iTALC 2
1. INSTAL·LACIÓ
1.1. INSTAL·LACIÓ A L'ORDINADOR DEL PROFESSOR
Una vegada descarregat el programa, a l'ordinador del professor fem doble clic al fitxer
d'instal·lació. Fem clic al botó Endavant fins arribar a aquesta pantalla:

Aquí deixem activat iTALC Master i fem clic a Instal·la. Una vegada instal·lat fem clic a
Finalitza deixant activat Run iTALC Management Console (la consola).

S'obre la consola. A la pestanya General activem Hide tray icon (amaga la icona a l'àrea
de notificació del Windows) i a la pestanya Authentication desactivem ACL-based logon
authentication, per no tenir que crear usuaris després per autenticar-nos. Fem clic al botó Apply1, i després a Yes (per reiniciar el servei).

1

Si tenim el teclat al tauler del control del Windows en català, aquests botons apareixeran en anglès
(Apply, Next, Finish, Yes...). Si el tenim en castellà, apareixeran en castellà (Aplicar, Siguiente, Terminar,
Sí...).
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A continuació hem de generar el fitxer de claus, que utilitzarem després durant la instal·lació en els ordinadors dels alumnes.
En aquesta mateixa pestanya de la consola fem clic al botó Launch key file assistant. A
la primera pantalla fem clic a Next. A la següent, seleccionem Create new access keys
(master computer) i fem clic a Next.

A continuació ens demana el rol. Seleccionem Teacher (Professor) i Next.

A continuació ens demanarà la carpeta on desar el fitxer de claus. Abans crearem una
carpeta (p. e. C:\italc). Fem clic a la icona de cercar i busquem la carpeta al disc dur. Després en les successives pantalles fem clic a Next, Finish i OK. I tanquem la consola.

Per cercar la
carpeta
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Finalment, hem de compartir la carpeta per poder accedir-hi des dels ordinadors dels
alumnes.
Anem a l'Explorador del Windows i fem clic a la carpeta (en el nostre cas C:\italc) amb el
botó dret i seleccionem Propietats. A la pestanya Ús compartit fem clic al botó Comparteix.

Afegim Tots els usuaris i els donem permís de Lectura. Fem clic al botó Comparteix i
després a Fet.
Després fem clic a la pestanya Seguretat. I ens assegurem que tots els usuaris tinguin el
permís de Lectura i execució, tal com veiem a la imatge següent.

3/13

1.2. INSTAL·LACIÓ ALS ORDINADORS DELS ALUMNES
Abans d'anar als ordinadors del alumnes, copiarem el fitxer d'instal·lació de l'iTALC a la
carpeta compartida (en el nostre cas, C:\italc), junt amb les claus, per tal que estigui accessible des de tots els ordinadors dels alumnes. També és molt aconsellable fer-nos amb
la llibreta del Windows un fitxer ruta.txt amb la ruta del fitxer de claus, per poder-la copiar
i enganxar en tots els ordinadors dels alumnes.

Anem al primer ordinador dels alumnes, al menú Inicia i a Executar escrivim la ruta de
l'adreça de la carpeta compartida amb la IP de l'ordinador del professor: p. e.
\\192.168.0.178\italc. Una vegada oberta, fem doble clic al fitxer d'instal·lació. Fem clic a
Endavant fins la següent pantalla:

Desactivem iTALC Master (és l'ordinador d'un alumne) i fem clic a Instal·la. En acabar,
s'obre la consola. El primer que farem és amagar la icona de l'àrea de notificació del Windows, per tal que els alumnes no la vegin. A la pestanya General activem Hide tray icon.
Fem clic al botó Apply. Ens demanarà reiniciar el servei.
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Després anem a la pestanya Authentication i desactivem ACL-based logon authentication. Fem clic al botó Apply, i Yes per reiniciar el servei.

Ara importarem el fitxer de claus de l'ordinador del professor. En aquesta mateixa pestanya fem clic al botó Launch key file assistant. Clic a Next. Seleccionem Import public
key (client computer). Clic a Next. Després seleccionem el rol Teacher i clic a Next.
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Ens demana la ruta del fitxer de claus de l'ordinador del professor. Aquí aconsellem copiar
i enganxar la ruta del fitxer que hem creat abans per tal de no fer errades. Clic a Next i finalment a Finish i a OK.

En acabar fem clic a Apply si no ho havíem fet i tanquem la consola.
Ara fem el mateix a la resta d'ordinadors d'alumnes.

Un últim consell: als ordinadors dels alumnes aconsellem eliminar en el menú
Inicia del Windows el submenú iTALC per tal que els alumnes no puguin parar el servei.
Ara provarem si funciona. A l'ordinador del professor obrim el programa. La primera vegada ens diu que no tenim cap classe. Fem clic a OK. S'obre el programa. Fem clic al botó
Administrador de classes.

Administrador de
classes

Fem clic amb a l'administrador de classes amb el botó dret i després a Afegir classe. Escrivim el nom de la classe i clic a Acceptar.
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Després fem clic amb el botó dret a la classe i seleccionem Afegir ordinador. Introduïm la
IP (o el nom de xarxa) i el nom de l'ordinador (opcional) client.

Fem doble clic al nom del ordinador i el veurem al costat.

Funciona tot, excepte Fullscreen Demo i Window Demo. Si obrim la consola (menú Inicia / Tots els programes / iTALC / iTALC Management Console), a la pestanya iTALC
Server veiem que està configurat VNC reflector com a Demo server.

Però no tenim cap servidor VNC instal·lat. Si canviem a iTALC 1 demo server funcionarà,
però no massa bé i molt lent. Aconsellem instal·lar un servidor VNC. Nosaltres hem utilit zat TightVNC, que trobareu a la nostra web de programari lliure, secció Utilitats / Sistema.
1.3. INSTAL·LACIÓ D'UN SERVIDOR VNC A L'ORDINADOR DEL PROFESSOR
A l'ordinador del professor descarreguem el programa TightVNC i l'instal·lem. A la primera
pantalla fem clic a Next. A la segona acceptem la llicència i Next.
A la tercera pantalla, triem Custom (personalitzada) com a tipus d'instal·lació.
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A la següent pantalla, com només necessitem el servidor, desactivem TightVNC Viewer
fent-hi clic i seleccionant Entire feature will be unavailable, tal com veiem a la imatge.
Clic a Next.

A la següent ho deixem tot activat. Clic a Next i, després, a Install.

Ens demana dues contrasenyes: una per a l'accés remot que deixarem en blanc i una al tra per a l'administració, on posarem la que vulguem. Clic a OK i, després, a Finish.
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Ara hem d'anar a la configuració. Fem clic amb el botó dret a la icona del programa
a
l'àrea de notificació del Windows, (si no apareix, anem al menú Inicia / TightVNC /
TightVNC Server (Service Mode) / TightVNC Service – Control Interface) i seleccionem Configuració. Ens demana la contrasenya.

En la finestra Configuració ens fixem en els ports, perquè després hem de posar els mateixos en la consola de l'iTALC. A més activem Bloc remote inputs events perquè només
l'utilitzarem com a servidor, desactivarem Enable file transfers pel mateix motiu, i, finalment, amaguem la icona a l'àrea de notificació del Windows, tal com veiem a la imatge.

Ara obrim la consola de l'iTALC. A la pestanya iTALC Server, introduïm els mateixos
ports del TightVNC: 5900 a Demo Server Port i 5800 a Enable HTTP server which
provides a JavaViewer applet. Clic a Apply i tanquem la consola.
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2. UTILITZACIÓ
iTALC és una eina didàctica per a professors. Ens permet veure i controlar en la xarxa els
ordinadors dels alumnes. També podem bloquejar-los, enviar-los un missatge, apagar i reiniciar-los...
2.1. EL ADMINISTRADOR DE CLASSES (CLASSROOM MANAGER)
El primer que hem de fer és crear una classe i afegir-li els ordinadors dels alumnes. Per
crear una classe fem clic al botó Administrador de classes situat a la barra lateral, i després fem clic en un espai en blanc amb el botó dret i seleccionem Add classroom. Li posem un nom i OK. Una vegada creada, fem clic en el nom de la classe amb el botó dret
del ratolí i seleccionem Add computer. Podem utilitzar la IP de l'ordinador o el nom de
xarxa. La MAC no és necessària.

A la imatge següent podem veure com queda una classe.

Doble clic per
activar o desactivar
un ordinador
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2.2. CONFIGURACIÓ
Fem clic al botó Configuració situat a la barra lateral.

Intervall d'actualització
dels ordinadors
dels alumnes
A nosaltres no ens ha funcionat.
Posem l'idioma que posem sempre surt
«System default».
Com tenim el Windows en català surt tot
en anglès. Si posem el teclat del Windows
en castellà, el programa surt en castellà.
Acció per defecte
quan fem doble clic a la
finestra d'un alumne

2.3. BARRA DE MENÚ
Per seleccionar la classe activa.
El mode per defecte. Ens dona una visió general de tots els ordinadors
connectats. En fer-hi clic, tots els ordinadors bloquejats es desbloquejaran i se
cancel·larà el mode Demo.
La pantalla del professor s'emetrà als ordinadors dels alumnes. Aquests no
podran fer res perquè tots els seus dispositius estaran bloquejats.
La pantalla del professor s'emetrà als ordinadors dels alumnes en una finestra.
Els alumnes podran canviar a una altra finestra per continuar el seu treball. I
amb ALT+TAB podem anar mirant la finestra del professor.
Bloqueja els ordinadors dels alumnes. Molt útil per cridar la seva atenció.
Per enviar un missatge als alumnes.
(Si està activat en les BIOS). Per encendre els ordinadors dels alumnes.
Per apagar els ordinadors dels alumnes.
Per donar suport tècnic a un ordinador, encara que no estigui en una classe.
Totes les finestres dels ordinadors dels alumnes s'ajustaran a la major mida
possible i s'alinearan.
Totes les finestres se reordenaran i ajustaran la mida.
 En fer clic en aquests botons, les accions s'apliquen a tots els ordinadors visibles.
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2.4. MODE OVERVIEW
El mode per defecte: només veure. Ens dona una visió general de tots els ordinadors connectats.
És molt útil perquè funciona pràcticament en temps real (segons el temps que tinguem
configurat). Ens dóna la possibilitat de veure en petit totes les finestres dels ordinadors
dels alumnes i poder veure d'un cop d'ull què estan fent.
En aquest mode tots els ordinadors bloquejats es desbloquejaran i se cancel·larà els mo des Fullscreen Demo o Window Demo.

2.5. CONTROL REMOT
Si ho tenim configurat així, en fer doble clic a la finestra d'un ordinador d'alumne, aquesta
es maximitzarà i podrem controlar-lo (per ajudar els alumnes...). Aquesta finestra té la
seva pròpia barra de menú: per només veure, bloquejar la alumne, fer una captura de
pantalla, veure'l a pantalla completa o tancar.
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2.6. MENÚ CONTEXTUAL
Totes les accions que hem vist abans (i alguna més) es podem fer també
fem clic amb el botó dret del ratolí en una finestra de l'ordinador d'un
alumne. Aquí també podem reiniciar, tancar la sessió de l'usuari, capturar
la pantalla...
Quan utilitzem els botons de la barra de menú s'aplica a tots els ordinadors d'alumnes visibles. Quan utilitzem el menú contextual, només s'aplica als ordinadors seleccionats (podem utilitzar CTRL o MAJÚS per seleccionar diversos ordinadors).

2.7. CAPTURES DE PANTALLA
En els modes Overview i Control remot podem fer captures de les
pantalles dels ordinadors del alumnes. Aquestes s'emmagatzemen aquí,
on podem veure-les en petit abaix o en gran si hi fem doble clic. També
podem esborrar-les.
Si volem accedir als fitxers de les imatges, es troben a la carpeta oculta:
C:\Usuaris\usuari\AppData\Roaming\iTALC\Snapshots
Per fer visibles aquestes carpetes del Windows cal anar a l'Explorador
del Windows. Al menú Eines / Opcions de carpeta / pestanya Visualització i desactivar Amaga els fitxers protegits del sistema operatiu i
activar Mostra les unitats, les carpetes i els fitxers amagats.
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