ВИРТУАЛНА
КЛАСНА СТАЯ

Основен екран
Веднага след като влезете във виртуалната класна стая пред Вас се появява
основния екран. Той се състои от няколко области.
Всяка опция е достъпна от Главното меню. Главната лента с инструменти
има няколко бутона за бърз достъп, за най-често срещаните функции.
Някои от бутоните на главната лента с инструменти може да бъде
деактивирана. Това зависи от вашия статус на потребител и спецификата
на виртуалната стая. Панелът за запис на часовете е видим само за
модераторите във виртуалните стаи. Само те могат да позволяват записи.
Аудио панел има бутон за говорене с плъзгачи за контрол на звука. Ако
направите едно кликване на микрофона, всички присъстващи ще бъдат в
състояние да ви чуят. Ако бутона е забранен, това означава, че само ще
слушате.
Можете да регулирате настройките на звука и микрофона с плъзгачите.
Списъкът на участниците показва всички присъстващи в класната стая.
Тези с тъмен шрифт са Модераторите. Те имат пълен контрол над
виртуалната стая и потребителите.
Прозорецът за Текстов Чат показва незабавни съобщения – лични и
публични. Точно под него са Навигация Барове
Бялата дъска обхваща по-голямата част на основния екран. Всички
слайдове, рисунки и изображения се показват на нея. Тя може да бъде
превърната в синхронизиран уеб браузър, както и да показва дистанционно
десктопа на преподавателя.
Модераторите контролират всички тези функции.
Някои от компонентите и бутоните, показани на главния прозорец може да
бъдат блокирани или невидим. Това може да се дължи на ограничения
прилагани във виртуалната стая.
Например – панелът за запис на часовете е видим само за модераторите
във виртуалните стаи.

Курсистите
Този прозорец показва списък с всички присъстващи в класната стая.
Участниците, чиито имена са
изписани с тъмен шрифт са
модератори. Те имат пълни права
да управляват класната стая.
Първоначално всички курсисти
присъстват в списъка само като
име. Когато кликнете на името,
полето се разширява.
Когато някой говори до името му
се появява малък синьо-червен
микрофон.
За да видите подробния профил на
някой от курсистите, кликнете на
„More Options” и след това
изберете „View Participant’s
Profile” от падащото меню.

Можете да изразявате действия и емоции като изполвате бутоните за:
вдигане на ръка, усмивка, пляскане, Yes, No.
Разбира се всичко е виртуално, но Вашите съкурсисти и преподавателя ще
знаят за тях.

Всяка една емоция се показва до името
Ако кликнете на падащото меню ще
получите достъп до още настройки.
Можете да сортирате
присъстващите по име или по
пореден номер на вдигане на ръка.
Можете да поставите модераторите
най-отгоре на списъка.
Ако не виждате всички участници в
часа Ви препоръчваме да свиете
полетата на участниците, за да
можете да съберете във видимото
поле.

Текстов чат
Полето за текстов чат се намира в долния ляв ъгъл на основния екран.
Кликнете върху Text chat, за да
отворите прозореца за текстов чат.
Напишете Вашето съобщение в полето
за писане и натиснете Enter или бутона
Send.
За повече настройки натиснете на
малката черна стрелка до бутона Send.
Полето за текстов чат показва също
някои системни съобщения. Например
ако някой влиза или излиза от стаята.
Тези съобщения се показват в сив цвят.

По време на час можете да изпращате лични съобщения до другите
курсисти.
За да изпратите лично съобщение до
някой от участниците в часа, трябва да
натиснете върху малката черна стрелка
и да изберете името му от падащия
списък.
За да изпратите отново публично
съобщение използвайте отново малката
черна стрелка и да изберете Public
Messages.

Когато се в режим „Цял екран”, на основния екран са видими единствено
бялата дъска и главната лента с инструменти. Чат съобщенията ще
получавате долу вдясно на основния екран.

Аудио контрол
Всяка виртуална класна стая е предварително настроена колко микрофона
могат да бъдат изполвани едновременно. Преподавателите могат да
контролират и могат да дават или лишават някой от възможноста да
говори в стаята.
Когато броя на възможните изполвани микрофони е достигнат, за да
говорите трябва да заявите, че искате микрофон. Това става като натиснете
на Action и да изберете Request microphone от падащото меню.

До името Ви ще се появи жълта
икона с въпросителна. Това
уведомява преподавателя, че
желаете микрофон.

След като преподавателя Ви даде достъп до микрофон, Вашия Speak бутон
ще стане достъпен.
Можете да започнете да изполвате
микрофона. Натиснете на Speak
бутона. Не е необходимо да държите
бутона натиснат. Повторно натискане
ще го деактивира.

Като алтернатива може да ползвате
бутона Ctrl от клавиатурата. Докато
го държите натиснат микрофона е
включен. Като го пуснете –
микрофона се изключва. Малката
икона до името Ви също се променя.

Вие може да регулирате нивата
на микрофона и говорители си
чрез плъзгачите.
Този курсист
говори

Този курсист
е заявил
микрофон.

Списък със състоянията на иконата на микрофона:
- Микрофона е с неопределен статус
- Микрофона е активен за разговаряне
- Потребителя има достъп до микрофона, но не разговаря
- Микрофона е ограничен от преподавателя
- Курсиста иска достъп до микрофон.
ВАЖНО!
Моля убедете се, че Вашите микрофон, слушалки или говорители са правилно инсталирани.
Понякога при ниска скорост на интернет връзката е възможно накъсване на звука. Съветваме Ви
по време на час да изключите други приложения на Вашия компютър, които отнемат от скороста
на Вашата интернет връзка, като например да не теглите големи файлове.

