
ഹഹഹോടട്ട് പപഹോടഹടഹോ   (Javahotpot61)

ഇന്റററാകക്ടീവവ് മൂലല്യ നനിര്ണ്ണയസറാമഗനികള് തയറാററാകറാനുളള ഒരു സസറാഫവ് വവയര് ആണവ് Hot Potato . 
ഇതനില് Multiple choice, Jumbled sentence, Cross word, matching, gap fill തുടങനിയ ആപനിസകഷനുകളറാണവ്
ഉളളതവ്.

ഇതനില് നനിനവ് ആവശല്യമറായ application ഉപസയറാഗനിചവ് ടക്ടീചര്കവ് മൂലല്യ നനിര്ണ്ണയനനിര്ണ്ണയസറാമഗനികള്
നനിര്മനികറാവുനതറാണവ്.
ഉപകരണങ്ങള്   ,   വവിഭവങ്ങള്
Java Hot Potato Software

സസറാഫവ് റവ് വവയര്  യൂണനിസവഴനിറനി ഒറാഫവ് വനിസകറാറനിയയനിവല hot potato home page ല് നനിനവ് ഡഡൗണ
സലറാഡവ്  വചെസയറാ  മുന്പവ്  ഡഡൗണ  സലറാഡവ്  വചെയവ്  സൂകനിച  വപന്ഡഡ്രൈവവ്,  സനി.ഡനി  എനനിവയനില്  നനിസനറാ
ഇന്സറാള് വചെയറാവുനതറാണവ്.

1. കമമ്പ്യൂട്ടര് Desk Top വല Javahotpot61 സഫറാള്ഡറനില് click വചെയ്യുക 
2. തുറന്നു വരുന സപജനില് നനിനവ്  LinuxStartHotPot.sh  എന file double click  വചെയവ്  Run  പ്രസവ് വചെയവ്

Hot potato തുറക്കുക
3. തുടര്നവ് വരുന സപജനില് നനിനവ് ആവശല്യമറായ ബട്ടണ അമര്തനി (eg. Jmatch )സവണ്ട ആപനിസകഷന്

തുറക്കുക (ചെനിതത്രം സനറാക്കുക)

Hot  Potato  Software    ഉപഹയഹോഗവിചട്ട്  ഹചേരരും  പടവി  ഹചേര്കഹോന്    (Match  the  following)    ഹചേഹോദദ്യങ്ങള്
തയഹോറഹോക്കുന്നപതങ്ങപന 

• മുന് വനിവരനിച രക്ടീതനിയനില്  Hot Potato  തുറനവ്  JMatch  ബട്ടണ  click  വചെയവ്  Jmatch  ആപനിക സഷന്
തുറക്കുക



• തുറനവ് വരുന സപജനില് എക്സര്ഡസസനിവന്റ title നല്കുക
• സസവവ് ബട്ടണ അമര്തനി എക്സര്ഡസസവ് വലറാസകഷനനില് സസവവ് വചെയ്യുക  (.jmt   extension  സനറാട

കൂടനിയ ഫയല് ആയനിരനിക്കുത്രം save ആകുക : File   Save data file  )
• Left   (fixed  )  ഭറാഗതവ്  സചെറാദല്യതനിവന്റ  A –  Part  ഡടപവ്  വചെയ്യുക,  വലതു ഭറാഗതവ്  A –  Part  വല

വനിവരങള്കവ് മറാചവ് വചെയ്യുന വറാക്കുകസളറാ വറാകല്യങസളറാ (B – Part) സചെര്ക്കുക 
• അഞവ് വഎറത്രംസവ്  വവര  നനിലവനില് കറാണുന  interface  ല് സചെര്കറാവുനതറാണവ്.  അഞനില് കൂടതല്

വഎറത്രംസവ് സചെര്കണവമങനില് തറാവഴെ കറാണുന up arrow  click  വചെയവ് കൂടതല് നനിരകള് സചെര്കറാന്
കഴെനിയത്രം

• Export  വചെയ്യുനതനിനവ് മുന്പറായനി option ബട്ടണ click വചെയവ്തവ് open configuration window  അമര്തനി
other option ല് വചെനവ് shuffle items each time page in loaded ടനികവ് വചെയ്യുക

• സശഷത്രം ഫയല് എക്സവ്സപറാര്ട്ടവ് വചെയ്യുക (.htm extension കൂടനിയതവ്)

• file  export  create standard V6 page / create drag-drop page വസലകവ് വചെയവ് തുറന്നു വരുന
ജറാലകതനില് done കനികവ് വചെയ്യുക.

• ലഭനിക്കുന ഫയല് main.html ആയനി പുനര് നറാമകരണത്രം വചെയ്യുക 



• പ്രസ്തത  ഫയല്  ഒരു  സഫറാള്ഡറനിനകതറാകനി  ഉചെനിതമറായ  സപരു  നല്കനി  കത്രംപ്രസവ്  വചെയവ്  (.zip
സഫറാര്മറാറനില്) സമഗയനില് അപവ് സലറാഡവ് വചെയറാവുനതറാണവ്.

Hot potato   ഉപഹയഹോഗവിചട്ട് വവിട ഭഹോഗരും പൂരവിപവിക്കുക തയഹോറഹോക്കുന്നപതങ്ങപന
• മുന്സപ പറഞ്ഞ രക്ടീതനിയനില് Hot potato തുറനവ് Jcloze തനിര      വഞ്ഞടക്കുക 
• Exercise title വകറാടതവ് ഉചെനിതമറായ വലറാസകഷനനില്  data save  വചെയ്യുക

• File   save data file
• Text for cloze exercise എന ഫക്ടീല്ഡനില് ആവശല്യമറായ വറാകല്യങള് ഡടപവ് വചെയ്യുക
• ആവശല്യമറായ  വറാക്കുകള് വസലകവ് വചെയവ് Make gap button press  വചെയവ് പൂരനിപനിസകണ്ട വറാക്കുകള്

hide  വചെയ്യുക
• തുടര്നവ് export വചെയ്യുക

• File  export  Create standard V6 page
• Exported file main.html ആയനി പുനര്നറാമകരണത്രം വചെയ്യുക . 
• main.html file  സഫറാള്ഡറനിനകതറാകനി ഉചെനിതമറായ സപരു നല്കനി കത്രംപ്രസവ് വചെയവ്സമഗയനില് അപവ്

സലറാഡവ് വചെയ്യുക

സമല് വനിവരനിച രക്ടീതക്ടീയനില് Hot potato യനിവല മറവ് application കളത്രം ശ്രമനികറാവുനതറാണവ്.

        


