιστεί το σχετικό παράθυρο διαλόγου για τη διαμόρφωση των μηνυμάτων της άσκησης: 
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Αφού τελειώσουμε και με τις ρυθμίσεις του interface αποθηκεύουμε την άσκηση σε επεξεργάσιμη μορφή 
(κλικ στο , οπότε η άσκηση θα αποθηκευτεί σε αρχείο τύπου *.rhb) και σε μορφή αρχείου ιστοσελίδας 
για δημοσίευση στον ιστό (κλικ στο , οπότε η άσκηση θα αποθηκευτεί σε αρχείο τύπου *.htm). 
 
Η άσκηση που δημιουργήθηκε πιο πάνω, στην τελική της μορφή έχει ως εξής: 

 


