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1. Popis1. Popis

● iTALC je mocný a uživatelsky přívětivý nástroj iTALC je mocný a uživatelsky přívětivý nástroj 
pro učitele v počítačových učebnách.pro učitele v počítačových učebnách.

● Klíčové funkce:Klíčové funkce:
● Prohlížení obrazovek žákovských počítačůProhlížení obrazovek žákovských počítačů
● Ovládání žákovských počítačůOvládání žákovských počítačů

● Podpora operačních systémů:Podpora operačních systémů:
● Linuxové distribuce Linuxové distribuce 
● MS Windows XP, Vista and 7 (32 i 64 bitů) MS Windows XP, Vista and 7 (32 i 64 bitů) 
● kombinacekombinace



  

2. Licence2. Licence

● iTALC – “Intelligent Teaching And Learning with iTALC – “Intelligent Teaching And Learning with 
Computers“ is subjected to GNU General Computers“ is subjected to GNU General 
Public Licence and was conceived and Public Licence and was conceived and 
developed by Tobias Doerffel.developed by Tobias Doerffel.



  

3. Instalace3. Instalace

Stažení aktuální stabilní verze ze stránek Stažení aktuální stabilní verze ze stránek 
projektu:projektu:

http://sourceforge.net/projects/italc/files/italc2/2.0.0/http://sourceforge.net/projects/italc/files/italc2/2.0.0/

● Verze pro linuxové distribuceVerze pro linuxové distribuce
● Verze pro Windows 32 bitůVerze pro Windows 32 bitů
● Verze pro Windows 64 bitůVerze pro Windows 64 bitů

http://sourceforge.net/projects/italc/files/italc2/2.0.0/


  

3. Instalace3. Instalace

Ukázka v o. s. Ubuntu:Ukázka v o. s. Ubuntu:

1. Instalace řídící části na učitelském počítači.1. Instalace řídící části na učitelském počítači.

apt-get updateapt-get update

apt-get install italc-master italc-client libitalcapt-get install italc-master italc-client libitalc

2. Skript pro instalaci na žákovských stanicích:2. Skript pro instalaci na žákovských stanicích:

apt-get updateapt-get update

apt-get install italc-client libitalcapt-get install italc-client libitalc

cp -fr /sdileny-disk/italc/keys/public /etc/italc/keys/cp -fr /sdileny-disk/italc/keys/public /etc/italc/keys/



  

4. Distribuce klíčů4. Distribuce klíčů

● Páry klíčů: public – privatePáry klíčů: public – private
● Public – kopírujeme na všechny stanicePublic – kopírujeme na všechny stanice
● Private – pouze učitelský počítačPrivate – pouze učitelský počítač

● Bezpečnost:Bezpečnost:
● Složka /etc/italc/keys/public Složka /etc/italc/keys/public   

– r-xr-xr-xr-xr-xr-x
● Složka /etc/italc/keys/private Složka /etc/italc/keys/private   

– r-xr-x---r-xr-x---
– Skupina uciteleSkupina ucitele



  

5. Firewall a nastavení5. Firewall a nastavení

● Firewall na žákovských počítačích:Firewall na žákovských počítačích:
● Ve verzi 1.XVe verzi 1.X Otevřen port 5900, 5800Otevřen port 5900, 5800
● Ve verzi 2.XVe verzi 2.X Otevřen port 11100Otevřen port 11100

● Nastavení učeben:Nastavení učeben:
● V o.s. LinuxV o.s. Linux

– ~/.italc/personalconfig.xml~/.italc/personalconfig.xml
● V o. s. WindowsV o. s. Windows

– C:\Documents and Settings\<your user-C:\Documents and Settings\<your user-
name>\Application Data\iTALC\personalconfig.xmlname>\Application Data\iTALC\personalconfig.xml

– C:\Users\<your user-name>\Application C:\Users\<your user-name>\Application 
Data\iTALC\personalconfig.xmlData\iTALC\personalconfig.xml



  

6. Funkce - Přehled6. Funkce - Přehled
● Přehled počítačůPřehled počítačů
● Ukládání obrazovek Ukládání obrazovek 

do png – screenshotydo png – screenshoty
● Zamčení obrazovekZamčení obrazovek
● Zapínání počítačůZapínání počítačů
● Vypínání počítačůVypínání počítačů
● Restart počítačůRestart počítačů
● Odhlášení žákůOdhlášení žáků
● Odeslání textových Odeslání textových 

zpráv žákůmzpráv žákům

● Zobrazení obrazovky Zobrazení obrazovky 
učitele žákůmučitele žákům

● Zobrazení jednoho Zobrazení jednoho 
žáka na uč. počítači žáka na uč. počítači 
(na projektoru)(na projektoru)

● Ovládání žákovských Ovládání žákovských 
počítačůpočítačů

● Spouštění příkazů na Spouštění příkazů na 
žákovských žákovských 
počítačích.počítačích.



  

6. Funkce - Přehled počítačů6. Funkce - Přehled počítačů

Linux Ubuntu 10.04Linux Ubuntu 10.04MS Windows7MS Windows7



  

6. Funkce - Přehled počítačů - Linux6. Funkce - Přehled počítačů - Linux



  

6. Funkce - Přehled počítačů - Windows6. Funkce - Přehled počítačů - Windows



  

6. Funkce – ovládání stanice versus třída 6. Funkce – ovládání stanice versus třída 



  

6. Funkce – Zamčení žákovských počítačů 6. Funkce – Zamčení žákovských počítačů 



  

6. Funkce – Vzdálené příkazy - Linux 6. Funkce – Vzdálené příkazy - Linux 

● firefox http://www.ibobr.czfirefox http://www.ibobr.cz
● nautilus /disky/zaciTESTYnautilus /disky/zaciTESTY
● childsplaychildsplay
● /disky/aplikace/Project_3_1/project_3_1.sh/disky/aplikace/Project_3_1/project_3_1.sh



  

6. Funkce – Vzdálené příkazy - Windows 6. Funkce – Vzdálené příkazy - Windows 

● C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe 
www.ibobr.czwww.ibobr.cz

● C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe www.ibobr.czC:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe www.ibobr.cz

● C:\Program Files\LEGO Software\LEGO MINDSTORMS C:\Program Files\LEGO Software\LEGO MINDSTORMS 
Edu NXT\MINDSTORMSNXT.exeEdu NXT\MINDSTORMSNXT.exe



  

6. Funkce – Vzdálené příkazy - ukázka 6. Funkce – Vzdálené příkazy - ukázka 



  

6. Funkce – Odeslání textové zprávy6. Funkce – Odeslání textové zprávy



  

6. Funkce – Praktická ukázka6. Funkce – Praktická ukázka

● Dva notebooky:Dva notebooky:
● Notebook učitelNotebook učitel
● Notebook žákNotebook žák

● Nastavení sítěNastavení sítě
● Vyhledání žákovského počítačeVyhledání žákovského počítače
● OvládáníOvládání



  

7. Otázka ochrany soukromí7. Otázka ochrany soukromí

● „„špehovací software” ?!špehovací software” ?!
● Mnoho diskuzí na InternetuMnoho diskuzí na Internetu
● Doporučení:Doporučení:

● Upozornění žáků na sledování během vyučovací Upozornění žáků na sledování během vyučovací 
hodiny.hodiny.

● Ukázka, co aplikace dovede.Ukázka, co aplikace dovede.
● Neinstalovat na učitelské počítače.Neinstalovat na učitelské počítače.
● Sledovací počítač pouze přímo v učebně.Sledovací počítač pouze přímo v učebně.



  

8. Zkušenosti učitelů (Mgr. Josef Václavík, ČJ-VV)8. Zkušenosti učitelů (Mgr. Josef Václavík, ČJ-VV)
● Jsem již ve školství poněkud stará struktura, ale díky našemu Jsem již ve školství poněkud stará struktura, ale díky našemu 

školnímu ajťákovi docela poučený uživatel, kterému se povedlo školnímu ajťákovi docela poučený uživatel, kterému se povedlo 
svými vědomostmi předstihnout drtivou část mládeže školou svými vědomostmi předstihnout drtivou část mládeže školou 
povinnou (alespoň to tak z dálky vypadá).povinnou (alespoň to tak z dálky vypadá).

● PC využívám hlavně při práci ve výtvarné výchově, ale i v hodinách PC využívám hlavně při práci ve výtvarné výchově, ale i v hodinách 
slohu. U svých žáků v 8. a později i v 9. ročníku jsem v podstatě slohu. U svých žáků v 8. a později i v 9. ročníku jsem v podstatě 
zrušil sešity a pod heslem: "Děti, máte rády počítače, dobře Vám zrušil sešity a pod heslem: "Děti, máte rády počítače, dobře Vám 
tak..." jsem s nimi začal psát práce výhradně na PC. A tu jsem brzy tak..." jsem s nimi začal psát práce výhradně na PC. A tu jsem brzy 
narazil, nebo u většiny z nich bylo považováno za krutý teror narazil, nebo u většiny z nich bylo považováno za krutý teror 
a šikanu nejhrubšího zrna, že mají tvořit, a nikoliv se brouzdati po a šikanu nejhrubšího zrna, že mají tvořit, a nikoliv se brouzdati po 
netu. Uhlídat případné nefachčenky by byl úkol nad síly jednotlivce, netu. Uhlídat případné nefachčenky by byl úkol nad síly jednotlivce, 
byť by běhal po učebně ani pověstný Rin-Tin-Tin. Leč nastoupila byť by běhal po učebně ani pověstný Rin-Tin-Tin. Leč nastoupila 
technika  - tzv. bonzovací program. Poprvé byl provinilec pokárán, technika  - tzv. bonzovací program. Poprvé byl provinilec pokárán, 
ale u případné recidivy došlo k ofocení obrazovky s údaji o jménu ale u případné recidivy došlo k ofocení obrazovky s údaji o jménu 
neposlušného uživatele  a časem přestupku, pročež toto bylo použito neposlušného uživatele  a časem přestupku, pročež toto bylo použito 
jako příloha k mejlíku rodičům. A ani ta nejopičejší matka nemohla jako příloha k mejlíku rodičům. A ani ta nejopičejší matka nemohla 
ničeho namítat. Ať žije PC technika v rukou poučených kantorů. ničeho namítat. Ať žije PC technika v rukou poučených kantorů. 



  

9. Srovnání s komerčními produkty9. Srovnání s komerčními produkty

● PC Control 2 PC Control 2 
● http://www.pc-control.cz/pc-control/http://www.pc-control.cz/pc-control/
● Cena za první pc učebnu: 8 388,00 Kč Cena za první pc učebnu: 8 388,00 Kč 
● Cena za další pc učebnu: 5 868,00 Kč Cena za další pc učebnu: 5 868,00 Kč 
● Podpora o.s. Podpora o.s. 

– Pouze MS Windows verze 32 bitů, placený upgrade na Pouze MS Windows verze 32 bitů, placený upgrade na 
verze 64 bitů.verze 64 bitů.

● Funkce srovnatelné, navíc blokování Internetu, Funkce srovnatelné, navíc blokování Internetu, 
testy, anotace plochy.testy, anotace plochy.

http://www.pc-control.cz/pc-control/


  

9. Srovnání s komerčními produkty9. Srovnání s komerčními produkty

● Mastereye - Netop Vision Mastereye - Netop Vision 
● http://www.netop.com/http://www.netop.com/
● Cena za školní licenci 31.200,- KčCena za školní licenci 31.200,- Kč
● Funkce srovnatelné + hw akcelerace videa, Funkce srovnatelné + hw akcelerace videa, 

komunikace a blacklisty na webu.komunikace a blacklisty na webu.
● Podpora o.s. Podpora o.s. 

– Pouze MS Windows.Pouze MS Windows.



  

9. Srovnání s komerčními produkty9. Srovnání s komerčními produkty

● NetSupport SchoolNetSupport School
● http://www.netsupportschool.com/http://www.netsupportschool.com/
● Cena za 50 stanic 36.000,- KčCena za 50 stanic 36.000,- Kč
● Celá řada funkcí, např. testování, podpora zvuku Celá řada funkcí, např. testování, podpora zvuku 

atd.atd.
● Podpora o.s. Podpora o.s. 

– Linuxové distribuce, MS Windows, MAC, Android.Linuxové distribuce, MS Windows, MAC, Android.



  

ZdrojeZdroje

● Webové stránky projektu:Webové stránky projektu:

http://italc.sourceforge.net/http://italc.sourceforge.net/
● Fotoarchiv autoraFotoarchiv autora

(Snímky obrazovek a fotografie z výuky byly (Snímky obrazovek a fotografie z výuky byly 
pořízeny se souhlasem žáků.)pořízeny se souhlasem žáků.)

http://italc.sourceforge.net/
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