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Uwagi wstępne1
Celem programu HotPotatoes (Half-Baked Software Inc.) jest umoŜliwienie tworzenia
interaktywnych ćwiczeń bazujących na narzędziach sieciowych, które mogą być dostarczane
do kaŜdego komputera mającego dostęp do Internetu i wyposaŜonego w przeglądarkę
internetową.

Rys. Wygląd okna systemu HotPotatoes - JQuiz
Ćwiczenia budowane są z zastosowaniem HTML i JavaScript dodającego interaktywności,
lecz nie wymaga w Ŝaden sposób znajomości tych języków, aby móc stosować te ćwiczenia
albo je tworzyć wykorzystując program Hot Potatoes. To co jest niezbędne to wprowadzenie
odpowiednich danych dla ćwiczeń, pytań, odpowiedzi, reakcji. Program stworzy odpowiednie
strony internetowe na potrzeby uŜytkownika, które będzie moŜna przenosić do serwera.
W zestawie Hot Potatoes znajduje się pięć podstawowych programów:
• JQuiz – jest to program, który tworzy quizy bazujące na pytaniach. Pytania mogą naleŜeć
do jednego z czterech typów obejmujących pytania wielokrotnego wyboru, pytania
krótkiej odpowiedzi, pytania hybrydowe (czyli o pytania krótkiej odpowiedzi, które
przekształcają się po kilku próbach w pytania wielokrotnego wyboru) i pytania wielu
wyborów (w których uczący się musi wybrać kilka zestawów opcji, a następnie sprawdzić
wybory). Dla kaŜdych z odpowiedzi prawidłowych i nieprawidłowych moŜe być
zdefiniowana odpowiednia reakcja. MoŜliwe jest teŜ projektowanie podpowiedzi do
pytań. W programie dostępne jest waŜenie ocen, a takŜe procent poprawności odpowiedzi.
W sytuacjach, gdzie nie ma całkowicie niepoprawnej odpowiedzi albo są częściowo
poprawne odpowiedzi, a takŜe opcję traktowania jako poprawną, która faktycznie będzie
zamykała kontynuacje prób nad odpowiedzią na dane pytanie nawet jeśli ta wybrana
odpowiedź oznaczona jako akceptowalna nie jest odpowiedzią prawidłową.
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http://www.partnerstwodlaprzyszlosci.edu.pl/chemia/Lists/Aktualnoci/DispForm1.aspx?List=d77fc59a%2Dcec3
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JClose – tworzy ćwiczenia wypełniania luk. Do kaŜdej z luk moŜna zaprojektować
ograniczoną liczbę prawidłowych odpowiedzi, a takŜe odpowiednie podpowiedzi dla
odbiorcy. Ćwiczenia takŜe obejmują automatyczną ocenę, a program zawiera wiele
mechanizmów ułatwiających przygotowywanie ćwiczeń takich jak: tworzenie luk dla
wybranych słów lub automatyczne tworzenie luk w odpowiednich odstępach dla
kolejnego słowa w tekście.
JCross – to program pozwalający tworzyć krzyŜówki, które mogą być wypełniane
Online. MoŜna stosować siatkę do krzyŜówki właściwie dowolnych rozmiarów. W
rozwiązywaniu moŜna takŜe zastosować podpowiedzi polegające na oczekiwaniu jednej
litery w rozwiązaniu.
JMix – jest programem, który umoŜliwia tworzenie ćwiczeń z pomieszanymi zdaniami.
MoŜna w nim zdefiniować dowolną liczbę róŜnych prawidłowych odpowiedzi bazując na
słowach i znakach interpunkcyjnych w zdaniu bazowym, a takŜe przygotować przycisk
podpowiedzi.
JMatch – jest programem tworzącym ćwiczenia dopasowywania i porządkowania. Lista
ustalonych elementów przedstawiana jest po lewej stronie. Mogą to być obrazki lub tekst.
Wymieszane elementy przedstawiane są na prawo. MoŜe być stosowany do
dopasowywania słownika do słów, do obrazków lub słów w jednym języku do słów w
innym języku.

Hot Potatoes udostępniany jest darmowo dla środowiska edukacyjnego. Warunkiem uŜywania
Hot Potatoes darmowo jest uŜywanie ich w ramach instytucji edukacyjnych niekomercyjnych,
udostępnianie materiału darmowo dla kaŜdego w sieci.
Plik programu moŜna pobrać ze strony http://hotpot.uvic.ca/. Pliki polonizacyjne dostępne są
na stronie
http://www.enauczanie.com/narzedzia-web/hotpotatoes/instalacja-konfiguracja-ispolszczenie-hotpotatoes/hotpotatoes-v-6-xx-po-polsku-dla-win2k-xp-vista
Tabela 1. Charakterystyka programów pakietu

NARZĘDZIE
JCloze

JQuiz

JCross
JMatch
JMix
The Masher

OPIS
Tworzy testy na samodzielne uzupełnianie luk w tekście własnymi wyrazami
lub z listy wyrazów
Tworzy:
- pytania wielokrotnego wyboru,
- pytania krótkiej odpowiedzi,
- pytania z więcej niŜ jedną moŜliwą odpowiedzią,
- pytania hybrydowe
Tworzy krzyŜówki
Tworzy:
- testy na ustalanie kolejności,
- testy na dopasowanie (wersja „przeciągnij – i – upuść”) [2]
Tworzy:
- testy na układanie zdań z rozsypanych wyrazów,
- testy na układanie wyrazów z rozsypanych liter.
UmoŜliwia połączenie wszystkich testów w „całość”

[1] Winke P., MacGregor D., HOT POTATOES, VERSION 5. Half-Baked Software, Inc.; language testing
software, Language, Learning & Technology, 2001
[2] M. Zawadzka, Praca magisterska pt. Platforma Moodle w kształceniu chemicznym, Poznań 2007
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Instalacja, polonizacja, konfiguracja
i rejestracja pakietu2
INSTALACJA
NaleŜy pobrać plik instalatora i zainstalować go na dysku
POLONIZACJA
NaleŜy pobrać plik polonizacyjny i rozpakować go do foldera, w którym zainstalowane są
HotPotatoes (hp6pol.v03.exe - archiwum exe 250 kB, v. 0.3 z 05.06.2004).
(uwaga: powyŜsze archiwum nie w kaŜdej Viście chce się rozpakować :-/, na dodatek
niebawem plik zniknie z Sieci. W zamian moŜesz pobrać to archiwum ZIP i rozpakować je
jak wyŜej).
Klawisz [...] słuŜy do przeglądania folderów na dysku lokalnym.
NaleŜy wybrać stosowny folder. W HP 6.x jest to domyślnie folder C:\Program
Files\HotPotatoes6.
NaleŜy nadpisać wszystkie pliki wersji angielskiej.
JeŜeli to pierwsza polonizacja - przyda się teŜ polski plik konfiguracyjny komunikatów:
POLSKI6.CFG (wersja z 05.06.2004)
POLSKI6.ZIP (spakowana wersja tego samego pliku dla tych, którzy mają kłopoty z
zapisaniem na dysku pliku o rozszerzeniu .CFG)
PowyŜszy plik konfiguracyjny po pobraniu umieść w podfolderze translations. W instalacji
standardowej jest to C:\Program Files\HotPotatoes6\translation
(Plik POLSKI6.CFG zawiera konfigurację tekstów polskich komunikatów w testach.
Umieszczam go osobno, by nie przeszkadzał tym, którzy uŜywają juŜ własnej konfiguracji).
Uwaga: spolszczenie wersji 6.xx pakietu nie jest kompletne (nie są przetłumaczone niektóre
nowe funkcje oraz przewodnik). Po zainstalowaniu będzie jednak do dyspozycji jednocześnie
polski przewodnik w wersji 5.5 i angielski w wersji 6.0).
KONFIGURACJA
NaleŜy uruchomić Hot Potatoes.
Wybrać z menu OPTIONS (na formatce tytułowej) / INTERFACE / LOAD / INTERFACE
FILE
Przejść do foldera translations (w folderze, w ktorym zainstalowane są HotPotatoes
Znaleźć, wybrać i załadować plik POLSKI.HIF (od tego momentu interfejs jest po polsku).
Plik POLSKI.HIF jest w podfolderze translations (domyślnie C:\Program
Files\HotPotatoes6\translations).
Teraz warto ponownie uruchomić HP. Następne operacje trzeba przeprowadzić dla kaŜdego z
"kartofli" z osobna. (Operacje te przeprowadza się jednokrotnie, np. przy pierwszym
uruchomieniu kaŜdego z komponentów).
Po uruchomieniu wybranego "kartofla" naleŜy:
Wcisnąć kombinację klawiszy SHIFT+CTRL+ALT+9
Na pytanie (This will switch off...) odpowiedzieć twierdząco (od tego momentu program
uŜywa czcionek standardu Windows-1250)
2

http://www.enauczanie.com/narzedzia-web/hotpotatoes/instalacja-konfiguracja-i-spolszczeniehotpotatoes/hotpotatoes-v-6-xx-po-polsku-dla-win2k-xp-vista
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Wybrać z menu OPCJE / KONFIGURUJ FORMAT WYJSCIOWY / ŁADUJ
Przejść do foldera, w ktorym zainstalowane są HotPotatoes
Wybrać i załadować plik POLSKI6.CFG (od tego momentu strony tworzone będą z polskimi
komunikatami).
Od tej chwili pakiet będzie generował poprawne strony WWW z zestawem polskich znaków
Windows-1250.Uwaga: Niezarejestrowany pakiet pozwala na tworzenie tylko bardzo
niewielkich, treningowych zestawów zadań.
UWAGA 1: Wszelkie ewentualne problemy z polskimi znakami w wygenerowanych stronach
www z testami leczy konwerter napisany specjalnie w tym celu. Znajduje on we wskazanych
plikach HTML wszystkie znaki innych standardów i zamienia je na Windows-1250. Prosty w
obsłudze.
UWAGA 2: plik konwertera ze względu na bezpieczeństwa antywirusowego ma zmienione
rozszerzenie .EXEX - po pobraniu naleŜy je najpierw zmienić na .EXE).
REJESTRACJA
Aby móc tworzyć zadania dowolnych rozmiarów, pakiet naleŜy zarejestrować.
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Wprowadzenie do Hot Potatoes 3
Pakiet Hot Potatoes jest zestawem sześciu narzędzi, kreatorów testów, stworzonym przez
Zespół Badawczo-Rozwojowy Centrum Komputerów i Mediów Humanistycznego
Uniwerstytetu Victoria. Dają one moŜliwość tworzenia sześciu typów interaktywnych
ćwiczeń opartych na WWW. Interaktywne funkcje ćwiczeń są oparte na mechanizmach
JavaScript i mogą być obsługiwane z poziomu Netscape Navigatora i Internet Explorera od
wersji 4 w górę, na platformach Windows i Macintosh. Dwa spośród tych sześciu narzędzi,
JMatch i JMix, mogą produkować takŜe ćwiczenia typu przeciągnij-i-upuść, ale takie
ćwiczenia wymagają nowszych przeglądarek, uŜywają bowiem modelu W3C DOM. Hot
Potatoes pozwalają bezpośrednio na stosowanie znaków strony kodowej ISO 8859-1 i uŜycie
wszystkich znaków języków angielskiego, francuskiego, niemieckiego i innych. Wersja dla
Windows pozwala takŜe na uŜywanie znaków dowolnego języka - za pośrednictwem Unicode
(UTF).
Po drobnej modyfikacji, dostępnej na http://www.hojnacki.net/hotopot moŜliwe
jest uŜywanie strony kodowej Windows-1250. Daje to moŜliwość udzielania
odpowiedzi zawierających polskie znaki diakrytyczne z klawiatury Windows, w
dowolnej przeglądarce WWW.
(od autora tłumaczenia)
Pomimo, iŜ ćwiczenia są tworzone z uŜyciem JavaScript, uŜytkownik programu nie musi go
znać, aby tworzyć testy. Jego zadanie polega po prostu na wprowadzaniu danych - tekstów,
pytań, odpowiedzi etc. - a programy na tej podstawie tworzą strony WWW. Następnie twórca
testu przesyła je na serwer WWW. Programy są zaprojektowane jednakŜe tak, aby kaŜdy
prawie element strony mógł zostać zmodyfikowany, dlatego osoba znająca HTML lub
JavaScript moŜe wprowadzać prawie dowolne zmiany w sposobie funkcjonowania ćwiczeń
lub formatowaniu stron WWW.
UŜywanie pakietu Hot Potatoes do tworzenia ćwiczeń i testów dla instytucji non-profit lub dla
innych niedochodowych zastosowań - jest darmowe, pod warunkiem publikowania ich na
publicznie dostępnym serwerze WWW.
Praca dla instytucji komercyjnej, tworzenie ćwiczeń w celach komercyjnych,
rozpowszechnianie ćwiczeń w zamkniętych sieciach, intranetach lub teŜ z ochroną hasłem wymaga zakupu licencji (kontakt i informacje: Half-Baked Software). NiezaleŜnie jednak od
wyboru wersji komercyjnej lub nie - wszyscy uŜytkownicy proszeni są o zarejestrowanie
pakietu; naleŜy w tym celu po prostu wypełnić formularz WWW. To pozwala nam pozostać
w kontakcie z uŜytkownikami i mieć rozeznanie, kto uŜywa naszych programów. Więcej
informacji o rejestracji znajduje się w helpie.
Teraz czas obejrzeć kilka przykładów róŜnych rodzajów ćwiczeń przygotowanych za pomocą
pakietu Hot Potatoes. (Warto zauwaŜyć, Ŝe w folderze z przewodnikiem znajdują się równieŜ
pliki danych tych ćwiczeń, aby moŜna było je obejrzeć takŜe wewnątrz programów pakietu).
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Ten punkt i następne pochodzą pliku tutorial-pl.zip zamieszczonego na stronie
http://www.enauczanie.com/system/app/pages/search?q=tutorial&scope=search-site
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Test wielokrotnego wyboru zrobiony za pomocą JBC (Przykład 1)

Test wielokrotnego wyboru zrobiony za pomocą JBC (Przykład 2)
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Ćwiczenie na wypełnianie luk zrobione JCloze (Przykład 1)

Ćwiczenie na wypełnianie luk zrobione JCloze (Przykład 2)
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Ćwiczenie na wprowadzanie tekstu zrobione JQuiz

KrzyŜówka zrobiona JCross

9

Ćwiczenia z tasowaniem zdań zrobione JMix

Ćwiczenia z tasowaniem wyrazów zrobione JMix
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Ćwiczenia na porządkowanie zrobione JMatch

Ćwiczenia na dobieranie zrobione JMatch
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Podsumowanie
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