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Εισαγωγή 
 

Το iTALC (Intelligent Teaching And Learning with Computers) είναι µία εφαρµογή 

διαχείρισης σχολικής αίθουσας για υλοποίηση της διδασκαλίας. Αποτελείται από τον 

εξυπηρετητή iTALC που εγκαθίσταται στον εξυπηρετητή του ΣΕΠΕΗΥ (ή σε κά-

ποιον σταθµό εργασίας του καθηγητή) και τον πελάτη iTALC που εγκαθίσταται 

στους σταθµούς εργασίας των µαθητών. Το iTALC είναι λογισµικό κατηγορίας 

ΕΛ/ΛΑΚ µε άδεια χρήσης GPL και είναι διαθέσιµο από το 

http://italc.sourceforge.net/home.php ενώ πολλές από τις δυνατότητές του είναι συ-

γκρίσιµες µε αυτές γνωστών εµπορικών πακέτων όπως το Netop School6. 

Οι δυνατότητες του iTALC περιλαµβάνουν πάγωµα της οθόνης των πελατών, αποµα-

κρυσµένο έλεγχο των πελατών, παρακολούθηση της οθόνης του καθηγητή από τους 

µαθητές, ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ µαθητών και καθηγητή κλπ. 

Υποστηρίζονται τόσο λειτουργικά συστήµατα MS-Windows 2000, MS-Windows XP 

(σύντοµα και MS-Windows Vista) όσο και Ubuntu, τα οποία είναι τα συνήθη λει-

τουργικά συστήµατα των ΣΕΠΕΗΥ. 

Ενδιαφέρον είναι ότι µπορεί ο iTALC εξυπηρετητής να είναι εγκατεστηµένος σε MS-

Windows λειτουργικό σύστηµα και οι iTALC clients σε Ubuntu λειτουργικό σύστηµα 

(ή αντιστρόφως). 

 

Πηγές Πληροφόρησης: 

• http://italc.sourceforge.net/home.php  

• http://italc.sourceforge.net/documentation.php 

• http://italc.sourceforge.net/wiki  
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1. Εγκατάσταση εφαρµογής iTALC 

1.1 Σε περιβάλλον MS-Windows 

1.1.1 Εγκατάσταση εξυπηρετητή iTALC  

Η εγκατάσταση του εξυπηρετητή iTALC µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε στον MS-

Windows εξυπηρετητή είτε σε κάποιον MS-Windows σταθµό εργασίας. Απαιτούνται 

οι ακόλουθες ενέργειες: 

1. H τελευταία έκδοση του iTALC για λειτουργικό σύστηµα MS-Windows 

(Official Windows Build) (1.0.9 - Οκτώβρης 2009) είναι διαθέσιµη στην ι-

στοσελίδα  http://italc.sourceforge.net. 

2. Αποσυµπιέζουµε το zip αρχείο και εκτελούµε το πρόγραµµα εγκατάστασης 

setup.exe 

3. Ακολουθούµε το wizard της εγκατάστασης εκτός από το σηµείο που επιλέ-

γουµε τα στοιχεία που θα εγκατασταθούν. Επιλέγουµε την εγκατάσταση και 

της εφαρµογής µαθητή και δασκάλου. 

 

4. Στη συνέχεια επιλέγουµε την δηµιουργία νέου ζευγαριού κλειδιών  
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5. Πηγαίνουµε στην τοποθεσία C:\Documents and Setting\<user>, όπου <user> 

το όνοµα του χρήστη που έχουµε χρησιµοποιήσει στην εγκατάσταση του 

iTALC εξυπηρετητή. Στο σηµείο αυτό αναζητούµε το αρχείο µε όνοµα: 

«italc_dsa_key.pub» και το αντιγράφουµε σε κάποιο µέσο (πχ USB stick) για 

να το µεταφέρουµε στους σταθµούς εργασίας που θα εγκατασταθεί το iTALC 

client. 

1.1.2 Εγκατάσταση του iTALC client 
 

1. Τρέχουµε το setup.exe (από το ίδιο αρχείο εγκατάστασης του italc που είχαµε 

χρησιµοποιήσει για την εγκατάσταση του εξυπηρετητή iTALC) και επιλέγου-

µε µόνο την εγκατάσταση της εφαρµογής µαθητή 
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2. Επιλέγουµε την εισαγωγή δηµόσιου κλειδιού και διαλέγουµε την τοποθεσία 

που έχουµε αντιγράψει το κλειδί που πήραµε από τον iTALC Server (πχ στο 

USB stick).  

a. Στην περίπτωση που ο iTALC Server είναι εγκατεστηµένος σε λει-

τουργικό σύστηµα MS-Windows προχωράµε στο βήµα 3. 

b. Στην περίπτωση που ο iTALC Server είναι εγκατεστηµένος σε λει-

τουργικό σύστηµα Ubuntu θα πρέπει να µετονοµάσουµε το αρχείο από 

key σε italc_dsa_key.pub. Κατόπιν προχωράµε στο βήµα 3. 

 

 

3. Ολοκληρώνουµε την εγκατάσταση αποδεχόµενοι τις προεπιλεγµένες ρυθµί-

σεις. 
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1.2 Σε περιβάλλον Ubuntu 

1.2.1 Εγκατάσταση του εξυπηρετητή iTALC 

Η εγκατάσταση του εξυπηρετητή iTALC µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε στον Ubun-

tu εξυπηρετητή είτε σε κάποιο Ubuntu σταθµό εργασίας. 

Εάν η εγκατάσταση πραγµατοποιηθεί στον Ubuntu LTSP εξυπηρετητή (εξυπηρετητης 

thin client) τότε µπορούµε να εγκαταστήσουµε το italc από τa sch-scripts, όπως περι-

γράφεται στις οδηγίες εγκατάστασης Ubuntu 9.04 (δηµιουργία thin client ΣΕΠΕΗΥ) 

που διατίθεται από τον ενηµερωτικό κόµβο της Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ. 

Σε διαφορετική περίπτωση: 

1. Ανοίγουµε το synaptic package manager και κάνουµε αναζήτηση του iTALC. 

Επιλέγουµε την εγκατάσταση του και πατάµε εφαρµογή. 

  

 

2. Στον iTALC εξυπηρετητή αντιγράφουµε σε κάποιο µέσο (πχ USB stick) το 

αρχείο /etc/italc/keys/public/teacher/key για να το µεταφέρουµε στους σταθ-

µούς εργασίας που θα εγκατασταθεί το iTALC client.. 
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1.2.2 Εγκατάσταση του iTALC client  

Σε περίπτωση ΣΕΠΕΗΥ αρχιτεκτονικής thin-client δεν απαιτείται εγκατάσταση του 

iTALC client στους σταθµούς εργασίας που είναι thin client. Όλοι οι thin clients στους 

οποίους οι χρήστες κάνουν login ανιχνεύονται αυτόµατα από τον iTALC server. 

Για να εγκαταστήσουµε το iTALC client στους Ubuntu standalone σταθµούς εργασί-

ας: 

1. Στο σταθµό εργασίας που θα εγκατασταθεί ο iTALC client µέσω του Synaptic 

Package Manager εγκαθιστούµε το πακέτο italc-client 

 

 

2. Το δηµόσιο κλειδί του iTALC εξυπηρετητή βρίσκεται στο USB stick και: 

a. Στην περίπτωση που ο iTALC Server είναι εγκατεστηµένος σε λει-

τουργικό σύστηµα Ubuntu προχωράµε στο βήµα 3. 

b. Στην περίπτωση που ο iTALC Server είναι εγκατεστηµένος σε λει-

τουργικό σύστηµα MS-Windows θα πρέπει να µετονοµάσουµε το αρ-

χείο από italc_dsa_key.pub σε key. Κατόπιν προχωράµε στο βήµα 3. 

3. Αντιγράφουµε το δηµόσιο κλειδί του iTALC εξυπηρετητή στον κατάλογο 

/etc/italc/keys/public/teacher του iTALC client δίνοντας προνόµιο ανάγνω-

σης σε όλους τους χρήστες.  

 
sudo cp key /etc/italc/keys/public/teacher/key 
sudo chmod ugo+r /etc/italc/keys/public/teacher/key 
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2. Βασικές ρυθµίσεις εφαρµογής iTALC στον server 

Για την προσθήκη των clients στο διαχειριστικό περιβάλλον του iTALC θα πρέπει να 

γνωρίζουµε τις IP διευθύνσεις των iTALC clients. Στη συνέχεια ανοίγουµε την εφαρ-

µογή italc. 

Για περιβάλλον ubuntu µε ltsp thin clients δεν χρειάζονται τα παρακάτω βήµατα, κα-

θώς οι clients ανιχνεύονται αυτόµατα από τον italc server 

 
1. Πηγαίνουµε στο εικονίδιο «∆ιαχείριση τάξης» και κάνοντας δεξί κλικ επιλέ-

γουµε «Πρόσθεση τάξης». ∆ίνουµε κάποιο επιθυµητό όνοµα 

 

 

2. Στη συνέχεια θα πρέπει να προσθέσουµε τους clients για την τάξη αυτή, επι-

λέγοντας δεξί κλικ «Πρόσθεση υπολογιστή». Ορίζουµε το όνοµα του χρήστη 

και την ip διεύθυνση και επιλέγουµε ΟΚ. 
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3. Επαναλαµβάνουµε το προηγούµενο βήµα όσες φορές χρειάζεται ώστε να 

προσθέσουµε όλους του υπολογιστές της τάξης. 

4. Αφού τελειώσουµε µε την εισαγωγή των χρηστών, θα πρέπει κάνοντας διπλό 

κλικ σε κάθε χρήστη να µας εµφανιστεί δεξιά της οθόνης το desktop κάθε 

χρήστη. 

 


