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I. Bevezetés
A Novell HUEDU programja a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal történt megállapodás alapján indult 2009-
ben, ami 2012-ben meghosszabbításra került. Célja a nyílt forráskódú technológiák minél szélesebb körben való
elterjesztése a közoktatásban. Ennek a programnak a keretében készült el az iskolák oktatási és informatikai
igényeit  egyaránt  kielégítő  kiszolgáló  és  munkaállomás  oldali,  open  source alkalmazásokra  épülő szoftver-
csomag, a HUEDU OpenLab. Jelen dokumentum célja bemutatni az OpenLab laborterem felügyeleti program
telepítését és használatát.
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II. Követelmények

II.1. Operációs rendszerek

• Windows XP SP2 vagy SP3

• Windows 7

• OpenSUSE Linux 12.1 vagy 12.2

II.2. Hálózati beállítások

• Legalább 100 Mbps vezetékes hálózat

• Legalább 54 Mbps vezeték nélküli hálózat

• tűzfal beállításoknál engedélyezni kell az iTALC számára a következő portokat és szolgáltatásokat a
megfelelő kommunikáció érdekében: 

• 11100 - 11400

• 5900 - 5901

• iTALC szolgáltatás engedélyezése Windows esetében
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III. Telepítés

III.1. Windows XP és Windows 7

III.1.1 Oktató gép (master)

1. ábra: Telepítés 1. lépés (Windows)

2. ábra: Telepítés 2. lépés (Windows)
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3. ábra: Telepítés 3. lépés (Windows)

4. ábra: Telepítés 4. lépés (Windows)

Tanulói gépre történő telepítés esetén nem kell bepipálni az „iTALC Master” opciót. Bővebben a
III.1.2 pontban tárgyaljuk.
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5. ábra: Telepítés 5. lépés (Windows)

6. ábra: Telepítés 6. lépés (Windows)
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III.1.2 Tanulói gép (client)

A tanulói  gépre történő telepítés  lépései  megegyeznek az oktató gépre történő telepítésével,  kivéve a 4.
lépést, ahol vegyük ki a pipát az iTALC Master összetevő elől. 

7. ábra: Telepítés 4. lépés (Windows)

Az „iTALC Master” szoftverkomponenst nem kell telepítenünk a tanuló oldali számítógépekre. Csak az oktatói
gépekre kell telepíteni. A komponens segítségével felügyelhetjük a tanulók munkáját. 

III.2. OpenSUSE

A HUEDU projekt keretében elkészült openSUSE Linux disztribúció tartalmazza az előtelepített (és beállított)
iTALC oktatói és a tanulói oldal által megkövetelt szoftver komponenseket. Amennyiben nem kívánja használni
ezt a Linux disztribúciót, akkor a telepítés lépésit a következő módon kell végrehajtani (rpm alapú Linuxok
esetében: openSUSE, Fedora) Letölthető: http://software.opensuse.org

III.2.1 fájl lista
italc-2.0.1-19.1.i586.rpm
italc-client-2.0.1-19.1.i586.rpm
italc-master-2.0.1-19.1.i586.rpm
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III.2.2 Oktató gép (master)

III.2.2.1 YaST2 segítségével

Szükséges repository hozzáadása után elindítjuk: YaST2 > Szoftverek telepítése, eltávolítása 

8. ábra: YaST - Szoftverek telepítése, eltávolítása

III.2.2.2 Telepítés parancssorból I.
 zypper in italc-2.0.1-19.1.i586.rpm  italc-client-2.0.1-
19.1.i586.rpm italc-master-2.0.1-19.1.i586.rpm

III.2.2.3 Telepítés parancssorból II.
rpm -Uvh italc-2.0.1-19.1.i586.rpm  italc-client-2.0.1-
19.1.i586.rpm italc-master-2.0.1-19.1.i586.rpm
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III.2.3 Tanulói gép (client)

III.2.3.1 YaST2 segítségével

Szükséges repository hozzáadása után, elindítjuk: YaST2 > Szoftverek telepítése, eltávolítása 

9. ábra: YaST - Szoftverek telepítése, eltávolítása

III.2.3.2 Telepítés parancssorból I.
 zypper in italc-2.0.1-19.1.i586.rpm  italc-client-2.0.1-
19.1.i586.rpm

III.2.3.3 Telepítés parancssorból II.
rpm -Uvh italc-2.0.1-19.1.i586.rpm  italc-client-2.0.1-
19.1.i586.rpm
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III.2.4 OpenSUSE csomagkereső

Böngésző segítségével a http://software.opensuse.org linkre el kell látogatnunk, ahol beszerezhetjük az iTALC-
hoz szükséges telepítő csomagokat.

10. ábra: OpenSUSE csomagkereső

11. ábra: „1 Click Install”  kattintva telepítjük az alkalmazást
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III.3. Ubuntu

III.3.1 Tanári gép (master)

Első lépésben adjunk hozzá egy frissítési forrást, ahonnan az iTALC programot telepíteni tudjuk, majd frissítsük
a telepítési forrásokat. Ezt a lépést a kliensek esetében is el kell végezni.

<szervernév>:~$ sudo add-apt-repository ppa:ubuntuhandbook1/apps

12. ábra: iTALC master telepítése – 1. lépés

A telepítési források frissítése a következő parancs beírásával történik:

<szervernév>:~$ sudo apt-get update
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Ezt követően telepítsük fel az iTALC master programot:

<szervernév>:~$ sudo apt-get install italc-master

13. ábra: iTALC master telepítése – 2. lépés
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A telepítés során a program lehetőséget kínál előre definiált csoportok létrehozására, de ezt ne fogadjuk el, ha
magunk szeretnénk testre szabni a csoportjainkat.

14. ábra: iTALC master telepítése – 3. lépés
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A telepítést  követően, a konfigurációs lépések elvégzéséhez indítsuk el az iTALC Management Konzol alkal-
mazást.

<szervernév>:~$ sudo imc

15. ábra: iTALC master telepítése – 4. lépés
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A publikus- és privát kulcs elérési  útját át kell  írnunk, hogy a programunk kezelni  tudja, ezt a „Hitelesítés”
menüpont alatt tehetjük meg. A helyes elérési utak a következőképpen alakulnak:

/etc/italc/keys/public

/etc/italc/keys/private

16. ábra: iTALC master telepítése – 5. lépés

Ezt követően hozzuk létre a privát  és publikus kulcsokat!  Ennek leírását  ezen dokumentum „iTALC
Management Konzol beállítása” részében találhatja meg.
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A beállítások elvégzését követően már csak annyi dolgunk maradt, hogy a tanári gépen elindítsuk a programot,
a következő parancs segítségével:

<szervernév>:~$ sudo ica

17. ábra: iTALC master telepítése – 6. lépés

Futás  közben  ezt  az  ablakot  nem szabad bezárni,  különben  a szerver  nem tud  kapcsolatot
létesíteni a klienssel.
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Ezt követően, ha egy új ablakban (konzol) elindítjuk a kezelőfelületet, már használhatjuk is a programot.

<szervernév>:~$ sudo italc

18. ábra: iTALC master telepítése – 7. lépés
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III.3.2 Tanulói gép (client)

Ahogy a tanári gép esetében is tettük, a frissítési forrást a kliens gépeken is fel kell venni a következő parancs
segítségével, majd a telepítési forrásokat frissíteni kell:

<szervernév>:~$ sudo add-apt-repository ppa:ubuntuhandbook1/apps

<szervernév>:~$ sudo apt-get update

Ezután telepítsük fel a kliens gépekre is az iTALC programot a következő parancs segítségével:

<szervernév>:~$ sudo apt-get install italc-client

19. ábra: iTALC client telepítése – 1. lépés
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A telepítés során a program lehetőséget kínál előre definiált csoportok létrehozására, de ezt ne fogadjuk el, ha
magunk szeretnénk testre szabni a csoportjainkat.

20. ábra: iTALC client telepítése – 2. lépés
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A telepítést  követően, a konfigurációs lépések elvégzéséhez indítsuk el az iTALC Management Konzol alkal-
mazást.

<szervernév>:~$ sudo imc

21. ábra: iTALC client telepítése – 3. lépés
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A publikus- és privát kulcs elérési  útját át kell  írnunk, hogy a programunk kezelni  tudja, ezt a „Hitelesítés”
menüpont alatt tehetjük meg. A helyes elérési utak a következőképpen alakulnak:

/etc/italc/keys/public

/etc/italc/keys/private

22. ábra: iTALC client telepítése – 4. lépés

Ezután importálnunk kell a tanári gép által generált publikus kulcsot, amely lépéseknek leírását ezen
dokumentáció „iTALC Management Konzol beállítása” részében találhat meg.
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A  beállítások  elvégzését  követően  már  csak  annyi  dolgunk  maradt,  hogy  a  tanulói  gépen  elindítsuk  a
programot, a következő parancs segítségével:

<szervernév>:~$ sudo ica

23. ábra: iTALC client telepítése – 5. lépés
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Futás  közben  ezt  az  ablakot  nem szabad bezárni,  különben  a szerver  nem tud  kapcsolatot
létesíteni a klienssel.

24. ábra: iTALC client telepítése – 6. lépés
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IV. iTALC Management Konzol beállítása 

IV.1. Általános beállítások

25. ábra: Management Konzol általános beállítások

Automatikus indítása: amennyiben nincsen bekapcsolva, abban az esetben a rendszer elindításakor sem fog
elindulni  az  iTALC szolgáltatás.  Amelyik  gépeken  nem fut  a  szolgáltatás,  azok  nem lesznek elérhetőek  és
láthatóak az oktatói közös program felületen keresztül (A számítógép nem elérhető). 

Státusz:  A szolgáltatás  állapotára utal:  Futtatás vagy  Leállítva.  Amennyiben a szolgáltatás  fut,  abban az
esetben az oktató felületen keresztül, a munkaállomások asztalán az aktív ablakok és a tanuló által indított
alkalmazásokat is figyelemmel kísérhetjük. 
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26. ábra: Management Konzol Általános beállítások [Futtatás]
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IV.2. Szerver beállítások

27. ábra: Management Konzol Szerver beállítások

Hálózati beállítások: a megadott szerver portokon keresztül lesznek elérhetőek az iTALC kliensek. Az oktatói
bemutatóhoz használt kommunikációs portok meghatározása (bemutató szerver port).

Amennyiben a hálózati  eszközökön tiltva vannak ezek a portok,  abban az esetben nem fog
működni az iTALC szolgáltatás megfelelően. 
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IV.3. Útvonal beállítások

28. ábra: Management Konzol útvonal beállítások

Konfigurációs fájlok: Az iTALC szolgáltatás által használt beállítási fájlok helye. Tartalmazza a definiált csoport és
a csoportokba tartozó számítógépek elérési adatait.

Mentett képernyőképek: A munkaállomásokról „pillanat-” képernyőképeket készíthetünk, és azokat .jpg kép fájl
formátumban tudjuk eltárolni.
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IV.4. Hitelesítési beállítások

29. ábra: Management Konzol Hitelesítés beállítások

Hitelesítési eljárások:  Kulcsos azonosítás, a generált (publikus, privát) kulcs segítségével történik az egyes
számítógépek azonosítása. ACL-alapú bejelentkezés azt jeleni, hogy felhasználó név és jelszó megadása is
szükséges az azonosításhoz.
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IV.4.1 Hozzáférési kulcs Varázsló

IV.4.1.1 Oktatói kulcspár készítése

30. ábra: Hozzáférési kulcs 1. lépés

31. ábra: Hozzáférési kulcs 2. lépés (oktató)
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32. ábra: Hozzáférési kulcs 3. lépés (oktató)

33. ábra: Hozzáférési kulcs 4. lépés (oktató)
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34. ábra: Hozzáférési kulcs 5. lépés (oktató)

35. ábra: Hozzáférési kulcs 6. lépés (oktató)

IV.4.1.2 Tanulói kulcspár importálása

36. ábra: Hozzáférési kulcs 2. lépés (tanuló)

34/57



ITALC Felhasználói Dokumentáció

37. ábra: Hozzáférési kulcs 3. lépés (tanuló)

38. ábra: Hozzáférési kulcs 4. lépés (tanuló)
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39. ábra: Hozzáférési kulcs 5. lépés (tanuló)

40. ábra: Hozzáférési kulcs 6. lépés (tanuló)
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IV.5. Hibakeresési beállítások

41. ábra: Management hibakeresés lépései

Ha hibát észlel az iTALC futása közben, akkor a „hibakeresési leírásban” leírtak elvégzését követően: jelentheti
be az észlelt hibát az iTALC fejlesztő csapatának.

iTALC projekt elérései:  http://italc.sourceforge.net/

Fejlesztő: Tobias Doerffel  <tobias.doerffel@gmail.com>
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V. iTALC

V.1. Oktatói használat

42. ábra: iTALC az oktatói felületen
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43. ábra: Áttekintés
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V.2. Terem felvétele, munkaállomások hozzáadása

44. ábra: Osztályterem kezelés

Az Osztályterem kezelés menüpont alatt az előzetesen a webes felületen felvett és csoportba rendezett munka-
állomásokat láthatjuk. Csak azok a felvett munkaállomások kerülnek megjelenítésre, amiknél bepipálásra került
az iTALC kliens opció.
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45. ábra: Osztályterem kezelés menü

Új  osztálytermek  és  munkaállomások  hozzáadása.  Ha  nem,  vagy  nem csak  a  webes  felületen  megadott
munkaállomásokat szeretné kezelni, akkor arra is van lehetőség az  Osztályterem-Kezelés menüpont alatt.
Amennyiben az osztályterem- vagy a számítógép nevére kattint, a menüből még több lehetőség áll a rendelke-
zésére. (módosítása, törlése, blokkolás, bemutató, távoli számítógép átvétele, stb...). Az V.3 pontban bővebben
tájékozódhat.
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46. ábra: Képernyőképek kezelése

Az aktuális munkaállomások pillanatnyi állapotról készült képernyőképek gyűjteménye.
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47. ábra: Beállítások
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V.3. Menü

48. ábra: Menü

Az iTALC főmenüje. Segítségével figyelemmel kísérheti és be is avatkozhat a diákok órai munkáiba. Legyen az
segítség nyújtás, bemutató vagy a képernyő blokkolása amennyiben szükségessé válik. 

V.4. Terem gépek „Műveletek”

49. ábra: Termek, munkaállomások és a menü lehetőségei

A terem gépeivel elvégezhető további műveletek, a jobbra „kinyíló” menüből választhatja ki. Akár bemutatót
kezdeményezhet, vagy blokkolhatja a diákok képernyőit is. Amennyiben informálni szeretné a teremben jelen-
lévőket, akkor szöveges üzenet küldése gombra kattintva elküldheti üzenetét. Óra végeztével a gépek kikap-
csolására vagy kijelentkeztetésére is van lehetőségünk.

44/57



ITALC Felhasználói Dokumentáció

50. ábra: Osztályterem gépei és a menü lehetőségei

V.5. Szöveges üzenet küldés

51. ábra: Szöveg küldés menü

52. ábra: Szöveges üzenet küldés

A teremben az összes gép, adott gépek vagy gépcsoportok részére szöveges üzenet küldési lehetőség. 
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VI. ITALC 3

VI.1. Telepítés openSUSE-n

Adjuk hozzá a csomagkezelővel az Education telepítési forrást,

„zypper addrepo 
http://download.opensuse.org/repositories/Education/openSUSE_Leap_
42.2/ Education”

, majd 

„zypper refresh”.

A tanári gépen

„zypper install italc-master”

a tanulói gépeken pedig

„zypper install italc-client”

paranccsal telepítjük az iTALC csomagokat.

VI.1.1 Kulcs generálás

Az iTALC 3-nál a kulcsok generálása openSUSE rendszeren már a telepítéskor megtörténik a tanári gépen. Ha új 
kulcsot szeretnénk létrehozni, az a korábbi verzióhoz hasonlóan az IMC-ből történik.
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VI.2. Konfigurálás openSUSE-n

VI.2.1 Tanári gép beállítása
A konfiguráláshoz root felhasználóként futtassuk az „imc” parancsot konzolból, majd a tanári gépen a következő
beállításokat alkalmazzuk:

53. ábra: iTALC Management Konzol - általános beállítások

Automatikus indítása: amennyiben nincsen bekapcsolva, abban az esetben a rendszer elindításakor sem fog
elindulni az iTALC szolgáltatás. Amelyik gépeken nem fut a szolgáltatás, azok nem lesznek elérhetőek és
láthatóak az oktatói közös program felületen keresztül (A számítógép nem elérhető).

Státusz: A szolgáltatás állapotára utal: Futtatás vagy Leállítva. Amennyiben a szolgáltatás fut, abban az
esetben az oktató felületen keresztül, a munkaállomások asztalán az aktív ablakok és a tanuló által indított
alkalmazásokat is figyelemmel kísérhetjük.
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54. ábra:iTALC Management Konzol – iTALC-Szerver beállítás

Hálózati beállítások: a megadott szerver portokon keresztül lesznek elérhetőek az iTALC kliensek. Az oktatói
bemutatóhoz használt kommunikációs portok meghatározása (bemutató szerver port).

Amennyiben a hálózati eszközökön tiltva vannak ezek a portok, abban az esetben nem fog
működni az iTALC szolgáltatás megfelelően.
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Az „Útvonalak” résznél a következő beállításokat alkalmazzuk:

„Globális beállítások”: $HOME/.italc/GlobalConfig.xml
„Személyes beállítások”: $HOME/.italc/PersonalConfig.xml
„Képernyőképek”: $HOME/.italc/Snapshots

55. ábra: iTALC Management Konzol – Útvonalak beállítása

Konfigurációs fájlok: Az iTALC szolgáltatás által használt beállítási fájlok helye. Tartalmazza a definiált csoport és
a csoportokba tartozó számítógépek elérési adatait.

Mentett képernyőképek: A munkaállomásokról „pillanat-” képernyőképeket készíthetünk, és azokat .jpg kép fájl
formátumban tudjuk eltárolni.
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56. ábra: iTALC Management Konzol – Hitelesítés beállítása

Hitelesítési eljárások: Kulcsos azonosítás, a generált (publikus, privát) kulcs segítségével történik az egyes
számítógépek azonosítása. ACL-alapú bejelentkezés azt jeleni, hogy felhasználó név és jelszó megadása is
szükséges az azonosításhoz.

A tanári gépen root-ként adjuk ki a következő parancsot: 
usermod -a -G italc tanar_felhasznaloneve

Ezzel a megadott tanár felhasználót hozzárendeltük az italc csoporthoz, és jogosult lesz a privát kulcsok 
használatára.
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VI.2.2 Diák gép beállítása
A diák gép beállításánál a tálcaikon elrejtését érdemes alkalmazni.

57. ábra: iTALC Management Konzol – Tálcaikon elrejtése

A diák gépekre fel kell másolni a tanári gépen található publikus kulcsokat azok könyvtár struktúrájával együtt:
ls -la /etc/italc/keys/public/ 
total 24 
drwxr-xr-x 6 root italc 4096 Mar 14 20:42 . 
drwxr-xr-x 4 root italc 4096 Mar 14 20:42 .. 
drwxr-xr-x 2 root italc 4096 Mar 14 20:42 admin 
drwxr-xr-x 2 root italc 4096 Mar 14 20:42 other 
drwxr-xr-x 2 root italc 4096 Mar 14 20:42 supporter 
drwxr-xr-x 2 root italc 4096 Mar 16 12:13 teacher

Az összes felsorolt könyvtárban egy „key” nevű fájl található, ami a publikus kulcs:
ls -la /etc/italc/keys/public/teacher/key 
-r--r--r-- 1 root italc 590 Mar 16 12:13 
/etc/italc/keys/public/teacher/key

A könyvtáraknak és a fájloknak a fent látható jogosultsággal kell rendelkezniük (mindenki számára legyen 
olvasható), különben az iTALC nem fog működni.
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VI.2.3 Tűzfal beállítása
Mind a tanári mind a diák gépeken engedélyezni kell az iTALC-ot a tűzfalban a szolgáltatás megfelelő 
működéséhez. Ehhez indítsuk el a Yast-ot, válasszuk ki a „Biztonság és felhasználók” alatt a Tűzfal menüpontot.
A „Csatolók” menüpont alatt rendeljük hozzá a hálózati eszközt valamelyik tűzfalzónához (ez a „Külső zóna” 
vagy a „Belső zóna” legyen). Ezt követően „A kiválasztott zóna engedélyezett szolgáltatásai” legördülő 
menüből válasszuk ki a zónát, amelyhez hozzáadtuk a hálózati csatolót, majd az „Engedélyezett 
szolgáltatások” legördülő menüből válasszuk ki az „iTALC” elemet, végül kattintsunk a hozzáadás gombra. A 
beállításokat a „Következő”, majd azután a „Befejezés” gombra kattintással hagyhatjuk jóvá.

58. ábra: Tűzfal konfigurálása - iTALC
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VI.3. Telepítés Windows-on

Windows rendszerre a korábbi verzióhoz hasonlóan telepítjük.

VI.3.1 Konfigurálás Windows-on

Automatikus indítás legyen engedélyezve:

59. ábra: iTALC Management Konzol – Automatiuks indítás

Kivétel hozzáadása a tűzfalhoz:

60. ábra: iTALC Management Konzol – iTALC-Szerver tűzfal konfiguráció
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Útvonalak beállítása alapértelmezett értéken:

61. ábra: iTALC Management Konzol – Útvonalak – alapértelmezett értékek
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A diák gépeken hozzunk létre egy tetszőleges helyen (ami mindenki számára olvasható) egy könyvtár struk-
túrát a publikus és a privát kulcsok számára. Ezután másoljuk be a publikus kulcsokat a könyvtárakba, majd
tegyük írásvédetté.

Fontos, hogy a privát kulcsokat ne helyezzük el a diák gépeken.

62. ábra: Privát kulcsok elhelyezése

A hitelesítés menüpont alatt kizárólag a „Kulcsos azonosítás” opció legyen engedélyezve és a publikus és privát
kulcs könyvtára résznél az előzőleg létrehozott könyvtárakat adjuk meg.

63. ábra: iTALC Management Konzol – Hitelesítés – Kulcsos azonosítás

55/57



ITALC Felhasználói Dokumentáció

Ábrajegyzék
1. ábra: Telepítés 1. lépés (Windows).......................................................................................................................6

2. ábra: Telepítés 2. lépés (Windows).......................................................................................................................6

3. ábra: Telepítés 3. lépés (Windows).......................................................................................................................7

4. ábra: Telepítés 4. lépés (Windows).......................................................................................................................7

5. ábra: Telepítés 5. lépés (Windows).......................................................................................................................8

6. ábra: Telepítés 6. lépés (Windows).......................................................................................................................8

7. ábra: Telepítés 4. lépés (Windows).......................................................................................................................9

8. ábra: YaST - Szoftverek telepítése, eltávolítása..................................................................................................10

9. ábra: YaST - Szoftverek telepítése, eltávolítása..................................................................................................11

10. ábra: OpenSUSE csomagkereső.......................................................................................................................12

11. ábra: „1 Click Install” kattintva telepítjük az alkalmazást................................................................................12

12. ábra: iTALC master telepítése – 1. lépés..........................................................................................................13

13. ábra: iTALC master telepítése – 2. lépés..........................................................................................................14

14. ábra: iTALC master telepítése – 3. lépés..........................................................................................................15

15. ábra: iTALC master telepítése – 4. lépés..........................................................................................................16

16. ábra: iTALC master telepítése – 5. lépés..........................................................................................................17

17. ábra: iTALC master telepítése – 6. lépés..........................................................................................................18

18. ábra: iTALC master telepítése – 7. lépés..........................................................................................................19

19. ábra: iTALC client telepítése – 1. lépés.............................................................................................................20

20. ábra: iTALC client telepítése – 2. lépés.............................................................................................................21

21. ábra: iTALC client telepítése – 3. lépés.............................................................................................................22

22. ábra: iTALC client telepítése – 4. lépés.............................................................................................................23

23. ábra: iTALC client telepítése – 5. lépés.............................................................................................................24

24. ábra: iTALC client telepítése – 6. lépés.............................................................................................................25

25. ábra: Management Konzol általános beállítások..............................................................................................26

26. ábra: Management Konzol Általános beállítások [Futtatás].............................................................................27

27. ábra: Management Konzol Szerver beállítások................................................................................................28

28. ábra: Management Konzol útvonal beállítások.................................................................................................29

29. ábra: Management Konzol Hitelesítés beállítások............................................................................................30

30. ábra: Hozzáférési kulcs 1. lépés.......................................................................................................................31

31. ábra: Hozzáférési kulcs 2. lépés (oktató).........................................................................................................31

32. ábra: Hozzáférési kulcs 3. lépés (oktató).........................................................................................................32

33. ábra: Hozzáférési kulcs 4. lépés (oktató).........................................................................................................32

34. ábra: Hozzáférési kulcs 5. lépés (oktató).........................................................................................................33

35. ábra: Hozzáférési kulcs 6. lépés (oktató).........................................................................................................33

36. ábra: Hozzáférési kulcs 2. lépés (tanuló)..........................................................................................................33

37. ábra: Hozzáférési kulcs 3. lépés (tanuló)..........................................................................................................34

38. ábra: Hozzáférési kulcs 4. lépés (tanuló)..........................................................................................................34

39. ábra: Hozzáférési kulcs 5. lépés (tanuló)..........................................................................................................35

40. ábra: Hozzáférési kulcs 6. lépés (tanuló)..........................................................................................................35

41. ábra: Management hibakeresés lépései...........................................................................................................36

42. ábra: iTALC az oktatói felületen........................................................................................................................37

43. ábra: Áttekintés................................................................................................................................................38

44. ábra: Osztályterem kezelés..............................................................................................................................39

45. ábra: Osztályterem kezelés menü....................................................................................................................40

46. ábra: Képernyőképek kezelése.........................................................................................................................41

47. ábra: Beállítások...............................................................................................................................................42

48. ábra: Menü........................................................................................................................................................43

49. ábra: Termek, munkaállomások és a menü lehetőségei..................................................................................43

50. ábra: Osztályterem gépei és a menü lehetőségei............................................................................................44

51. ábra: Szöveg küldés menü...............................................................................................................................44

52. ábra: Szöveges üzenet küldés..........................................................................................................................44

53. ábra: iTALC Management Konzol - általános beállítások..................................................................................46

56/57



ITALC Felhasználói Dokumentáció

54. ábra:iTALC Management Konzol – iTALC-Szerver beállítás...............................................................................47

55. ábra: iTALC Management Konzol – Útvonalak beállítása..................................................................................48

56. ábra: iTALC Management Konzol – Hitelesítés beállítása.................................................................................49

57. ábra: iTALC Management Konzol – Tálcaikon elrejtése.....................................................................................50

58. ábra: Tűzfal konfigurálása - iTALC....................................................................................................................51

59. ábra: iTALC Management Konzol – Automatiuks indítás...................................................................................52

60. ábra: iTALC Management Konzol – iTALC-Szerver tűzfal konfiguráció..............................................................52

61. ábra: iTALC Management Konzol – Útvonalak – alapértelmezett értékek........................................................53

62. ábra: Privát kulcsok elhelyezése......................................................................................................................54

63. ábra: iTALC Management Konzol – Hitelesítés – Kulcsos azonosítás................................................................54

Táblázatjegyzék

57/57


	I. Bevezetés
	II. Követelmények
	II.1. Operációs rendszerek
	II.2. Hálózati beállítások

	III. Telepítés
	III.1. Windows XP és Windows 7
	III.1.1 Oktató gép (master)
	III.1.2 Tanulói gép (client)

	III.2. OpenSUSE
	III.2.1 fájl lista
	III.2.2 Oktató gép (master)
	III.2.2.1 YaST2 segítségével
	III.2.2.2 Telepítés parancssorból I.
	III.2.2.3 Telepítés parancssorból II.

	III.2.3 Tanulói gép (client)
	III.2.3.1 YaST2 segítségével
	III.2.3.2 Telepítés parancssorból I.
	III.2.3.3 Telepítés parancssorból II.

	III.2.4 OpenSUSE csomagkereső

	III.3. Ubuntu
	III.3.1 Tanári gép (master)
	III.3.2 Tanulói gép (client)


	IV. iTALC Management Konzol beállítása
	IV.1. Általános beállítások
	IV.2. Szerver beállítások
	IV.3. Útvonal beállítások
	IV.4. Hitelesítési beállítások
	IV.4.1 Hozzáférési kulcs Varázsló
	IV.4.1.1 Oktatói kulcspár készítése
	IV.4.1.2 Tanulói kulcspár importálása


	IV.5. Hibakeresési beállítások

	V. iTALC
	V.1. Oktatói használat
	V.2. Terem felvétele, munkaállomások hozzáadása
	V.3. Menü
	V.4. Terem gépek „Műveletek”
	V.5. Szöveges üzenet küldés

	VI. ITALC 3
	VI.1. Telepítés openSUSE-n
	VI.1.1 Kulcs generálás

	VI.2. Konfigurálás openSUSE-n
	VI.2.1 Tanári gép beállítása
	VI.2.2 Diák gép beállítása
	VI.2.3 Tűzfal beállítása

	VI.3. Telepítés Windows-on
	VI.3.1 Konfigurálás Windows-on



