
Návod na inštaláciu monitorovacieho systému iTalc na počítače s operačným systémom Windows 
7/ 64 bitová verzia učiteľský počítač a žiacke počítače s operačným systémom Windows  7/32 bit, 
prípadne Windows XP s SP3.

1. Najprv inštalujeme program iTalc na učiteľský počítač (Master). Použijeme inštalačný súbor 
italc-2.0.1-win64-setup.exe, ktorý je potrebné stiahnuť zo stránky iTalcu. Ak je učiteľský 
počítač s Windows 7/32 bit, použijeme inštalačný súbor italc-2.0.1-win32-setup.exe, ktorý je 
taktiež k dispozícii na uvedenej stránke v sekcii Download.

2. Po úvodných obrazovkách akceptujeme podmienky a necháme zvolené možnosti inštalácie 
pre Master(iTalc Master) aj Client.(iTalc Service). Ďalej postupujeme podľa screenshotov:

 

 

  

3. Po dokončení inštalácie na učitelskom počítači pokračujeme konfigurovaním programu v 
Management Console. Najprv sa presvedčíme na karte Obecné, či je služba iTalc spustená a 
pokračujeme zabezpečením – privátnym a verejným (PUBLIC) kľúčmi pomocou Launch key 
assistenta
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A práca s kľúčmi je hotová. V okne Acces key creation sú uvedené cesty, kde sú na učiteľskom PC 
umiestnené verejný a privátny kľúč.
Pokračujeme nastavením prístupu – tlačítkom Manage permissions, kde nastavime administrátorský 
full prístup k iTalcu. Vyberieme umiestnenie a napíšeme názov adminstrátorského účtu učiteľského 
počítača.



 

Takto napr.môže vyzerať nastavenie prístupu na iTalc server.

Účet administátora na učiteľskom PC



Otestuje funčnosť iTalc serveru tlačítko Test, na výzvu vložíme administrátorske heslo. Nakoniec 
uložíme celú konfiguráciu a restartuje sa služba iTalc server potvrdením tlačitka Použiť. Na samý 
záver môžeme Consolu iTalcu zatvoriť a master máme fertig.

1.2.



Ak chceme rozchodiť služby FullScreenDemo a Windows Demo, pre vysielanie učiteľovej 
obrazovky na žiacke monitory zrušíme autentifikáciu ACL-based logon a nastavíme v založke iTalc 
1 Demo server.  Môže sa aj odšktnúť Multiheading. V defaultnom nastavení je VCN reflector, ale s 
tým sa mi tieto režimy nepodarilo rozchodiť. Po nastavení opäť reštartujeme službu tlačítkom 
Použiť.



Hotovo, učiteský Master týmto máme pripravený.

Ďalej pokračujeme inštaláciou klientov. Na začiatok stačí rozbehať fungovanie monitoringu na 
jednom žiackom počítači. Takže nainštalujeme klientský žiacky počítač. Inštalujeme správny 
balíček v závislosti od OS, t.j.buď 64 bitovú alebo 32 bitovú inštaláciu. Inštalácia klienta sa od 
inštalácie učiteľského počítača líši len vo dvoch fázach: 

1. na žiacky počítač pri inštalácii zrušíme inštaláciu Master
2. z USB kľúčika importujeme na žiacky počítač verejný kľúč.

Tento výber zrušíme



Na žiackom počítači v spustenej management console nastavime konfiguráciu rovnakým spôsobom 
ako na učiteľkom a reštartujeme službu.
Na učiteľskom počítači spustíme iTalc program, vytvoríme triedu a pridáme do nej žiacky počítač, 
pričom sa riadime pokynmi- t.j. Vložime IP adresu, názov PC a MAC adresu. Ak všetko prebehlo 
bez problémov, mali by sme vidieť na učiteľskom počítači desktop žiackeho počítača. Vyskúšame 
všetky ponúkané funkcie programu. Ak všetko funguje naištalujeme ostatné žiacke počítače 
rovnakým spôsobom a pridáme ich do triedy.

H:\verejný_klucik\italc.public.key



Na záver pridám svoje skúsenosti z inštalácie a používania iTalcu:
1. Kedže sa jedná o neplatený software, má svoje úskalia a problémy, a tiež support k 

programu nie je na takej úrovni ako pri platených a žial pre školstvo drahých produktoch.
2. Niekedy pri inštalácii robí problém NOD, ktorý software iTalcu môže považovať za 

infliltráciu, preto je dobré na čas inštalácie vypnúť antivír, lebo inštalácia nemusí korektne 
zbehnúť

3. Funkcie iTalcu tiež môže ovplyvňovať nastavenie siete – server, grafické karty počítačov, 
nastavenie smerovačov a ďaľšie. Veľmi dobrým softwarovým prostriedkom, ktorý mi 
pomohol pri riešení problémov s funkčnosťou režimov Demo je WireSharp, alebo 
WinDump, ktoré logujú sieťovú komunikáciu a smerovanie a druh paketov v sieti.

4. Pri mojej inštalácii iTalcu pomohlo zkopírovanie verejného kľúča z adresara disku 
C:\ProgramData\iTalc\keys\Public učiteľského počítača a jeho nakopírovanie do  rovnakého 
adresára na žiacke počítače. Po tomto úkone sa mi podarilo sfunkčniť režimy Demo s 
nastavením Itac1 Demo server pri vypnutom Multiheadingu.

5. Je užitočné mať posledné aktualizácie Win7.
6. Posledná verzia iTalcu funguje na Win XP SP2 a 3 a Win7 pre obidve bitové verzie. Funguje 

aj v prostredí Linuxu.

Postup inštalácie a nastavenia som sa snažil urobiť podrobnejšie aj pre tých menej skúsenných 
správcov školských sietí, ktorí plánujú nasadenie iTalcu vo vyučovacom procese. Veľmi by sa nám 
zišla chystaná verzia3, ktorá by mala umožňovať prenos videa, súborov, blokovanie prístupu na 
internetové stránky s nevhodným obsahom a online komunikáciu učitela a žiakov. Uvidíme, či sa jej 
vydania dočkáme v krátkom čase.


