9.3 PRO VERZIÓ
Sun-Tech International Group Ltd.
http://www.suntechgroup.com
&
Smart Consulting Group Kft.
http://www.scg.hu

Rendszer térkép
1. fejezet Oktatási panel
1.1
Tanári prezentáció
1.2
Tanári hangelıadás
1.3
Diák képernyıje
1.4
Belehallgatás
1.5
Belsı telefon
1.6
Távsegítség
1.7
Diák prezentáció
1.8
Diák hangelıadás
2. fejezet Nyelvi eszközök panel
2.1
DLL
2.2
Fájl / Video CD / Live Video
2.3
Párosítás
2.4
Véletlen páros
2.5
Csoportos beszélgetés (Csoport munka)
3. fejezet Alkalmazások panel
VOD (Videó könyvtár)
3.1
3.2
Központi Indítás
3.3
Alkalmazások megfigyelése
3.4
Fájlok, feladatok átvitele
3.5
Teszt / Quiz
4. fejezet Adminisztráció (Beállítások)
4.1
Indít / Leállít
4.2
Csoportosítás
4.3
Bill.+Egér Lezár / Elsötétít+Lezár
4.4
Feloldás
4.5
Felszólít
4.6
Elutasítás
4.7
Minden állj
4.8
Mik. némítás
5. fejezet Videó továbbítása
5.1
AV Vezérlı
5.2
Hang beállítások
6. fejezet Képernyı felvétel és visszajátszás
6.1
Képernyı felvétel
6.2
Képernyı visszajátszása
Feljegyzések

Smart Consulting Group ©

2

3
4
5
9
9
12
13
13
15
16
17
18
18
21
21
21
24
25
25
26
27
29
31
32
39
39
40
40
40
40
40
41
41
46
48
48
48
50

XCLASS PRO V9.3

XCLASS Felügyeleti Rendszer
Rendszer térkép

Vezérlı panel

Smart Consulting Group ©

3

XCLASS PRO V9.3

Oktatási panel

1

Fejezet

Nyelvi eszközök panel

Alkalmazások panel

Oktatási panel

Tanári prezentáció Lehetıséget ad a tanárnak arra, hogy továbbítsa képernyıjének
tartalmát a diákok felé.
Tanári
hangelıadás

Lehetıséget ad a tanárnak hogy hangot továbbítson a diákok
felé.

Diák képernyıje

Lehetıséget ad a tanárnak, hogy „körbenézzen” a diákok
képernyıin.

Belehallgatás

Lehetıséget ad a tanárnak, hogy belehallgasson a diákok
beszélgetéseibe.

Belsı telefon

Ennek segítségével a tanár beszélgetést kezdeményezhet
bármelyik diákjával.

Távsegítség

Lehetıséget ad a tanárnak, hogy a saját gépe elıtt ülve segítse
a diákokat a gépükön folyó munkában.

Diák prezentáció

Lehetıséget ad a tanár számára, hogy egy kiválasztott diák
prezentációját a többi diák számára is hozzáférhetıvé tegye.

Diák hangelıadás

Lehetıséget ad a tanár számára, hogy egy kiválasztott diák
hangját a többi diák számára is bejátssza.

Oktatási panel
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1.1 Tanári prezentáció (bemutató)
A tanári bemutató vagy prezentáció az egyik fı funkció az XCLASS-ban. A Tanári
bemutatóval vagy prezentációval a tanár valós idejő multimédiás üzeneteket
küldhet a számítógépének képernyıjérıl bármely diáknak, a diákok egy
csoportjának vagy pedig az összes diák részére. Úgy is tekinthetjük a dolgot,
hogy a diáknak megmutathatjuk, hogy mi történik a tanár képernyıjén.
Hogyan használjuk a tanári prezentációt?
1. Válasszunk ki egy diákot, vagy egy csoportot a tanári képernyı
képanyagának fogadására.
2. Kattintsunk a

gombra a vezérlı panelen.

3. Egy tanári képernyı használata esetén a vezérlıpanel ilyenkor kis méretővé
válik és
ikon alatt lesz elérhetı az asztalon.
4. A tanári képernyı tartalmának megmutatásával is tarthatunk bemutatót a
diákoknak.
5. Mozgassa az egérmutatót a képernyı jobb felsı sarkába a Tanári bemutató
eszköztárának eléréséhez, ami az 1.1 ábrán formában látható, amíg az
egérmutatót fölötte tartjuk.
6. Kattintson az
7.

-re a kilépéshez a Tanári prezentációból.

1.1 ábra Tanári prezentáció / bemutató eszköztár

A Tanári prezentáció/bemutató eszköztár sok olyan hasznos
lehetıséget tartalmaz, ami a gördülékenyebb, simább prezentáció
tartásához szükséges.
Smart Consulting Group ©
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1.1.1 Smart Pen
A Smart Pen tulajdonképpen egy kijelölı/kiemelı eszköz, mely számos hasznos
eszközt (pl. rajzolási, szöveg beviteli, szerkesztési és törlési lehetıséget) ad a tanár
kezébe a prezentáció tartásához.
ikonra a tanári bemutató eszköztárból
1. Kattintson a
2. A Smart Pen eszközök (1.1.1a ábra) megjelennek az asztalon
3. Kattintson bármelyik rajzeszközre az eszköztárból a bemutató elkezdéséhez
(1.1.1b ábra)
4. Mozgassa az egérmutatót az eszköz fölé, hogy megtudja mire való az adott
eszköz!

1.1.1a ábra

1.1.1b ábra
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1.1.2 Prezentáció futtatásának felfüggesztése

A felfüggesztés funkció tulajdonképpen egy prezenterként szolgál a
prezentáció folyamának kézben tartásához.

Kattintson a
ikonra, - hogy az domború legyen - a prezentáció
felfüggesztéséhez.
Kattintson a

ikonra, - hogy az homorú legyen – prezentáció folytatásához.

1.1.3 Osztott képernyıs üzemmód
A tanár meghatározhatja, hogy a multimédiás üzenetek teljes vagy osztott ablakos
rendszerben jelenjenek meg a diák képernyıjén. Ezt követıen a diák könnyedén be
tudja állítani a képernyı osztását és lépésrıl-lépésre tudja követni a tanár
vezetésével az óra anyagát.
Alapértelmezett esetben a képernyı teljes képernyıs üzemmódban jelenik meg.
A(z)
ikonra kattintva a tanári prezentáció eszköztárból lehet aktiválni az osztott
képernyıs megjelenítés lehetıségét.
Osztott ablakos megjelenítésnél a tanár és a diák képernyıjének képe együttesen
osztozik a diák kijelzıjének területén. Mint ahogy az alábbi (1.1.3-as) képen is látható
például a felsı felét a tanári kijelzı képe teszi ki, míg az alsó felét diák tudja közben
használni.

Smart Consulting Group ©

7

XCLASS PRO V9.3

A diák a saját
igénye szerint tudja
beállítani, hogy a
tanári kijelzı hol és
mekkora méretben
jelenjen meg.

1.1.3 ábra

1.1.4 Bemutató hanggal
A tanár be tudja mutatni a képernyıjén megjelenı képeket és hangokat a diákok
számára. Az alapértelmezett hangforrás a mikrofon, de a tanár más felvételi forrást is
ki tud választani a kezelıpultról a felvételi források közül a megfelelı ikonra kattintva,
melyek a következık lehetnek:
- Kattintson a

ikonra ha mikrofonjának hangját szeretné továbbítani.

- Kattintson a

ikonra ha a számítógép hangját szeretné továbbítani.

- Kattintson a
ikonra ha mikrofonjának és a számítógépének hangját
együttesen szeretné továbbítani.

- Kattintson a
ikonra ha külsı Audio vagy Video jelforrás hangját szeretné a
diákok felé továbbítani.
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1.2. Tanári hangelıadás
A tanár valós idejő hangüzeneteket tud továbbítani bármelyik diáknak, a diákok egy
csoportjának, vagy az összes diáknak egyszerre.
1. Válassza ki a diákokat (egyet, egy csoportot, vagy mindegyiket)

ikonra és ekkor az
2.Kattintson a
képernyı jobb felsı sarkában.

ikon fog megjelenni a

3. Válassza ki a
ikont a vezérlı pultról, ha a diákok részére a külsı AV
(Audio/Video) jelforrásból szeretne tananyagot továbbítani.

4. Válassza ki a
ikont a vezérlı pultról, ha a diákok részére a saját
mikrofonján keresztül saját hangját szeretné továbbítani.

ikont a vezérlı pultról, ha a diákok részére,
5. Válassza ki a
számítógépének hangját szeretné továbbítani.

6. Válassza ki a
ikont a vezérlı pultról, ha a diákok részére a számítógép
hangján felül a saját hangját is szeretné továbbítani.
7. Kattintson az

-re a kilépéshez.

1.3 Diák képernyıje (kijelzı mutatása)
A tanár egyszerre 32 diák kijelzıjét követheti figyelemmel (egyszerre egy, vagy egy
csoport, vagy akár az összes diákét) a saját képernyıjén, akár teljes vagy osztott
képernyıs üzemmódban. Ha a bejelentkezett diákok száma több mint 16
(egymonitoros rendszer esetén) vagy 32 (kétmonitoros rendszer esetén), akkor a
tanár beállíthat egy ütemezési idıt amely segítségével a képernyıre azok a
monitorok képe automatikusan felkerül melyek a hely szőkében lemaradtak. Így a
képernyıre fel nem fért kijelzı képek is megfigyelhetık.
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1.3.1 Alapértelmezett lehetıségek
1. Válassza ki a diák/diákok ikonját aki(k)nek a képernyı képére kíváncsi.
2. Kattintson a
ikonra a vezérlı képernyın.
3. A tanári képernyın megjelenik a kiválasztott diákok kijelzıjének képe.

1.3.1a ábra

4. Kattintson kétszer annak a képernyınek a fejlécére, aminek a képére kíváncsi.

1.3.1b ábra

1.3.2 Monitor beállítása
Használja a monitor képen jobb egérgomb kattintásra elıjövı menüt, ahol a tanár
megtalálhatja azokat a lehetıségeket, amelyekkel be tudja állítani a megfigyelt diák
képernyıjének megtekintési módját. (1.3.2 ábra)

1.3.2 ábra
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1.3.3 Képernyı kép átméretezése
A megfigyelt képernyıablak méretének módosításához mozgassa az egérmutatót a
képernyıablak peremére addig amíg az egérmutató két irányú nyilat nem fog
formázni, majd a bal egér gombbal megfogva a peremet húzza azt a kívánt méret
irányába.
A teljes képernyıméret úgy is elérhetı, hogy ha diák képernyıjére kattintunk majd a
jobb egér gomb hatására elıjövı menübıl kiválasztjuk a teljes képernyıs
üzemmódot.
1.3.4 Kilépés a diák képernyı megfigyelése üzemmódból
A megcélzott képernyı képre kattintunk majd a jobb egér gomb hatására elıjövı
menübıl kiválasztjuk a képernyı bezárása menüpontot.
Az összes képernyı bezárásához válasszuk a <Mindent bezár> menüpontot.
1.3.5 Diák képernyıjének irányítása
A megfigyelt diák képernyıjén beavatkozáshoz a jobb egérgomb hatására elıjövı
menübıl válasszuk ki a <Ez az ablak vezérlése> menüpontot.
1.3.6 Kommunikáció a diákkal
A belsı kommunikáció elindításával (jobb egérgomb a monitor képén, majd <belsı
kommunikáció> menüpont)
Hang segítségével is tarthatjuk a kapcsolatot a kiválasztott diákkal a távsegítség
alatt.
1.3.7 Belehallgatás a megfigyelt diák munkájába
Ha kiválasztottunk egy diák kijelzıt, akkor nem csak a képernyın megjelenı
információkat figyelhetjük meg, hanem a hangforgalomba is belehallgathatunk a jobb
egérgomb hatására elérhetıvé váló menüvel. Belehallgathatunk a diák mikrofonján
forgalmazott hanganyagba <Mikrofon>, vagy a számítógép által adott hangokba <PC
hang>, vagy mindkettıbe egyszerre a <Mikrofon & PC hang> kiválasztásával.
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1.4 Belehallgatás
A tanár bele tud hallgatni a diákok beszélgetésébe.
Egyszerően csak kiválaszt egy diákot és rákattint a
gombra a
vezérlın és már halhatja is a diák hangját. Alapértelmezésben a mikrofon hangját
hallhatja. Ha viszont jobb oldalt a
vagy a
gombot választja, akkor
vagy a számítógép vagy a számítógép és a (diák)mikrofon együttes hangját hallhatja.

1.4 ábra
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1.5 Belsı telefon
A tanár egy gombnyomásra tud létrehozni
hangkapcsolatot a hálózaton keresztül
anélkül, hogy a többi diákot zavarná.
Válassza ki a kívánt diák ikonját majd
kattintson a
ikonra. Ekkor
az alábbi üzenet jelenik meg a kiválasztott
diák képernyıjén: (1.5a ábra)
Kattintson az
-re a hangkapcsolat
megszakításához.

1.5a ábra

1.5b ábra

1.6 Távsegítség
A távsegítség használatával a tanár interaktívan tud segíteni azáltal, hogy egyrészt a
gépen végzett munkába távolról - a saját gépérıl - be tud avatkozni a diák
munkájába másrészt közben hanggal is tud segíteni, irányítani.
Fontos

megjegyezni,

hogy

a

távsegítségre

kijelölt

diák

billentyőzete

segítségnyújtás idejére zárolva lehet, ha a jobb oldalon megnyomjuk a
Ezt bármikor feloldhatjuk a

a

ikont.

ikon megnyomásával.

Olykor elıfordulhat, hogy a diák túl félénk ahhoz, hogy a tanár segítségét kérje, az
osztály elıtt fedje fel problémáját a tananyaggal. Ilyen esetekben lehet hasznos ez
az eszköz, mely segítségével a tanár szóban és a képernyın illusztrálva is segítheti
az elakadt diákot, a többi tanuló zavarása nélkül.
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a.) Válassza ki a diákot az osztályterem felügyeleti panelen.
b.) Kattintson a
ikonra a fı képernyın. A tanári gép képernyıjén
megjelenik a kiválasztott diák monitorjának képe. (1.6 ábra) A távsegítséghez tartozó
eszköztár a képernyı jobb felsı sarkában a diák képernyıjére vetítve fog megjelenni.
A Diák PC vezérlı
eszköztára Távsegítség
üzemmódban

1.6 ábra

c.) Kattintson a

ikonra a diák billentyőzetének és egerének zárolásához.

Billentyőzet és egér
zárolva

Vezérlés átadva a
diák gépnek

d.) Ugyanúgy, mint a tanári prezentáció üzemmódnál, úgy itt is rendelkezésre állnak
a Smart Pen funkciói.
e.) A tanárral való interaktív kommunikáció érdekében alapértelmezésként ilyenkor a
diák mikrofonja automatikusan aktiválódni fog.
Amennyiben egyéb hangforrást kíván segítségként felhasználni, akkor az alábbi
lehetıségekbıl választhat:
Kattintson a

ikonra a diák mikrofonjának kiválasztásához.

Kattintson a

ikonra a diák számítógépek hangjának felhasználásához.

Kattintson a
ikonra a mikrofon és a számítógép hangjának együttes
felhasználásához.
f.) Kattintson az

ikonra a fıképernyıre való visszatéréshez.
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1.7 Diák prezentáció
A tanár által kiválasztott diák bemutatót/prezentációt tarthat a többi diák számára
hangjának illetve monitorja képének továbbításával.
a.) Válassza ki a diákot a vezérlı panelen.
b.) Kattintson a

ikonra az oktatási panelen.

c.) Válassza ki a fogadó feleket a képernyın. (1.7a ábra) A kiválasztott diákok
részére az elıadó diák hangja és kijelzıjének képe egyaránt továbbítódik. Eközben a
diákok az oktató hangját is tudják fogadni.

1.7a ábra

d.) Kattintson az <OK> gombra a prezentáció elkezdéséhez.
e.) A bemutatóhoz tartozó eszköztár meg fog jelenni a diák képernyıjén. (1.7b ábra)

1.7b ábra
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1.8 Diák hangelıadás
A tanár által kiválasztott diák "csak hang" alapú elıadást tarthat a többiek számára.
1) Válassza ki a diákot a vezérlı panelen.
2) Kattintson a

ikonra az oktatási panelon.

3) Válassza ki a fogadó feleket a képernyın. (1.8 ábra) A kiválasztott diákok részére
az elıadó diák hangja továbbítódik.

1.8 ábra

4) Kattintson az <OK> gombra az elıadás elkezdéséhez.

Smart Consulting Group ©

16

XCLASS PRO V9.3

2. fejezet

Nyelvi eszköz panel

DLL

Kérjük, tanulmányozza a DVR / DLL felhasználói kézikönyvet!

Fájl/VCD

Eszközök a tanárok számára videó anyagok továbbításához a
diákok felé.

Párosítás

A csoportmunkához hasonló, azonban ez kifejezetten a páros
munkához lett kialakítva.

Véletlen Párosítás Ez is a csoportmunkához hasonló, és ez is kifejezetten a páros
munkához lett kialakítva, de a párosítás véletlen szerő.
Csoportos
beszélgetés

Lehetıséget ad az egy csoportba tartozó diákok számára, hogy a
kicseréljék és megvitassák a látottakat egy kijelölt témához
tartozóan. A hangfelvételi funkcióval a tanári konzolon
rögzíthetjük ezeket a különbözı csoportokban
elhangzott
beszélgetéseket.

Nyelvi eszköz panel
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2.1 DLL
Kérjük tanulmányozza a DVR / DLL felhasználói kézikönyvet!
2.2 Élı Videó <Fájl/VCD>,<AV LIVE>
2.2.1 Videó továbbító rendszer (Live Video Media Player)
<VBS> az alapértelmezett média lejátszó az XCLASS-ban. Arra van tervezve, hogy
lejátssza a Fájl/VCD vagy az AV média formátumú anyagokat a diák gépén melyeket
a tanár kiküld a hálózaton keresztül az ı tanári VBS lejátszójának segítségével.
Ahhoz hogy elérje a VBS által kívánt funkciókat, egyszerően csak az XCLASS
gombra a fájl vagy videó
vezérlı panelén kattintson a
továbbításhoz vagy az <AV Live> gombra a AV jellegő média továbbításához. A VBS
média lejátszó (2.2.1 ábra) egyaránt megjelenik a tanár és a diák gépeken is, bár a
tanári verzió némileg eltér a diákokétól.

Smart Consulting Group ©

18

XCLASS PRO V9.3

2.2.1 ábra

Óra
az
aktuális- és
a
videó
teljes
hosszának
kijelzésére

Teljes
képernyıs
üzemmód
engedélyezése
a tanári gépen

Teljes
képernyıs
üzemmód
engedélyezése
a diák gépeken

VCD
formátumú
videó
anyag
lejátszása

Videó
(MPEG)
formátum
lejátszása

File/VCD lejátszó: elsısorban
mpeg(mpg) és VCD formátum
továbbítására

Kiválasztott AV
külsı jelforrás
VBS-be
átirányított jele

AV Live lejátszó: Videó továbbítás
külsı AV jelforrásból. pl.: DVD, VCR
(valós idejő videó kódolás)

2.2.2 AV média továbbítása a diákok képernyıjére
A tanár AV anyagot tud továbbítani a diákok felé a VBS használatával. Ez
alapvetıen két fajta lehet:
VCD vagy MPEG formátumú videó fájl (videó média, ajánlott a tanári számítógép
lejátszójának használata).
DVD, Videó kazetta, valós idejő DV kamera felvétel (Videó média, ajánlott az AV
eszköz használata) (lásd még az 5.1.3 pontot alatt)

Smart Consulting Group ©

19

XCLASS PRO V9.3

2.2.2.1 Videó vagy mpeg formátumú videók továbbítása a diák PC-k felé:
Amikor a tanár egy VCD vagy MPEG formátumú anyag birtokában van amit meg
kíván osztani a diákjaival, akkor ez a szituáció sokaknak azt sugallja, hogy a
tanárnak valamilyen hardveres vagy szoftveres erıforrást kellene alkalmazni a tanári
gépben hogy ezt megtehesse, pedig a AV eszköztár is kiválóan alkalmas erre.
1. Válassza ki a diákok közül a célközönséget.
vagy az
ikonra
2. Kattintson a
és a tanári kijelzın megjelenik a 2.2.1 ábrán is látható korábbi képernyı.
3. Kattintson a
ikonra VCD (közvetlenül CD-ROM-ból) történı
lejátszására vagy kattintson a
ikonra ha MPEG fájlt kíván egy
könyvtárból megnyitni.
gombra a továbbított anyag lejátszásának elindításához.
4. Kattintson a
5. Kattintson a
gombra a VBS lejátszó program bezárásához mind a tanári
mind a diák gépeken.
Megjegyzés:

Ha ön nem vásárolta meg az
AV PAL/NTSC modult,
akkor,csak egy darab

gombot fog látni ezen kettı helyett.
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2.3 Párosítás
A párosítás a mindennapi tárgyalás/beszélgetés élményét hozza be a
csoportmunkába. Ez egy olyan lehetıség, amiben egy automata párosít össze két
azonos csoportba tartozó diákot. Csoportosítással tudjuk kijelölni a diákokat.
Kattintson a

ikonra a nyelvi eszközök panelon.

Az egymást követı diákok fognak egy párt alkotni (ahogy a 2.4-es ábrán is látható).
Ha az osztály létszám páratlan, akkor az utolsó csoport 3 tagú.

2.4 ábra

2.4 Véletlen párosítás
A véletlen párosítás
csak annyiban különbözik a sima
párosítástól, hogy a diákok összerendelése véletlenszerően történik.
2.5 Csoportos beszélgetés ( Csoport munka )
Az XCLASS lehetıséget kínál arra, hogy a diákokkal virtuális csoportokat hozzunk
létre hang és szöveg alapú kommunikációra. Ebben a környezetben a diákok
kommunikálni tudnak a velük egy csoportban lévıkkel úgy, hogy közben nem
zavarják a másik csoportban dolgozókat. A tanár belehallgathat vagy akár részese is
lehet a munkának.

Smart Consulting Group ©

21

XCLASS PRO V9.3

Hogyan használjuk a Csoportos beszélgetés funkciót?
1. Jelöljünk ki diákokat a csoportmunkára.(a 4.2-es fejezetben talál bıvebb
információkat arra, hogyan tudja ezt megtenni).
2. Kattintson a csoport munka gombra a vezérlı panelen, hogy megjelenjen a
munkaablak. (2.3a ábra)
3. A tanár tagja tud lenni egy csoportnak, ha a megfelelı csoport ikonjára kattint.
A szürkített részen megjelennek ilyenkor azok az üzenetek, amelyeket a
csoporttagok egymásnak írtak.

2.3a ábra

4. A csoportmunka alatt elhangzott beszélgetések rögzítéséhez kattintson a
felvétel gombra a 2.3b ábrán látható módon.

2.3b ábra

5. Adja meg a könyvtár és a fájl nevét a felvétel elindítása elıtt a diákok részére,
majd kattintson az <Open>-re a kezdéshez. Amikor a tanár elindítja a felvételt,
akkor az összes csoporttag gépén létrejön egy ugyanolyan file. Késıbb az óra
végeztével ez a könyvtár és fájl elérhetı és újra meghallgatható.
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6. A felvétel befejezéséhez egyszerően csak nyomja meg újra a <Felvétel>
gombot.
7. A diák csoportok kicserélhetik egymás közt a rögzített hanganyagokat.
Válassza ki a csoportot és kattintson a <Közvetítés…> gombra csoport
prezentáció elindításához (lásd. 2.3c ábra).

2.3c ábra

8. Válassza ki a célcsoportot a csoport prezentáció fogadására. İk ez alatt
hallhatják a tanár hangját is. Kattintson az <OK>-ra a prezentáció
elindításához.
9. Használja a <Szöveg mentése> funkciót a szöveges tartalom mentésére,
ahogy az a 2.3d ábrán is látható.

2.3d ábra

10. A <Voice to all/Hang mindenkinek> és a <Text to all/Szöveg mindenkinek>
opció engedélyezésével a tanár hangját és az általa begépelt szöveget
mindenkinek tudja továbbítani (minden csoport, minden diákjának).
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3

Alkalmazások panel

Videó könyvtár

Lásd a Sun-Tech VOD rendszerének kezelési útmutatóját!

Központi indítás

A tanár távolról nyithat meg különbözı alkalmazásokat,
weboldalakat a kiválasztott diákok gépén.

Alkalmazások képernyı

Megmutatja a diákok futó alkalmazásait. A tanár letilthatja
a kiválasztott tanulók gépein futó programokat,
weboldalakat.

Feladatok,file-ok átvitele

Tanár kiküldhet
megoldásait.

Teszt / Kvíz

Interaktív röpdolgozat: kiértékelhetjük, hogy mit tanultak a
diákok az óra alatt.

feladatokat,

s

fogadhatja

azok

Alkalmazások panel
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3.1. VOD (Videó könyvtár) / Video on Demand
Lásd a VOD rendszernek részletes kezelési útmutatóját!
3.2. Központi Indítás
A tanár saját kezelıfelületérıl programok futását indíthatja el a diák gépen ezen
funkció segítségével.
3.2.1. Programok megnyitása:
1. Válassza ki a diákokat (vagy diákok egy
csoportját) akiknek a parancsot szeretné
küldeni.
ikonra és
2. Kattintson a
válassza ki a programot a legördülı
menübıl.
3. Egy ”pipa” jelenik meg a kiválasztott
program mellett majd az elindul a tanuló
számítógépén.
4. A program bezárásához kattintson ismét a
ikonra és válassza a
program bezárását. A pipa eltőnik.
3.2.1 ábra

3.2.2. Weboldalak megnyitása:
1. Válassza ki a diákokat (vagy diákok
egy csoportját) akiknek a parancsot
szeretné küldeni.
2. Kattintson a
ikonra és válassza ki a programot a
legördülı menübıl.
3. Kattintson
a
<Távoli
Internet
Explorer (böngészı) elindítása>
pontra, hogy megjelenjen az alábbi
(3.2.2-es ábrán látható) ablak.
4. Írja be, vagy keresse vissza az
oldalt, amelyet meg szeretne nyitni.
5. A kívánt weboldal rögtön megnyílik
a diák gépén.
3.2.3.: Legördülı menü szerkesztése / készítése

3.2.2 ábra

1. Kattintson az alkalmazások panelen a
ikonra és
válassza ki a programot a legördülı menübıl.
2. Kattintson a <Távmenü Definiálása> pontra.
3. Kattintson a <Hozzáad/Add> pontra, hogy hozzáadja a programot vagy a
weboldalt.
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4. Kattintson a <Tallózás> pontra a programelérési módok oszlopából hogy
megkeresse a végrehajtandó parancsot a program indításához.
5. Adjon nevet a programnak a Menüpont neve mezıben.
6. Ha weboldalt szeretne hozzáadni, meg kell adni a címét a file mezıben.
7. Kattintson az <OK> gombra és már hozzá is adta programot.
8. A hozzáadott program csak akkor fog elindulni, ha az telepítve van a diák
gépeken is.

3.2.3 ábra

3.3 Alkalmazások megfigyelése
Az XCLASS rendszer része a kijelzı megfigyelése funkció, mellyel minden egyes
tanuló képernyıje megfigyelhetı a tanári géprıl. Mindazonáltal minden egyes
tanuló megfigyelése nem túl hatékony. Éppen ezért az Alkalmazások megfigyelése
szolgálja azt a funkciót, hogy megfigyeljük a diákok gépén futó feladatokat /
programokat / alkalmazásokat.
ikonra, az Aktív folyamatok megfigyelése ablak
Kattintson az
fog megjelenni. Ezt követıen minden kiválasztott diák láthatóvá válik az ablakban.
Megtekintheti, hogy mely alkalmazások futnak a kiválasztott diákoknál.
3.3.1. Programok bezárása
1. Válassza ki a diákot, akinek futó programját szeretné bezárni!
2. Kattintson a <Bezárás> gombra!
Egy kérdés fog megjelenni a futó alkalmazások bezárásának megerısítésére.
Kattintson az <OK> gombra, hogy megerısítse a befejezést, vagy a <Cancel>
gombra, ha visszavonja a befejezést.
3. Kattintson a kilépés-re, hogy becsukja a programok bezárása alkalmazást, és
hogy minden funkció visszaálljon alap állapotba.
3.3.2. Más alkalmazások futtatásának tiltása
1. Válassza ki a diákot, akinek tiltani szeretné más programok alkalmazását.
2. Kattintson a <Futtatás tiltva> gombra. A diákok így nem tudnak megnyitni más
programokat, a feladatra, éppen futó programra fognak koncentrálni.
3. A lista megmutatja, hogy mely diák van éppen Futtatás tiltása funkció módban.
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4. Kattintson a <Kilépés> gombra, hogy becsukja a programok bezárása
alkalmazást, és hogy minden funkció visszaálljon alap állapotba.
3.3.3. Internetes böngészés tiltása
1. Válassza ki a diákot, akinek tiltani szeretné az Internet használatát.
2. Kattintson a <WWW Tiltva> gombra. Ha valamely diák meg akarja nyitni az
Internetet, nem fog tudni csatlakozni.
3. A lista megmutatja, hogy mely diák van éppen WWW tiltása módban.
4. Kattintson a <Kilépés> gombra, hogy becsukja a programok bezárása
alkalmazást, és hogy minden funkció visszaálljon alap állapotba.
3.4. Fájlok, feladatok átvitele
A tanár egy vagy akár több feladatot kiküldhet a kijelölt diákoknak. A kiválasztott
feladatok ezt követıen bemásolódnak a tanulók gépén kijelölt helyre. Ugyanezt a
folyamatot visszafelé is elvégezheti, azaz tanulói gépekrıl is fogadhat fájlokat,
mappákat. Így egy gombnyomásra begyőjthetıek a tanulók által, az óra alatt készített
feladatok (file-ok).
3.4.1 File-ok, feladatok küldése
ikonra az XCLASS vezérlı panelrıl és az
1. Kattintson a
alább látható Fájl átvitel ablak fog megjelenni.
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fülre, hogy feladatot küldhessen a diák(ok)nak.
2. Kattintson a
Alapértelmezésben ezen a fülön jelenik meg az ablak.
3. Dupla kattintással válassza ki a tanulót, hogy elküldhesse a meghatározott
feladatot, anyagot.
4. Válassza ki az elküldendı dokumentumot a megfelelı helyrıl.
5. Válassza ki vagy írja be a diákok könyvtárait mutató ablak melletti
szövegdobozba, hogy a kiküldendı file a távoli gépen hova kerüljön mentésre.
Kattintson a
ikonra, hogy megkeresse az aktuális dokumentumot vagy
böngésszen a könyvtárfából, hogy meghatározzon egy másik helyet, fájlt a
tanári géprıl.
Megjegyzés: A tanári és diák gép elıre meghatározott elérési útja a ’FileTrans.ini’
file-ban módosítható.
6. Kattintson a <Send / Küldés> gombra a fájlok vagy könyvtárak küldéséhez a
diák(ok) részére.
7. Kattintson a <Send & Open / Küldés és Indítás> gombra, ha a küldendı fájlt
vagy programot rögtön futtatni is szeretné a diákok gépén.
8. Kattintson az <Error Log / Hiba lista> gombra, ha az esetleges átviteli hibákról
óhajt tájékozódni.
9. Kattintson az <End / Vége> vagy a
bezárásához.

gombra a fájl átvitel ablak

Megjegyzés: Válassza ki a „Ne jelenjen meg a figyelmeztetı szöveg a Diák gépen”
opciót, ha nem szeretné, hogy megjelenjen ez a diák gépeken.
3.4.2.A tanár <Fájl fogadás> funkcióval tudja begyőjteni a diákok munkáját. (A
funkció a fájlok átvitelén belül található.)
1.
2.
3.
4.

Kattintson a
ikonra az Alkalmazások panelen!
Kattintson a <Receive / Fogadás> fülre a Fájl átvitel ablakban!
Dupla kattintással válassza ki azon diákokat, akiktıl fájlt fog fogadni.
Ha már az óra során korábban kiküldött fájlokat vagy könyvtárat diákjainak,
akkor a most megjelenı panelon a forrás (ami ez esetben a Tanuló
számítógépe) és a cél (ami ilyenkor a Tanári PC) elérési utjai a korábban
használtakat fogják mutatni és látható(ak) a korábban kiküldött file(ok).
Ha csak ezeket a file-okat akarja begyőjteni, akkor ne változtassa a forrás és
cél útvonalakat. Ha más fájlt vagy mappát szeretne begyőjteni, navigáljon oda
a Tanulói gépet mutató ablakba és jelölje ki.
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5. A cél rész mezıben kiválaszthatja, hogy hová szeretné fogadni a diákok által
beküldött anyagot.
6. A <Fájlok törlése> egy olyan opció, amellyel törölheti a fájlt a diák gépérıl,
közvetlen annak elküldése után. Ezt az ablak alján egy négyzet kipipálásával
érheti el.
7. Kattintson a <Receive / Fogadás> fülre a kiválasztott fájlok vagy könyvtárak
begyőjtéséhez.
8. Kattintson az <End / Vége> vagy a
bezárásához.

gombra a fájl átvitel ablak

3.5. Teszt / Kvíz / Digitális röpdolgozat / Quiz

<Quiz> egy felhasználóbarát kiértékelı-eszköz. Ahogy, majd láthatja, mind a tanár,
mind a diák részérıl izgalmas a használata. A <Quiz> egy mindent „egy kalap alatt”valós idejő teszt, egy egész osztály, vagy egy diákcsoport részére. Megmutatja a
teszt idejét és a kérdésekre adott válaszokból elért pontszámokat a tanárnak.
Használata:
1. Hogy elinduljon kattintson a vezérlıpulton található <Quiz>-re.
2. Kattintson az <Új>-ra a <Quiz> pulton hogy betöltse az elıre megirt tesztsort.
3. Töltse be az elıre megírt tesztet a könyvtárból és Kattintson <OK> gombra
hogy megerısítse a betöltést.
4. Most már a tanár betöltötte a kérdéseket a kérdések táblába. Jelölje meg a
helyes válaszokat a megoldó kulcson, és kattintson a <INDÍTÁS> gombra,
hogy a teszt elinduljon.
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5. Most már a diákok is látják a kérdéssort a képernyıjükön (természetesen a
tanár által meghatározott válaszokat nem!) Amint a teszt elindul, az óra is
elkezd számlálni. Ha lejárt az idı a diákok munkái automatikusan
begyőjtıdnek. Más esetben pedig a diákok, akik végeztek a teszt megírásával,
a <Submit / „Beküldés!”> gombbal elküldhetik megoldásaikat a tanárnak.
6. Teszt vége! Ha a tanár megnyomja az <Result / Eredmény> gombot, ezzel
kiértékelve a diákok teljesítményét / tudását a különbözı kérdésköröket
illetıen. Kattintson a <Details / Részletek>, és azonosítani is tudja az egyes
diákokat, ha kell. Kattintson az <Info> gombra, hogy megnézhesse a diákok
teszten elért pontszámait
TIPP: Jelenleg a <Quiz> csak .txt fájlok használatát támogatja, azaz ezzel a
módszerrel képeket nem lehet a tesztsorhoz illeszteni. Ha ilyen feladatokat kíván
adni javasoljuk, hogy használjon Word dokumentumokat, melyet a "File-ok kiküldése"
funkcióval továbbíthat diákjainak (lásd 3.4 fejezet) vagy weboldalakat (például a
Távoli indítás funkcióval 3.2) illetve használhatja a DLL szoftvert, mely az XCLASS-ra
épülı opció. (További információkért keresse fel a Forgalmazót)
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4.

Adminisztráció (Beállítások)

Indít / Leállít
Központi indítás

A gépek egyszerre történı távolsági indítását,
lekapcsolását, újraindítását teszi lehetıvé.

Óra indítása

Kiválasztani és elıhívni az adott osztály ülésrendjét, a
REG./jelenléti ív jelenik meg a diák gépén, ahová beírhatja
nevét

Névsor mentése

a tanár rögzítheti az osztály hallgatói névsorát

Osztály mentés/Új

a tanár rögzítheti az osztály hallgatóit egy Excel táblában

Elrendezés eszköztár

Osztályterem elrendezését és a tanulók ülésrendjét állíthatja
itt be

Osztály menedzser

Itt törölhet, átnevezhet az ülésrendben

Rendszer beállítás

Rendszer beállítások megváltoztatása

Csoportosítás

Csoportok létrehozása osztályon belül

Zárolás / Elfeketítés

Lezárhatjuk a diákok billentyőzetét és monitorát, hogy sötét
legyen a monitor

Feloldás

Feloldhatjuk az elıbbi zárolást

Felszólít

A tanár interaktív kommunikációba léphet a jelentkezı
diákkal

Jelentkezés
elutasítása

Elutasíthatjuk egy diák jelentkezését

Minden Állj

Minden utasítás törlése

Fejhallgató & Mikrofon A tanuló oldali Fejhallgató & Mikrofon némítása egy
némítása
gombnyomásra.
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4.1. Indítás / Leállítás
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4.1.1 Wake on LAN (Távindítás)
Egy olyan funkció, amely lehetıvé teszi a helyi hálózat egy gépének, a gépek egy
csoportjának, vagy az összes gépnek az elindítását, lekapcsolását, újraindítását. A
tanár kiválaszthatja a megcélzott diákokat mielıtt megnyomná a Start ikont.

Kattintson a <Bekapcsolás> gombra a kiválasztott gépeknél
Kattintson a <Leállítás> gombra a kiválasztott gépeknél
Kattintson a <Windowst újraindít> gombra a kiválasztott gépeknél
Kattintson a <Windowsból kiléptet> gombra a kiválasztott gépeknél
Kattintson a <Hálózatból kilép> gombra a kiválasztott gépeknél
Kattintson a <Mégse> gombra a WOL (távoli indítás/leállítás vezérlı)-ból
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Óra indítása

Az órakezdés elıtt elıhívhatja a tanár az ülésrendet az osztályok kiválasztása
menü alatt. Ilyenkor a hallgatói regisztráció ablak automatikusan megjelenik a
diákok gépén, hogy frissíthessék a nevüket.
1. Kattintson az
gombra a vezérlı panelen.
2. Válassza ki a megfelelı osztályt, elıször a tanár nevére majd az osztályra
kattintva.
3. Kattintson az órakezdésre.
4. A hallgatói ülésrend regisztráció megjelenik a tanulók képernyıjén.
Amennyiben a hallgató neve eltér a felajánlottól, itt rögtön átírhatja.

Smart Consulting Group ©

34

XCLASS PRO V9.3

4.1.3 Hallgatók ülésrendje
Az óra kezdetén a tanár rögzítheti és elmentheti a résztvevıket Excel formátumban.
gombra.
1. Kattintson az
2. A diákok részvételének rögzítéséhez egyszerően kattintson az <Óra
indítása> gombra.
3. Hozzon létre egy file nevet és nyomja meg a <Osztály mentés> gombot,
hogy elmentse a ülésrendet .csv formátumban.

4.1.4 Osztályok mentése / Új létrehozása
Miután beírta az ülésrendet, késıbbi használat céljából elmentheti.
1. Kattintson az
gombra.
2. Kattintson az <Osztály mentés/Új> gombra.
3. A tanár nevét a <Tanár Neve> mezıbe az osztály modellt pedig az <Osztály
modell> mezıbe írja be és nyomja meg a megerısítés gombot.
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4.1.5 Elrendezés eszköztár
Arra szolgál, hogy a tanár megváltoztathassa az ülésrendet. A következı ábrán
látható. Használja az „Elrendezés eszköztárat”, hogy elrendezze az ikonokat az
ülésrendben.

4.1.5 ábra
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4.1.6 Osztály menedzselés

Az Osztály Menedzser segíti a tanárt, hogy törölje, vagy újranevezze az ülésrendet.
1. Kattintson az
gombra.
2. Kattintson a megfelelı osztályra, hogy módosítsa az ülésrend részleteit.
3. Csak válassza ki azt az ülésrendet, amelyet szeretne szerkeszteni, aztán
kattintson a részletek változtatására, vagy az ülésrend törlésére.
4.1.7 Rendszer beállítások
A rendszer beállításai az <Alapértelmezett>, <Hang beállítások>, <Jelszó>, <Osztály
modell> és az <Osztályterem ID> pontok. Bár a tanároknak elég az
<Alapértelmezett> beállítását ismerni.
Kattintson az

gombra, majd a <Rendszer Beállítás> gombra.

Megjegyzés: Alapértelmezett esetben nem kell megadni jelszót. Hagyja üresen és
nyomja meg az <OK> gombot!

Smart Consulting Group ©

37

XCLASS PRO V9.3

Az <Alapértelmezett> oszlop alatt alakíthatja a diák monitor beállításait, valamint az
ülésrendet.
- Képernyı beállítások: adja meg a megfigyelni kívánt monitorok maximális számát,
majd válasszon ki egyet, amelyet teljes képernyın szeretne látni. Ezt követıen adja
meg azt az idıt, amellyel váltson a rendszer a monitorok képei között.
- Osztályterem elrendezése: Rögzítheti vagy feloldhatja a rögzített osztályterem
elrendezést a vezérlı panelon.

4.1.8 Kezelı panel kicsinyítése / „elrejtése”
A munkafelület maximalizálásához minimalizálhatja a tanár kezelıfelületét. Kattintson
a tanár kezelıfelületének a jobb felsı sarkában található
<Minimalizál> -ra, hogy
a kezelıfelületet a Windows asztalra helyezze.
4.1.9 Kilépés a rendszerbıl
Csak nyomja meg a kilépés

gombot a tanár kezelıfelületének a jobb felsı

sarkában, vagy lépjen be az
gomb segítségével a beállításokhoz és ott
nyomja meg a <Kilépés a rendszerbıl> gombot.
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4.2. Csoportosítás
Egy fontos lépés, mielıtt bármilyen tevékenységet elkezd a tanár, mint pl.
<megbeszélés> vagy <feladatküldés> használja a „fogd meg és húzd bele”
(drag&drop) technikát.
Fogd meg és húzd bele technika alkalmazása:
1. Ragadja meg hogy kiemelje azokat a diákokat akiket ugyanazon csoportba
szeretne tenni.
2. Tegye bele a diákok ikonjait a csoport ikonjába
3. A csoport ikon megadható színek szerint, vagy a diákok információi alapján
Hogy egyszerre több diákot húzhasson egy csoportba nyomja meg a „Ctrl” gombot a
billentyőzetén, és úgy jelölje ki a diákokat. A maximum létszáma egy csoportnak 11
fı.

4.3.Lezárás

A
gomb segítségével a tanár lezárhatja a tanulók billentyőzetét és
egerét, illetve el is sötétítheti a képernyıjüket.
1. Emelje ki azon diákok ikonjait, akiket szeretne lezárni, ez lehet egy diák, egy
csoport, vagy az egész osztály.
2. Kattintson a

gombra, hogy lezárja a billentyőzeteket, egereket.

gombra, hogy elsötétítse a diákok képernyıjét és lezárja
3. Kattintson a
a billentyőzeteket, egereket.
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4.4 Feloldás
1. Emelje ki azon diákok ikonjait, akiket szeretne feloldani, ez lehet egy diák, egy
csoport, vagy az egész osztály. Ha a tanár az egész osztályt szeretné
feloldani, nem kell kiemelnie senkit.
2. Kattintson a

gombra.

4.5 Felszólítás
Ha bármelyik diáknak kérdése van az óra alatt, megnyomhatják az „F12” gombot a
billentyőzetükön a jelentkezéshez. A tanár ezt látja a diákok ikonjai mellett az
ülésrendben, és nevük feltőnik az alábbi ablakban.

Hogy válaszoljon a jelentkezésre, kövesse a következı utasításokat:
1. Válassza ki az egyik jelentkezı diákot a lenyíló ablakból.
2. Kattintson a
gombra, hogy megkezdıdjön a Belsı telefon!
3. Az alábbi szövegdoboz automatikusan megjelenik a kiválasztott diák
kijelzıjén.

4. Hogy befejezze az Belsı telefont, csak kattintson a tanár kezelıfelületének a
jobb felsı sarkában található

<Kilépés> gombra.

4.6 Felszólítás befejezése (Elutasítás)
Hogy befejezze / elutasítsa a jelentkezést, csak kattintson erre:
4.7 Minden állj
Szimplán kattintson a

gombra, hogy minden parancs befejezıdjön.

4.8 Headset némítás (diák oldali)
Ezzel a funkcióval kikapcsolhatja az összes diák fejhallgatóját:
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5.

Videó továbbítása

AV Vezérlı

Lehetıséget ad a tanárnak az AV rendszer felügyeletére.

Hang beállítások

Lehetıséget ad különbözı bemeneti források kiválasztására

5.1 AV Vezérlı
Amikor az AV vezérlésrıl és közvetítésrıl beszélünk, akkor egészen pontosan DVD
lejátszásról (vagy más külsı forrásról történı bejátszásról) beszélünk, amikor is a
diákok a képernyıjükön nézik, és a fejhallgatóval hallgatják a bejátszott anyagot,
vagy a vetítıvásznon figyelik a projektor képét térhatású hifi hangzással. Függetlenül
attól, hogy milyen feladatot választ a tanár a diákoknak a fı tevékenység ilyenkor a
hang és kép közvetítés.
Ezt a következıvel támogatja a program:
5.1.1 Az eszközök, amik a továbbítást segítik
5.1.1.1 AV Vezérlı (többfunkciós vezérlı panel)
Ennek az eszköztárnak a segítségével az oktató úgy érezheti mintha egy komplett
stúdió vezérlı szobájában ülne számtalan berendezés távvezérlıjével. Az XCLASS
AV vezérlıpanel a legegyszerőbb vezérlést teszi lehetıvé. Az XCLASS kontrol panel
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kifejezetten az egyszerő vezérlés eszközének lett tervezve. A panel az XCLASS alap
vezérlıpanel szerves része.

5.1.1.2 Hogyan használjuk az AV vezérlıt?
1. Válassza ki a bemeneti jelforrást az alábbiak közül <DVD>, <VHS>, <Kazetta>,
<DV Kamera>, <Tanári képernyı/projektor>, <Notebook képernyı>.

2. Válassza ki a kimenet jellegét <Képernyı (képi) tartalom továbbítása> vagy
<Videó továbbítása>.
- A <Képi tartalom továbbítása> lehetıség a tanári képernyı anyagának kivetítésére.
- A <Videó továbbítása> lehetıség a kiválasztott bemeneti jelforrás képének
kivetítésére.

Megjegyzés: A bemeneti és kimeneti menük tételei, forrásai az "AVControl.ini" fájlban
változtathatóak.
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Az AV eszközök mőködtetése az alábbi panel segítségével lehetséges.
Az AV eszköz ki vagy
bekapcsolása.

Hangszóró némítása.

Hangerı beállítása a
hangszórón.

Váltás monó/ sztereó
üzemmód között.

5.1.2 AV média anyag kivetítése

1. Kattintson a megfelelı eszköz kiválasztására a <Bemeneti jelforrás>-ok listájából.
2. Válassza ki a <Videó továbbítása> menüpontot a <kimeneti lehetıségek>
menüpontnál.
3. Kattintson a lejátszás indítása gombra az anyag lejátszásához.
Megjegyzés: Ha a tanár a képernyı/projektor képének továbbítását választja akkor
alapértelmezés szerint párhuzamosan az audió csatorna is aktiválódik
hangtovábbításra.
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5.1.3 AV média továbbítása a diákok felé
Ha csak CD-ROM található a tanári gépben akkor az nem fogja közvetlenül
támogatni a DVD anyag ok lejátszását. Ha az oktatási anyag a tanárnak mégis DVDn vagy videó kazettán van, akkor ezeket a hagyományos külsı berendezésekben kell
lejátszani.
Teljes vezérelhetıséget kap a berendezései felett ha a AV vezérlı pultot használja
mely segítségével a diákoknak kiküldött anyagot is kiválaszthatja. Ebben az
összefüggésben az oktatónak az AV vezérlı panelt és a VBS Media Player-t egy
idıben kell használnia. (lásd 2.2 fejezetben a Live Videó beállításait).
A megfelelı bemenet illetve kimenet kiválasztása az AV vezérlı pulton történik, majd
az <AV Live> gombra kattintással továbbíthatjuk a kiválasztott AV jelet a diákok
gépei felé.

1. Válassza a kívánt bemeneti jelforrást (DVD, VCR vagy DV kamera) a
menübıl.
2. Vezérelje az AV eszközt az AV vezérlı panel segítségével.
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3. Az XCLASS vezérlı panelen az <AV Live> menüpontra kattintva azonnal
elindul a VBS média lejátszó.

Videó és AV jel gomb

4. Kattintson az AV gombra a lejátszó panelen és a diákok egy gombnyomásra
megkapják a AV jelet. (A média lejátszó mőködésérıl a 2.2 pont alatt kaphat
bıvebb információkat)
Megjegyzés: A diák gépek csak akkor fogják megkapni a z AV jelet, ha az <AV Live>
funkció (VBS) aktiválva van. A tanár a projektorral történı vetítés esetén ki tudja
választani, hogy a képernyı képet vagy a videót vetítse ki.
5.1.4 Hang lejátszó program (Tanár hangjának továbbítása + megfelelı
hangbement beállítás)
Az egyszerő audió (pl. kazetta vagy CD) tartalmak továbbításához a kiválasztott diák
PC felé a <Tanár hangjának továbbítása> menüpontot használjuk kiegészítve a
megfelelı hangbemenet kiválasztásával.
(Ilyenkor nem a VBS média lejátszó használjuk, mivel azt kifejezetten videó anyag
továbbítására tervezték.) A <Tanári hang továbbítása> funkciót kifejezetten csak arra
tervezték, hogy hangot továbbítson a tanári géptıl a diákok felé. A diák akár zenét,
akár egy dialógust, vagy a tanári instrukciókat is meg tudja hallgatni ezen a
csatornán (a fülhallgatóján) keresztül, egészen addig, amíg a tanár a kívánt bemenet
használja.
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5.2 Hang beállítások
A hang beállítások menü a vezérlı panel jobb alsó sarkában található. Arra
használható, hogy különbözı bemeneteket rendeljünk hozzá a <Tanári
hangtovábbítás>, a <Tanári bemutató> és a <Virtuális Videomagnó> funkciókhoz.

1. Válassza a
gombot a vezérlı panelrıl, ha azt akarja, hogy a diák a
tanár hangját hallja.

2. Válassza a
gombot a vezérlı panelrıl, ha azt szeretné, hogy a diák
a tanári gép hangját hallja.

gombot a vezérlı panelrıl, ha azt szeretné, hogy a diák
3. Válassza a
a tanári mikrofon és a tanári PC hangját egyszerre hallhassa.

4. Válassza a
gombot a vezérlı panelrıl, ha azt szeretné, hogy a
diákok külsı hangforrás hangját hallhassák.
Technikai jellegő információ:

Ezek
a
hangbemenet
beállítások
mindegyike megfelel egy a Windowsban
található hangkártya beállításnak. Ha
például a mikrofont választja ki
bemenetnek akkor a hangerıt a
Windowsban
található
hangkártya
kezelıpanel mikrofon csúszkájával tudja
beállítani. A vezérlı panelen történı
hangforrás kiválasztással automatikusan
a Windowsban is kiválasztódik a
megfelelı bemenet.
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Megjegyzés:
Ha meg akarunk bizonyosodni a hangkártya beállításokról, akkor azt az XCLASS
vezérlı panel "Indít/Leállít" -> "Rendszer beállítás" -> "Hang beállítások" -> "Hangerı
és Felvétel vezérlés analízis" beállítások alatt találja.
1. Válassza ki a " Tanári PC-re történı rögzítés forrás " pontot.
2. Válassza ki a hangkártyát amelyik a megfelelı vonalbemenettel rendelkezik.
3. Kattintson az <Analízis> gombra az audió felvételi forrás feltérképezésére.
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6.

Képernyı felvétel és visszajátszás

6.1 Képernyı felvétel
A képernyı rögzítése funkcióval a tanár rögzíteni tudja a számítógépén zajló
folyamatokat (képernyı képet és hangokat) videó formátumban abból a célból, hogy
annak egy részét vagy egészét késıbb az oktatásnál felhasználja. Ez egy nagyon
hasznos funkció akkor, ha a tanár több osztálynak is elı kívánja adni ugyanazt a
bemutatót.
1. Kattintson a <Képernyı felvétel és visszajátszás> ikonra
a Windows
startmenüjében a programok között a Sun-Tech menüpont alatt található.
2. Válassza ki a <Start Capture>-t az <Open> menüpontból. A következı
párbeszéd panel fog megjelenni. Válassza ki a könyvtárat és adjon nevet a
rögzítendı állománynak majd kattintson a <Mentés> gombra a felvétel
elindításához. A felvétel file formátuma miatt a kiterjesztés ".avc" lesz.

3. Válassza ki kívánt jelforrást ha a felvételen hangot is szeretne rögzíteni.
4. A rögzítendı kép minıségét beállíthatja <Setting / Beállítás> <Open /
Megnyitás> menüpont alatt.
5. Kattintson a <Stop> ikonra a felvétel befejezéséhez.
6.2 Képernyı visszajátszása
A rögzített képernyıképekbıl készült videót visszajátszhatja az osztály részére akár
a tanár által kiküldve, akár a diákok saját maguknak.
1. Kattintson a
<Képernyı visszajátszása>-ra <> a Windows
startmenüjében a programok között a Sun-Tech menüpont alatt található
menüpontra.
2. Válassza ki az <Open File / Fájl megnyitása>-t az <Open / Megnyitás>
menüpontból.
3. Válassza ki a lejátszani kívánt (.avc formátumú) fájlt és kattintson az <Open /
Megnyitás>-ra.
4. Miközben folyik a lejátszás, ön a következı lehetıségekbıl választhat:
<Teljes képernyı> a teljes képernyıs üzemmódban történı lejátszáshoz
<Kilépés> a vetítésbıl való kilépéshez
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5. Ezeket a menüpontokat az <Open / Megnyitás> menü <képernyı
visszajátszás> menüpontja alatt találja.
6. Alapértelmezett esetben a tanár oldalán a képernyı visszajátszás egy
ablakban jelenik meg. Ha a tanár azt szeretné, hogy a tanulók is lássák a
visszajátszást, akkor azt a <Tanári bemutató> funkcióval tehetik meg.

Smart Consulting Group ©

49

XCLASS PRO V9.3

Feljegyzések:

Smart Consulting Group ©

50

XCLASS PRO V9.3

Feljegyzések:
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