בעיות נפוצות עם  .CAPAכתובת האתרhttp://capa2.cc.huji.ac.il :
לתשומת ליבכם – על כל בעיה עם מערכת הקאפה יש לפנות ישירות למתרגלים בקורס הנלמד .צוות החווה לא
יכול לעזור מעבר לכתוב בדף זה!!
א .איך אני מושך/ת את התרגיל שלי?
 .1צריך לדעת מהו מספר התרגיל ) (set number / experiment numberשמושכים .מספר התרגיל מקביל
בדר"כ למספר השבוע בקורס ).(...1,2,3
 .2נכנסים לאתר  http://capa2.cc.huji.ac.ilובוחרים את הקורס הנלמד.
 .3מקליקים על .Click here to work on CAPA
 .4תחת " "printable CAPA exerciseמכניסים ת.ז ואת מספר התרגיל ומקליקים על  .SENDהתרגיל נפתח ב
) PDFאם נכנסים לאתר דרך מחשב שלא שייך לחווה צריך לדאוג שתהיה מותקנת התוכנה Adobe Acrobat
 ,Readerניתן להוריד את התוכנה מהאתר של (capa
ב .איך אני מכניס את התשובות לתרגיל?
 .1נכנסים לאתר  http://capa2.cc.huji.ac.ilובוחרים את הקורס הנלמד.
 .2מקליקים על .Click here to work on CAPA
 .3בעותק  CAPAהמודפס מופיע למעלה  CAPA IDאישי לכל תלמיד ,יש להזין מספר זה ומס' ת"ז בשדות
המתאימים תחת "."Interactive CAPA login
ג .איך להדפיס את ה?CAPA
חשוב להדפיס את התרגיל בפורמט ה PDFולא את עמוד הזנת התשובות בפורמט .HTML
 .1צריך לדעת מהו מספר התרגיל שמושכים .מספר התרגיל מקביל בדר"כ למספר השבוע בקורס ).(...1,2,3
 .2נכנסים לאתר  http://capa2.cc.huji.ac.ilובוחרים את הקורס הנלמד.
 .3מקליקים על .Click here to work on CAPA
 .4תחת " "printable CAPA exerciseמכניסים ת.ז ואת מספר התרגיל ומקליקים על  .SENDהתרגיל נפתח
ב.PDF
 .5לוחצים על .print
ד .הוא לא מקבל את התשובה שלי ,מה אני עושה לא בסדר?
• כאשר מזינים תשובה בשורה העליונה של העמוד יש סטטוס של פתרון התרגיל ,יש לשים לב לאות שרשומה תחת
מס' השאלה הבעייתית .על פי האות אפשר לדעת מה סטאטוס השאלה )נפתרה/לא נפתרה( ומה הייתה הבעיה
בהזנת התשובה:
פיתרון אפשרי
פירוש
סטאטוס
תשובה נכונה
Y
במצב כזה היחידות שהוזנו נכונות והוזנו מס' נכון
התשובה שהוזנה שגויה
N
של ספרות משמעותיות )אם צריך( .התשובה
עצמה שגויה.
לשים לב באילו יחידות עובדים .לפעמים רשום
היחידות שהוזנו לא נכונות או
U
בפירוש באילו יחידות להזין את התשובה,
שהוזנו יחידות כאשר אין צורך
במקרה זה אין צורך לרשום את היחידות
בכך
בתשובה אלא רק את המספר.
להזין את היחידות של התשובה.
לא הוזנו יחידות
u
לעבוד על פי כללי הספרות המשמעותיות לאורך
מס' ספרות משמעותיות שגוי
S
כל החישוב.
בדר"כ במקרה זה הוזנו ספרות איפה שהמחשב
טעות בקליטת התשובה
F
מצפה לקבל תשובה עם אותיות או ההיפך.

•

הערה על היחידות :אם רוצים לרשום יחידה בחזקה מסוימת,
אם רוצים לרשום מספר באקספוננט ,לדוגמה  ,32x104רושמים.32E4 :
לשים לב שמספר הניסיונות להכנסת תשובה מוגבל ,ויתכן שהניסיונות נגמרו.

לדוגמה:

,cm3

רושמים:

cm^3

ה .סטודנט שמקליד את מספר הזהות שלו ואת מספר התרגיל  1ולא מקבל דף תרגיל ,אלא הודעת שגיאה על קובץ
חסר – יש לשלוח אי-מייל למרצה או למתרגלים והעניין יטופל .בעיה זו תקרה לסטודנטים שלא מופיעים ברשימה
הקיימת במערכת ,דבר שעלול לקרות .הרשימה הקיימת במערכת  capaהיא נפרדת מרשימת הסטודנטים הרשומים
לקורס ,ולכן ייתכן מצב בו סטודנט רשום לקורס כרגיל אך עדיין לא יכול להדפיס תרגילים .כל מי שירשם לקורס באיחור
)כלומר במהלך  3השבועות הראשונים של הסמסטר( ידרש להודיע על כך למרצה או למתרגלים כדי שיוסיפו אותו
לרשימת ה capa-והוא יוכל לקבל את התרגילים.
ו .סטודנט שהשם שלו לא מופיע בראש דף התרגיל – בעיה זו לא מפריעה לפתרון התרגילים או לרישום במערכת ,שכן
הרישום נעשה על סמך מספרי זהות .מי שהדבר מפריע לו יכול לשלוח אי-מייל למרצה או למתרגלים בציון מספר הזהות
והשם באנגלית.
בכל מקרה :לרשותכם לעזרה שבאתר ה ,CAPAיש שם רשימה של כל היחידות שהמערכת מקבלת והסברים
מפורטים על אופן הזנת התשובות.

