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1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Với sự thành công của việc lắp đặt hơn 20.000 phòng Hiclass II trên thế giới, hãng Ikonnet đã giới thiệu hệ thống
phòng học đa chức năng mới nhất – Phòng học đa chức năng Hiclass V - một hệ thống mà sẽ tạo nên một chuẩn mực mới
cho việc giảng dạy trong lớp học có mạng máy tính cùng với chương trình giảng dạy đa phương tiện.
Bằng sự kết hợp những ứng dụng của phần cứng và phần mềm mới nhất MENS (Multimedia education network
system - hệ thống phòng học đa chức năng), Hiclass V chính là sự lựa chọn thông minh và hoàn hảo cho các lớp học có
mạng máy tính. Hiclass V cung cấp rất nhiều tính năng hữu ích cho việc dạy của giáo viên cũng như việc học của học
sinh. Hơn nữa với cách thiết kế mới trong việc truyền tải hình ảnh và âm thanh cho hệ thống là dùng cáp mạng chuẩn kết
nối các Bus với nhau sẽ giúp cho hệ thống này dễ dàng triển khai và bảo dưỡng vì vậy mà hệ thống này sẽ rất dễ dàng sử
dụng và chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt hơn so với các phiên bản trước của Hiclass II rất nhiều.

1.1 Tính năng chính
1. Giáo viên có thể quản lý máy tính của học viên bằng các tính năng của Hiclass V như : Truyền hình ảnh, âm
thanh, quan sát học viên, điều khiển, tạo nhóm, tạo màn hình điều khiển học viên, hội thoại, làm việc theo cặp, phím gọi
giáo viên và nhiều chức năng khác …
2. Tín hiệu được truyền đi bằng cáp chống nhiễu chuẩn STP CAT5e, giúp dễ cài đặt và bảo dưỡng hơn cáp đồng trục.
3. Hệ thống được dựa trên các chip kỹ thuật số giúp số hóa tín hiệu âm thanh và hình ảnh làm tăng chất lượng tín
hiệu đường truyền qua Hiclass V.
4. Tính năng mở rộng của nhóm cho phép chia lớp học thành 8 nhóm và giáo viên có thể làm việc với mỗi nhóm theo
một chương trình riêng biệt.
5. Hiclass V cung cấp hai cổng hoặc bốn cổng mở rộng ở máy học viên cho phép hai học viên kết nối dùng chung một
hộp, cách thiết kế này giúp giảm bớt đáng kể chi phí không gian.
6. Bộ điều khiển không dây cho phép giáo viên có thể thực hiện những thao tác như là truyền hình ảnh, âm thanh,
điều khiển màn hình học viên, quan sát từ bất cứ nơi nào trong lớp học.
7. Một màn hình tự chọn ở trung tâm có thể thêm vào giữa các học viên để nhận được bài giảng của giáo viên trong
khi đó học viên vẫn có thể làm việc trên chính máy tính của mình trong khi xem bài giảng của giáo viên truyền xuống.
8. Giáo viên có thể thêm vào các màn hình phụ để xem học viên ở chế độ quan sát. Vì vậy giáo viên vẫn có thể làm
việc trên chính máy tính đó ở chế độ quan sát.
9. Giáo viên có thể lựa chọn một máy tính để truyền bài giảng trong khi vẫn làm việc với máy tính thứ hai.
10. Hệ thống Hiclass V thiết kế cho việc dùng màn hình LCD độ phân giải cao tới 1.600 x 1.200 và mọi sự chuyển
động của hình ảnh sẽ trung thực hơn.
11. Ba đèn LED ở vị trí máy của mỗi học viên giúp chỉ ra trạng thái của học viên như là không hoạt động/đang hoạt
động, nhận tín hiệu, phát biểu và chế độ hội thoại.

1.2 Cấu trúc hệ thống
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1.3 Danh sách các thiết bị
Hộp giáo viên IK-1800 gồm bộ phận chính 1,2,3,4 và phụ kiện :
Bộ phận
Phụ kiện đi kèm
1
Sách HiClass V hướng dẫn cài đặt và
sử dụng
2 Bàn điều khiển giáo viên
IK-590
1.) 01 dây nguồn 1.2M
2.) 01 cáp UTP 1.5M
3.) 04 nút điều khiển từ xa
4.) 1.2M cáp RS232
3 Hộp ngoài giáo viên
IK-180
1.) 01 dây nguồn 1.2M
2.) 1.5M x 2 sợi cáp VGA
3.) 1.2M x 2 sợi cáp âm thanh mở rộng
4 Phần mềm điều khiển EZ
IK-180EZ Đĩa CD phần mềm điều khiển EZ

Hộp học viên IK-2200S gồm 1 bộ phận chính và các phụ kiện
1
Hộp ngoài học viên
IK-220
1.)
2.)
3.)
4.)

01 dây nguồn 1.2M
02 sợi cáp VGA1.5M
02 phím giúo đỡ
02 dây cáp âm thanh 1.2M

Bộ khuyếch đại dữ liệu IK-288 gồm 1 bộ phận chính và các phụ kiện
1 Bộ khuyếch đại dữ liệu
IK-288
1.) 01 dây nguồn 1.2M
2.) Trạm đầu cuối 16 cổng RJ45

1.4 Các bộ phận chính của HiClass V
Hệ thống Hiclass V bao gồm những phần sau:
Khối lượng

Bộ phận
Bàn điều khiển giáo IK-1800TE
SGTel® - Kết nối công nghệ - K
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viên
Bàn điều khiển của
IK-2200SE
học viên
Bộ khuyếch đại dữ
IK-288
liệu
Cáp bus hệ thống
IK-205
(Cáp STP 5e)

- Hộp ngoài (IK-180)
- 4 nút điều khiển
- Phần mềm điều khiển EZ
- Hộp ngoài (IK-220)
- HiClass V Terminators
Bộ khuyếch đại dữ liệu (IK288):
- 8 cổng dữ liệu để kết nối tới
hộp ngoài học viên và 1 cổng
hộp ngoài giáo viên
- Bus hệ thống HiClass V

2kg

2.1kg

1.5 Hình ảnh các bộ phận

Bàn điểu khiển giáo viên (IK-590)

Bộ khuyếch đại dữ liệu (IK-288)

Hộp ngoài giáo viên (IK-180)

Hộp ngoài học viên (IK-220)

1.6 Thông số kỹ thuật
Nguồn điện:
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Bộ phận

Model

Bàn điều khiển giáo viên

IK-590

Bộ khuyếch đại dữ liệu

IK-288

Hộp ngoài học viên

IK-220

Nguồn tiêu thụ
AC90260V~0.5A,47~63Hz
AC90260V~0.5A,47~63Hz
AC90260V~0.5A,47~63Hz

CÁCH CÀI ĐẶT VÀ KẾT NỐI HỆ THỐNG HICLASS V
2.1 Sơ đồ kết nối hệ thống

2.2 Bàn điều khiển giáo viên IK-590

1
2
1) Nút bật/tắt hệ thống
2) POWER: 110/ 220V
3) BUS IN: (không sử dụng)
SGTel® - Kết nối công nghệ - K
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4) BUS OUT: (không sử dụng)
5) UTP BUS: Kết nối đến BUS OUT(B) trên hộp ngoài giáo viên
6) RS-232: kết nối đến cổng COM của máy tính giáo viên, cho phần mềm điều khiển IK-180 hộp ngoài giáo viên
Mặt trước IK-180
LCD1

VGA1

C.M.

VGA2

LCD2
PC1 PC2

1) LCD1: kết nối đến màn hình thứ nhất của giáo viên
2) VGA1: kết nối đến cổng VGA thứ nhất của máy giáo viên
3) C.M.: kết nối đến màn hình thêm hay tới máy chiếu
Chú ý: trong trường hợp giáo viên có hai máy tính, giáo viên có thể kết nối máy tính thứ hai qua cổng VGA2 và LCD2
4) VGA2: kết nối tới cổng VGA của PC thứ hai giáo viên
5) LCD2: kết nối tới màn hình thư hai của giáo viên
6) PC1/PC2: đèn LED chỉ ra chế độ bật hay tắt của máy tính 1 và máy tính 2.
Mặt sau IK-180
DC IN

BUS IN(A/B)

BUS OUT(A/B)

SW
Help

Mic
Help

Line in

Mic

Headset
Line in

Headset

1) DC IN: nơi cắm nguồn
2) SW: Công tắc nguồn
3) Help: kết nối tới các nút thêm vào
4) Line In: lối vào của âm thanh
5) Headset: kết nối tới tai nghe
6) Mic: kết nối tới Mic
7) BUS IN: kết nối tới cáp STP từ lối ra của bộ khuyếch đại dữ liệu
8) BUS OUT A: kết nối tới bộ đầu cuối
9) BUS OUT B: kết nối tới bàn điều khiển giáo viên
Chú ý: Trường hợp giáo viên có PC thứ 2, cổng phía tay phải được kết nối tới máy thứ 2 một cách phủ hợp

2.3 Bộ khuyếch đại dữ liệu IK-288

1

2

3

1) POWER: 110/ 220V
2) P1 (A/B) to P8 (A/B):nối với hộp ngoài học viên, cổng nối tiếp theo dãy
BUS IN (A/B) cổng để qua cáp STP.
3) BUS (A/B): nối cổng BUS IN(A/B) hộp ngoài giáo viên qua cáp STP.
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2.4 Hộp ngoài học viên IK-2200
Mặt trước
LCD1

VGA1

C.M.

VGA2

LCD2
PC1 PC2

1)
2)
3)
4)
5)
6)
Mặt sau

LCD1: nối với màn hình học viên thứ nhất
VGA1: nối với cổng VGA của máy tính đơn của học viên thứ nhất
C.M.: nối với màn hình tùy chọn bổ sung cho 02 học viên
VGA2: nối với cổng VGA của học viên thứ hai
LCD2: nối với màn hình học viên thứ hai.
PC1/PC2: đèn LED chỉ trạng thái hoạt động (đối với học viên 1 hay 2)

DC IN

BUS IN(A/B)

BUS OUT(A/B)

SW
Help

Mic
Help

Line in

Mic

Headset
Line in

Headset

DC IN: nơi cắm nguồn 1 chiều.
SW: công tắc nguồn.
Help: giúp đỡ.
Line In: Lối vào dây âm thanh
Headset: nối với tai nghe
Mic: nối với Mic
BUS IN: Ở phần đầu của hộp ngoài học viên, cổng BUS IN hoặc sẽ nối với cáp STP từ lối ra bộ khuyếch đại
dữ liệu.Hoặc hộp ngoài tiếp theo thì BUS IN nối với BUS OUT của hộp trước.
8) BUS OUT (A/B): Đối với hộp ngoài học viên cuối cùng, cổng BUS OUT sẽ nối với thiết bị chặn. Đối với hộp
ngoài tiếp theo BUS OUT sẽ nối với BUS IN của hộp ngoài sau nó.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

2.5 Các thao tác cần thiết trước khi cài đặt
HiClass V sử dụng cáp chuẩn STP (có bọc chống nhiễu) làm các bus hệ thống. Vì vậy bạn có thể sử dụng mẫu
dây cáp STP với độ dài phù hợp cho thiết bị Hiclass V tại địa điểm lắp đặt.
1. Cáp STP: Là loại cáp chuẩn công nghiệp, cáp chuẩn CAT-5e. Dùng cáp STP chất lượng truyền âm thanh và hình ảnh
rất tốt.
2. Phải chắc chắn có sự phân loại nguồn điện trong phòng lắp đặt, được sắp xếp một cách hợp lý và có đường dây chạy
ngầm dưới đất.
3. Phải chắc chắn tất cả nguồn điện đều hoạt động và đều được tiếp đất (nối mát).
4. Nếu không có dây ngầm chạy dưới đất, dòng diện sản sinh ra trong quá trong quá trình hoạt động sẽ đi qua cáp của hệ
thống khi hệ thống đang truyền. Nó có thể làm cháy cáp và phá hỏng những thiết bị bên trong Hiclass V.
5. Có hai loại cổng bus trên Hiclass V, BUS A và BUS B. BUS B sẽ được nối với dây ngầm dưới đất. Khi nối hộp ngoài
với cái khác, chúng ta sẽ nối BUS B tới BUS B trước, sau đó BUS A tới BUS A. Khi chia các hộp đã nối, ngắt kết nối
BUS A từ BUS A trước, sau đó ngắt kết nối từ BUS B từ BUS B.
SGTel® - Kết nối công nghệ - K
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6. Số lượng hộp ngoài học viên cho mỗi bộ lặp là 10 hộp, nhưng 5 hộp là tốt nhất. Nếu quá nhiều hộp nối sẽ làm giảm
chất lượng hình ảnh và âm thanh.
7. Chiều dài cáp lớn nhất giữa các hộp học viên là 5m và giới hạn của tổng chiều dài cáp cho mỗi cổng là 50m.
8. Sử dụng cáp CAT5e STP làm cáp nối các BUS của Hiclass V sẽ thu được chất lượng âm thanh và hình ảnh cao.

3. BÀN ĐIỀU KHIỂN GIÁO VIÊN
3.1 Phím chức năng và phím điều khiển học viên

3.2 Trạng thái đèn LED của các vị trí học viên
Green
Yellow
Red

Student ID

Trạng thái
Học viên không làm việc
Học viên đang làm việc
Học viên được chọn
Phím giúp đỡ
Học viên xin ý kiến
Học viên được gọi
Học viên đang hội thoại

Đèn LED
Màu xanh/đỏ/vàng tắt
Màu xanh bật
Màu xanh nhấp nháy
Màu đỏ nhấp nháy
Màu vàng nhấp nháy
Màu vàng bật
Màu đỏ bật

3.3 Chức năng của các phím bấm chỉ đèn LED
Function
Indication
Function Name

Phím chức năng chính
[Quảng bá]
SGTel® - Kết nối công nghệ - K
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[Học viên mẫu]
[Quan sátr]
[Hội thoại]
[Tối màn hình]
[Group]
[Hội thoại cặp]
[SDMH THứ 2]
[Hủy lệnh]
Phím chức năng phụ
[Tạo cột]
[Tạo hàng]
[Hủy chọn]
[Hủy gọi]
[Tham gia]
[Ađ]
[Loại bỏ]
[Mic]
[Audio]
[Video]
[Tạm dừng]
[Thực hiện]
[▲]
[▼]

Đèn LED
Nhấn 1 lần,đèn nháy 1 lần
Nhấn 1 lần,đèn nháy 1 lần
Nhấn 1 lần,đèn nháy 1 lần
Nhấn 1 lần,đèn nháy 1 lần
Khi chức năng này được bật,đèn LED sáng
Nhấn 1 lần,đèn nháy 1 lần
Nhấn 1 lần,đèn nháy 1 lần
Khi chức năng này bật thì đèn LED sáng
Khi chức năng này bật thì đèn LED sáng
Khi chức năng này bật thì đèn LED sáng
Khi chức năng này bật thì đèn LED sáng
Khi chức năng này bật thì đèn LED sáng
Không có đèn LED
Không có đèn LED

3.3.1 Mô tả phím chức năng
Phím cài đặt
[Chế độ cài đặt]
[Đặt cổng/Vị trí]
[Loại bỏ]

Vào chế độ cài đặt
Chọn cổng hoặc phím ID của học viên
Di chuyển học viên ra khỏi nhóm hoặc
tạm ngưng

[Quảng bá]

Giáo viên truyền bài giảng đến tất cả học
viên hay nhóm học viên
Học viên chọn làm mẫu để truyền tới tất
cả các học viên hay nhóm học viên
Tự động quan sát tất cả học viên hay
nhóm học viên
Tất cả học viên hay nhóm học viên có thể
hội thoại với nhau
Truyền bài giảng hoặc làm đen màn hình
của học viên
Chọn chế độ học nhóm
Học viên làm việc cặp với nhau
Nhấn phím này, sau đó màn hình giáo viên
truyền tín hiệu tới màn hình thêm vào mà
nối với cổng CM của hộp ngoài giáo viên
và học viên

Chức năng chính

[Học viên mẫu]
[Quan sát]
[Hội thoại]
[Tối màn hình]
[Hủy lệnh]
[Hội thoại cặp]
[SDMH THứ 2]
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[Hủy lệnh]

Huỷ tất cả các lệnh đang hoạt động

[Tạo cột]
[Tạo hàng]
[Hủy chọn]
[Hủy gọi]

Chọn tất cả các cột
Chọn tất cả các hàng
Bỏ qua chức năng vừa chọn
Bỏ qua phím giúp đỡ của học viên trên bàn
điểu khiển giáo viên
Giáo viên tham gia vào nhóm
Thêm học viên vào nhóm
Huỷ bỏ học viên khỏi nhóm
Nhấn phím này thì giáo viên có thể điều
khiển chuột và bàn phím của học viên. (cần
khi cài đặt phần mềm điều khiển EZ)
(mặc định) ON/OFF micro
(mặc định) ON/OFF âm thanh
(mặc định) ON/OFF video
Tạm dừng (trong chức năng [Quan sátr])
Thực hiện chức năng được chọn
Giảm thời gian quan sát
Tăng thời gian quan sát

Sub-Function Keys

[Tham gia]
[Thêm mới]
[Loại bỏ]
[Điều khiển]

[Mic]
[Audio]
[Video]
[Tạm dừng]
[Thực hiện]
[▲]
[▼]

4. Cài đặt phần mềm EZControl
EZControl là một phần mềm tiện ích dùng điều khiển chuột/bàn phím để làm việc với hệ thống HiClass V.
EZcontrol hoạt động thông qua mạng LAN.
Yêu cầu hệ thống:
Phần mềm EZControl tương thích với các hệ điều hành dưới đây:

Windows 98/ME

Windows 2000/ XP
Yêu cầu hệ thống mạng
Phần mềm EZControl hoạt động trên các giao thức mạng sau:

TCP/IP Protocol *

Ethernet or Fast Ethernet network
Chú ý: EZControl hoạt động theo giao thức chuẩn TCP/IP protocol . Do đó việc đầu tiên là phải cài đặt giao thức TCP/IP
trong hệ thống mạng, sau đó khởi động lại máy tính. Xin vui lòng tham khảo thêm hướng dẫn thiết lập cấu hình TCP/IP
trong tài liệu hướng dẫn sử dụng của Microsoft 98/ME/ 2000/XP .

4.1 Lưu ý trước khi cài đặt phần mềm EZControl
Cần chú ý một số bước sau trước khi cài đặt EZControl trên hệ thống HiClass V:
- Bàn điều khiển giáo viên được nối với cổng COM trên máy tính giáo viên qua cáp kết nối cổng COM.
- Trước khi cài đặt Ezcontrol cần kết nối chuột, bàn phím với máy tính của học viên và giáo viên.

4.2 Kết nối bàn điều khiển giáo viên với máy tính giáo viên.
Cổng RS-232 của bàn điều khiển giáo viên kết nối với cổng COM trên máy tính giáo viên qua cáp kết nối cổng .
Kết nối được mô tả theo hình vẽ dưới đây:
SGTel® - Kết nối công nghệ - K
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Kết nối cổng RS-232 và cổng COM trên máy tính

4.3 Cài đặt EZControl trên máy tính giáo viên
Bước1 : Cho đĩa cài đặt phần mềm EZControl (Phiên bản dùng cho HiClass V) vào ổ CDROM. Chương trình cài đặt sẽ tự
động chạy sau khi cho đĩa vào ổ CDROM.

Sau khi cài đặt cửa sổ Wellcome xuất hiện.
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Bước 2 : Nhấn “Next” để cài đặt EZControl cho HiClass V trên máy tính . Cửa sổ xác nhận bản quyền phần mềm xuất
hiện.

Bước 3 : Đọc các thông tin về bản quyền người dùng sau đó nhấn nút “Yes”. Cửa sổ thông tin khách hàng xuất hiện.

Bước 4 : Điền các thông tin cần thiết và nhấn “Next”, sau cửa sổ chọn nơi cài đặt phần mềm xuất hiện.
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Bước 5 : Sau khi chọn đường dẫn vào thư mục C:\ProgramFiles\Ikonnet\EZControl4.0 . Nếu muốn chọn đường dẫn vào
thư mục khác nhấn vào “Browse” sau đó chọn thư mục thích hợp để cài đặt sau đó nhấn “Next” để tiếp tục. Cửa sổ chọn
đối tượng cài đặt sẽ xuất hiện.

Bước 6 : Phần mềm đang được cài đặt trên máy tính giáo viên do đó nhấn vào “Teacher”, Cửa sổ Start Copying Files xuất
hiện:

Bước 7 : Kết nối bàn điều khiển với máy tính giáo viên và bật nguồn bàn điều khiển sau đó nhấn “Next” để tiếp tục cài
đặt.
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Bước 8 : Nhấn Finish kết thúc quá trình cài đặt.

4.4 Cài đặt EZControl trên máy tính học viên
Bước1 : Cho đĩa cài đặt phần mềm EZControl của HiClass V vào ổ CD-ROM của máy tính giáo viên và chia sẻ ổ CDROM này để các máy học viên có thể đọc dữ liệu từ ổ đó.
Bước 2 : Truy cập vào máy tính giáo viên qua ”My Network Places”, truy nhập vào ổ CD-ROM của giáo viên ,vào mục
EZControl for HiClass V và chạy ” Setup.exe ”,
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Bước 3 : Cửa sổ Wellcome xuất hiện.

Bước 4 : Nhấn “Next” để cài đặt EZControl HiClass V trên máy tính. Cửa sổ License Agreement Window xuất hiện.

Bước 5 : Đọc các thông tin về bản quyền và nhấn vào “Yes”. Cửa sổ thông tin khách hàng sẽ xuất hiện.

Bước 6 : Điền các thông tin cần thiết và nhấn “Next” . Cửa sổ chọn nơi cài đặt sẽ xuất hiện.
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Bước 7 : Quá trình cài đặt sẽ mặc định chọn thư mục cài đặt C:\ProgramFiles\Ikonnet\EZControl4.0 for HiClass V. Để
chọn thư mục khác nhấn “Browse” để chọn thư mục cài đặt. Nhấn “Next” để tiếp tục . Cửa sổ Components Window sẽ
xuất hiện.

Bước 8 : Nhấn chuột vào “Student”, cửa sổ Start Copying Files xuất hiện:

Bước 9 : Kiểm tra lại vị trí thiết lập, để thay đổi nhấn “Back”, sau đó nhấn “Next” để tiếp tục copy file.
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Bước 10 : Chọn số vị trí theo sự sắp đặt trước. Nhấn “OK”,
Nhấn “Finish” để kết thúc quá trình cài đặt.

4.5 Hướng dẫn sử dụng phần mềm EZControl
Sau khi cài đặt chương trình phần mềm EZControl, Chương trình sẽ được thêm vào cửa sổ “Start” .Chương trình
sẽ tự động chạy mỗi khi hệ điều hành được khởi động .

4.5.1 Menu Pop Up trên máy giáo viên
Để khởi động chương trình EZControl nhấn vào “Start” sau đó vào “Program” nhấn vào biểu tượng chương trình
EZControl. Trong khi chương trình hoạt động một biểu tượng của chương trình sẽ xuất hiện dưới thanh “Task Bar” . Nhấn
phải chuột vào biểu tượng đó sẽ hiển thị một bảng Pop Up. Tham khảo hình dưới đây:

1. “About” hiển thị thông tin của chương trình HiClass V EZControl ,tham khảo hình dưới đây:
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2. “Help” Hiển thị file trợ giúp sử dụng chương trình HiClass V EZControl .
3. Nhấn vào “Enable Student Exit” Khi đó máy trạm học viên có thể thoát khỏi chương trình Ezcontrol, nếu không nhấn
vào nút này thì máy trạm học viên sẽ không tắt được phần mềm Ezcontrol trên máy của mình.
4. Nhấn vào “Enable Student Config” Khi đó máy trạm học viên có thể tự thiết lập được số ID của mình, nếu không nhấn
vào tab này máy trạm học viên sẽ không tự ý đặt được số ID cho máy đó.
5. Nhấn vào “Unlock Controller Student” Khi đó chuột và bàn phím của học viên sẽ không bị khoá dưới chế độ điều
khiển, nếu không nhấn vào tab này máy trạm học viên sẽ không điều khiển được chuột bàn phím của mình dưới chế độ
điều khiển.
6. Nhấn vào “Reboot Student”, sau đó chọn vị trí ID và nhấn “OK” thì máy học viên đó sẽ khởi động lại.

9. Nhấn vào “Reboot All”,Một bảng xác nhận Reboot xuất hiện, nhấn vào “OK” khi đó tất cả máy tính học viên sẽ khởi
động lại.

10. Nhấn vào “Shutdown Student”, sau đó chọn vị trí ID và nhấn “OK” thì máy học viên đó sẽ tự động Shutdown .
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11. Nhấn vào “Shutdown All”,Một bảng xác nhận Shutdown xuất hiện, nhấn vào “OK” khi đó tất cả máy tính học viên sẽ
Shutdown.

12. Nhấn vào “Configuration”, đê chạy chương trình Serial Port Config Wizard.
13. Nhấn vào ” Exit” để tắt chương trình EZControl.

4.5.2 Pop Up Menu trên máy học viên
Để khởi động chương trình EZControl nhấn vào “Start” sau đó vào “Program” nhấn vào biểu tượng chương trình
EZControl. Trong khi chương trình hoạt động một biểu tượng của chương trình sẽ xuất hiện dưới thanh “Task Bar” . Nhấn
phải chuột vào biểu tượng đó sẽ hiển thị một bảng Pop Up. Tham khảo hình dưới đây:

1. “About” hiển thị thông tin của chương trình HiClass V EZControl ,tham khảo hình dưới đây:

2. Nhấn vào “Configuration”,Một bảng Student Setup xuất hiện như hình dưới đây.Chọn vị trí theo sự thiết lập trên bàn
điều khiển giáo viên và nhấn “OK”.

3. Nếu tuỳ chọn “Configuration” có màu xám thì máy học viên đó không thể thiết lập được vị trí ID của máy đó trừ khi
trên máy tính giáo viên tích vào tab “Enable Student config” .
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4. Nhấn vào “Exit” để kết thúc chương trình EZControl .
5. Nếu chức năng Exit có màu xám thì máy học viên đó không thể tắt được chương trình trừ khi trên máy giáo viên nhấn
vào tab “Enable student Exit” .

5. SỬ DỤNG BÀN ĐIỀU KHIỂN GIÁO VIÊN

5.1 Chế độ ban đầu
Trước khi giáo viên nhấn bất kỳ một phím nào trên bàn điều khiển thì hệ thống đang ở chế độ ban đầu (Initial
Mode) khi đó tất cả máy trạm học viên có thể sử dụng máy của mình một cách bình thường.

5.2 Chế độ quảng bá (Quảng bá)
Giáo viên truyền xuống cho tất cả các học viên:
 Nhấn phím [Quảng bá]
Trong trường hợp giáo viên có máy tính thứ hai kết nối với hệ thống HiClass V, khi đó giáo viên có thể nhấn phím
[Đặt cổng/Vị trí] để chọn nguồn dữ liệu mà giáo viên muốn quảng bá.
 Nhấn [Đặt cổng/Vị trí] + [Quảng bá]
Chú ý: Sau khi nhấn phím [Quảng bá],sử dụng phím [Đặt cổng/Vị trí] để chuyển giữa hai máy tính của giáo viên.
Giáo viên quảng bá cho một số vị trí học viên:
 Nhấn [Chọn vị trí ID học viên] + [Quảng bá]
 Nhấn phím [Đặt cổng/Vị trí] để chọn giữa 2 máy tính giáo viên.
Giáo viên quảng bá và hội thoại với học viên:
 Nhấn phím [Quảng bá] + [Hội thoại]
Quảng bá Hình ảnh và Âm thanh riêng biệt:
Kích hoạt [Quảng bá]
 Nhấn phím [Video]: Quảng bá không có hình ảnh
 Nhấn phím [Audio]: Quảng bá không dùng Âm thanh
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 Nhấn phím [Mic]: Quảng bá không cần Microphone
Thêm hoặc bớt học viên trong quá trình giáo viên quảng bá:
Kích hoạt chế độ [Quảng bá]
Để Loại bỏ học viên  [Chọn học viên]+[Loại bỏ]
Để thêm học viên [Chọn học viên]+[Thêm mới]
Chú ý: Sử dụng phím [Tạo cột] và [Tạo hàng] để chọn học viên theo hàng hoặc theo cột.

5.3 Nguồn VGA thứ hai từ máy giáo viên
HiClass V cho phép giáo viên có thể kết nối một nguồn VGA khác vào hộp mở rộng giáo viên, khi đó giáo viên có
thể lựa chọn giữa hai nguồn dữ liệu để quảng bá từ bàn điều khiển giáo viên.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Giáo viên thứ nhất (Teacher 1) là người thao tác chính giáo viên thứ hai là trợ giảng.
Nhấn phím [Đặt cổng/Vị trí] để chuyển giữa Teacher 1 và Teacher 2.
Khi Teacher 1 đang quảng bá, Teacher 2 sẽ nhận được tín hiệu quảng bá từ Teacher 1.
Khi Teacher 2 đang quảng bá, Teacher 1 sẽ nhận được tín hiệu quảng bá từ Teacher 2.
Khi chọn học viên để quảng bá thì cả teacher 1 và teacher 2 đều nhận được tín hiệu quảng bá từ học viên đó, Nhưng
chỉ có Teacher 1 có thể điều khiển được chuột bàn phím của học viên (với phần mềm EZcontrol)
Quan sát (Quan sát): Chỉ giáo viên 1 có thể quan sát được học viên.
Chức năng Hội thoại cặp: trong chức năng Hội thoại cặp, Các giáo viên đều ở chế độ Hủy lệnh .
Chỉ giáo viên thứ nhất có chức năng “Tham gia”.
Vị trí ID của giáo viên được gán cố định do đó không thể đổi hộp mở rộng học viên với hộp mở rộng giáo viên.

5.4 Chế độ làm mẫu (Học viên mẫu)
1)

Học viên mẫu quảng bá cho cả lớp:
 Nhấn [Chọn ID][Học viên mẫu] [Thực hiện]

2)

Học viên mẫu quảng bá cho một nhóm học viên:
Nhấn [chọn ID][Học viên mẫu]
Nhấn [chọn ID để nhận tín hiệu quảng bá] + [Quảng bá][Thực hiện]

3)

Học viên mẫu quảng bá và hội thoại với các học viên khác:
Nhấn phím [Học viên mẫu] + [Hội thoại]

4)

Quảng bá hình ảnh và âm thanh riêng biệt:
Kích hoạt chế độ [Quảng bá]
 Nhấn phím [Video]: Quảng bá không có hình ảnh
 Nhấn phím [Audio]: Quảng bá không dùng Âm thanh
 Nhấn phím [Mic]: Quảng bá không cần Microphone

Thêm hoặc bớt học viên trong quá trình giáo viên quảng bá:
Kích hoạt chế độ [Quảng bá]
Để Loại bỏ học viên  [Chọn học viên]+[Loại bỏ]
Để thêm học viên [Chọn học viên]+[Thêm mới]
Thêm chức năng hội thoại để học viên mẫu quảng bá:
Thêm giáo viên Sau khi kích hoạt [Học viên mẫu]
Nhấn phím [Tham gia]
Thêm học viên Sau khi kích hoạt [Học viên mẫu]
Nhấn [Chọn ID học viên] [Tham gia]

5.5 Chế độ quan sát
Giáo viên có thể theo dõi màn hình học viên từ máy tính giáo viên.
1)

Tự động quan sát :
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Nhấn phím [Quan sát]
Có thể dùng phím [▼] hoặc [▲] để tăng hoặt giảm thời gian quan sát
Nhấn phím [▲] để giảm thời gian quan sát
Nhấn phím [▼] để tăng thời gian quan sát
Tạm dừng quan sát một máy học viên
Nhấn phím [Tạm dừng]
2) Quan sát một số học viên / Quan sát một học viên:
Nhấn phím [Chọn ID học viên] + [Quan sát]
3)

Quan sát và hội thoại:
Nhấn phím [Chọn ID học viên] + [Quan sát] + [Hội thoại]

4)

Thêm hoặc bớt học viên trong quá trình quan sát:
Kích hoạt chế độ quan sát [Quan sát]
Nhấn phím [Chọn ID học viên] + [Loại bỏ]
Nhấn phím [Chọn ID học viên] + [Thêm mới]

5)

Quan sát hình ảnh và âm thanh riêng biệt:
Kích hoạt chế độ [Quan sát]
Nhấn phím [Video]: Chỉ quan sát được audio và mic
Nhấn phím [Audio]: Chỉ quan sát được hình ảnh và mic
Nhấn phím [Mic]:Chỉ quan sát được hình ảnh và audio

5.6 Chế độ hội thoại
Chọn một nhóm học viên hoặc cả lớp tạo thành một nhóm để hội thoại .
1)

Giáo viên hội thoại với cả lớp:
Nhấn phím [Hội thoại]

2)

Giáo viên hội thoại tới một nhóm học viên:
Nhấn phím [Chọn ID học viên]+[Hội thoại]

5.7 Chức năng nói chuyện theo cặp (Hội thoại cặp)
Giáo viên có thể cho phép học viên nói chuyện theo cặp.
1)

Hội thoại cặp: Khi thực hiện chức năng Hội thoại cặp hai học viên được kết nối trên cùng một box mở rộng thì có
thể nói chuyện với nhau.
Nhấn phím [Hội thoại cặp]
Giáo viên tham gia hội thoại với một cặp:
Nhấn phím [Hội thoại cặp] [Chọn ID] + [Tham gia]

2)

Thực hiện chức năng Hội thoại cặp và giáo viên truyền hình ảnh :
 Nhấn phím [Hội thoại cặp]+[Video]

5.8 Chế độ làm đen màn hình (điều khiển máy tính học viên)
Giáo viên có thể làm đen màn hình học viên để tập chung nghe giảng.
1)

Làm đen tất cả:
 Nhấn phím [Tối màn hình]

2)

Làm đen màn hình một số máy học viên:
 Nhấn [Chọn ID]+[Tối màn hình]
®
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5.9 Chế độ SDMH THứ 2
1)

Giáo viên quảng bá hình ảnh qua chế độ hiển thị SDMH THứ 2:
Giáo viên 1 quảng bá:
 Nhấn phím [SDMH THứ 2]
Giáo viên 2 quảng bá:
Nhấn phím [Đặt cổng/Vị trí]+[SDMH THứ 2]
Nhấn phím [Quảng bá]+[SDMH THứ 2]

2)

Học viên mẫu quảng bá qua chế độ hiển thị SDMH THứ 2:
 Nhấn phím [Chọn ID]+[SDMH THứ 2]
 Nhấn phím [Học viên mẫu]+[SDMH THứ 2]

5.10 Huỷ chế độ trợ giúp
Khi học viên nhấn nút trợ giúp khi đó đèn LED màu đỏ sẽ nhấp nháy trên bàn điều khiển giáo viên, nhấn phím
Quan sát để quan sát màn hình học viên hoặc nhấn phím [Hủy gọi] để hủy trợ giúp.

5.11 Chức năng nhóm
Bạn có thể thiết lập tối đa 8 nhóm trên bàn điều khiển giáo viên tương ứng 8 cổng (P1, P2…P8) trên bộ khuyếch đại
dữ liệu.Mỗi cổng làm việc độc lập.

5.11.1 Chức năng nhóm
Nhấn [Hủy lệnh] vào chế độ ban đầu, Nhấn phím [Hủy lệnh] để vào chế độ nhóm, đèn LED hiển thị P1 khi đó cổng
P1 được chọn, P2 cổng 2 được chọn, có thể dung 2 phím [▲] hoặc [▼] để chọn nhóm tương ứng với các cổng trên
Repeater. Trong quá trình chọn thì các vị trí ID được chọn sẽ hiển thị đèn LED màu vàng, sau khi thiết lập xong các nhóm
ta nhấn phím [Hủy lệnh] để đưa hệ thống về chế độ ban đầu.
Quảng bá học viên đứng đầu trong một nhóm “Trưởng nhóm” :
Vào chế độ Group
Nhấn [Chọn nhóm]
[Chọn một ID làm Trưởng nhóm][Học viên mẫu]
Các thành viên trong một nhóm có thể dùng phím Help để hội thoại với học viên đứng đầu nhóm đó .
1)

Để huỷ chức năng quảng bá
 Nhấn phím [Học viên mẫu]
2)

Hội thoại nhóm:
Trong chế độ nhóm
 Nhấn phím [chọn nhóm]
[Chọn ID làm Trưởng nhóm] + [Hội thoại]
Giáo viên có thể tham gia
Nhấn phím [Tham gia]
Để huỷ bỏ chế độ hội thoại nhóm
Nhấn phím [Hội thoại]

3)

Quan sát nhóm:
Trong chế độ nhóm
Để quan sát một học viên đứng đầu trong một nhóm
Nhấn phím [Quan sát]
Để huỷ bỏ chức năng quan sát nhóm
Nhấn phím [Quan sát]
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5.12 Trouble Shooting ( Các lỗi thường gặp )
5.12.1 Chế độ quảng bá
1) Không thực hiện được chức năng Quảng bá
Q: Khi thực hiện chức năng Quảng bá không quảng bá được xuống tất cả các học viên
A: 1. Kiểm tra cáp kết nối giữa IK-590 và IK-180
2. Kiểm tra kết nối cáp giữa IK-180 và IK-288,Kiểm tra vị trí cáp giữa bus A/B.

Q: Chức năng Quảng bá không thực hiện được cho một cổng
A: 1. Kiểm tra cáp tín hiệu trên các cổng của Repeater và kiểm tra vị trí cổng A/B cho đúng vị trí.

Q: Không quảng bá được tới một máy trạm.
A: 1. Kiểm tra xem đèn hiển thị vị trí ID có làm việc đúng không.
2. Kiểm tra xem cáp trên hộp mở rộng học viên có bị lỏng không.

5.12.2 Xuất hiện màn hình đen trong quá trình quảng bá
Q: Tất cả màn hình học viên hiển thị màu đen khi giáo viên truyền hình ảnh quảng bá xuống
A: 1. Kiểm tra dây nguồn của Repeater có bị lỏng không.
2. Kiểm tra Repeater đã bật điện nguồn chưa.
3. Kiểm tra xem cáp tín hiệu VGA của giáo viên đã cắm vào hộp mở rộng giáo viên (IK180) chưa.
4. Kiểm tra xem màn hình của giáo viên có để độ phân giải hoặc tần số quá cao hay không.
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Q: Các máy tính nối trên một cổng của Repeater xuất hiện màn hình đen trong quá trình quảng bá:
A: 1. Kiểm tra xem các đầu cáp kết nối vào các cổng của Repeater có bị lỏng hay không
2. Chuyển rắc cắm của cổng có vấn đề sang một cổng khác, kiểm tra xem có phải cáp truyền có vấn đề hay
không.

Q: Một số cổng của học viên xuất hiện màn hình đen khi nhận hình ảnh quảng bá của một học sinh
A: 1. Kiểm tra xem cáp kết nối vào các cổng trên Repeater có đúng không.

5.12.3 Màu màn hình thay đổi khi thực hiện Quảng bá
Q: Tất cả màn hình học viên bị thay đổi màu màn hình khi giáo viên Quảng bá
A: 1. Kết nối một cổng của Repeater vào Hộp IK 180 và kiểm tra xem Repeater có bị lỗi không.
2. Kiểm tra xem cáp của IK180 có bị lỏng không.
Q: Một cổng bị thay đổi màu khi Quảng bá
A: 1. Tháo terminal của hộp mở rộng học viên cuối và kiểm tra xem terminal đó có lỗi không.
2. Chia cổng trên hộp mở rộng học viên thành 2 nhóm và kiểm tra xem cáp có bị lỗi không.
3. Thay đổi cáp trên cổng có vấn đề sang một cổng khác và kiểm tra cổng có vấn đề gì không.
Q: Một màn hình của học viên bị thay đổi màu
A: 1. Kết nối màn hình đó trực tiếp vào cổng VGA, kiểm tra xem cổng đó có lỗi không.
2. Lấy cáp kết nối VGA 15 đang có vấn đề kết nối vào cổng bình thường và kiểm tra xem cáp đó có vấn đề
không.
Q: 2 Các PC trong cùng một nhóm trên cùng một cổng bị thay đổi màu
A: 1. Thay đổi cáp kết nối với Repeater .

5.12.4 Màn hình bị nháy khi thực hiện Quảng bá
Q: Màn hình của học viên bị nháy khi giáo viên quảng bá
A: 1. Kiểm tra độ phân giải và tần số làm tươi của màn hình giáo viên và màn hình học viên phải giống nhau.
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5.12.5 Màn hình bị mờ
Q: Màn hình của học viên bị mờ khi thực hiện Quảng bá
A: 1.Kiểm tra các máy học viên được kích hoạt khi giáo viên thực hiện Quảng bá và kiểm tra xem cáp kết nối vào
các máy trạm đó có bị lỏng không.
2. Kiểm tra xem hộp mở rộng học viên cuối cùng trong dãy có dùng terminator không nếu không có phải bổ
xung.
3. Kiểm tra xem các cổng không sử dụng trên Repeater có sử dụng có sử dụng terminators không nếu không có
phải bổ xung.

Q: Một máy học viên bị mờ màn hình khi giáo viên thực hiện Quảng bá
A: 1. Kiểm tra dây kết nối VGA kết nối giữa PC và hộp mở rộng xem có lỗi không.
2. Thay màn hình khác vào vị trí lỗi xem có phải màn hình bị lỗi không.

5.12.2 Chế độ quan sát
Q: Không quan sát được tất cả các học viên
A: 1. Kiểm tra cáp kết nối vào Repeater xem có đúng vị trí không.
2.Kiểm tra xem Repeater đã bật nguồn chưa.

Q: Không quan sát được các máy nối trên một cổng của Repeater.
A: 1. Kiểm tra cáp kết nối vào Repeater xem có đúng vị trí không.
2. Vào chế độ Chế độ cài đặt kiểm tra lại trạng thái của cổng.
Q: Không quan sát được một máy tính học viên
A: 1. Vào chế độ Chế độ cài đặt kiểm tra lại trạng thái của cổng.
2. Kiểm tra lại cáp VGA.

5.12.3 Một số hình ảnh phòng lab đã thi công
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Trường THPT Lý Thường Kiệt - Hóc Môn

Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Ninh Thuận
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