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Цей документ містить посібник користувача для мовної лабораторії IDL 
з програмним забезпеченням IDLlab. 
Видання документа: 1.0
Copyright © 2019 Lain S.r.l. Всі права захищені.
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1. ВСТУП

Лінгафонні кабінети IDL призначені для підвищення розмовного рівня осіб, які вивчають іноземну 
мову.
Лінгафонний кабінет включає в себе:

• блок комутації, (аудіоконцентратор);
• блоки учнів;
• програмне забезпечення (ПЗ) ІdlLАВ, яке встановлюється на комп'ютер викладача.

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс ПЗ допомагає викладачеві легко освоїти даний лінгафонний кабінет 
і ефективно використовувати його при навчанні іноземних мов.
Основні можливості лінгафонного кабінету IDL:

• максимальна кількість місць учнів – 60
• організація робочих місць учнів в групи (до чотирьох груп одночасно) і пари (всередині групи);
• можливість довільного формування пар (всередині групи);;
• наявність режимів дискусії (всередині групи);
• прослуховування або діалог з обраним учням, парою або групою;
• загальний виклик для всіх учнів;
• виклик викладача учнями;
• можливість роботи до 4 незалежних аудіо джерел одночасно (за кількістю груп);
• аудіо джерелами можуть бути:

• пристрої, підключені до 4 зовнішніх входів блоку комутації;
• голос викладача;
• голос викладача спільно з аудіо сигналом із зовнішнього входу;
• голос будь-якого учня, пари або групи учнів.

• можливість регулювання гучності зовнішніх джерел;
• можливість підключення будь-якого учня, пари, групи, викладача або зовнішнього джерела на зовнішні

виходи блоку комутації, на які можуть бути підключені пристрої запису, підсилювальні або інші пристрої;
• управління блоком комутації здійснюється за допомогою інтерфейсу RS232 від комп'ютера викладача;
• можливість відтворення і запису аудіо інформації на комп'ютері викладача при підключенні входів

звукової карти до відповідних роз'ємів блоку комутації;
• можливість підключення звукової карти комп'ютера учня до відповідних роз'ємів блоку учня;
• можливість редагування графічного представлення класу;
• введення і зміна прізвищ учнів з можливістю збереження візуального представлення класу та прізвищ в

окремому файлі;
• можливість роботи програми в спрощеному розширеного набору функцій.

Важливе зауваження: У розширеному режимі програма дозволяє реєструвати викладачів, 
організовувати роботу в групах на основі завдань, вести облік відвідування та успішності в 
класах для кожного викладача окремо.
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2. ОПИС ЛІНГАФОННОГО КАБІНЕТУ IDL

2.1 Основні технічні характеристики
Живлення блоку комутації здійснюється від мережі змінного струму напругою 220В. 
Живлення блоків учнів здійснюється від блоку живлення, вмонтованого в блок комутації.
Частотна характеристика тракту посилення і комутації не гірше 100 – 20000 Гц, за рівнем – 3 дБ.
Відношення сигнал/шум тракту посилення і комутації не менше 40 дБ.
Коефіцієнт нелінійних викривлень тракту посилення і комутації не більше 0,1%.
Габаритні розміри блоку комутації – (625х294х90) мм, маса не більше 10,0 кг.
Габаритні розміри блоку учня – (107х150х42) мм, маса не більше 0.6 кг.

2.2 Комплектація
Лінгафонний кабінет IDL включає в себе:

• блок комутації (аудіо-концентратор);
• блоки учнів (до 60);
• кабелі для підключення учнівських модулів до аудіо-концентратора;
• USB-to-Serial adapter;
• кабель RS232
• аудіо кабель jack 3,5 mm-jack 3,5 mm;
• RCA to RCA аудіо кабель
• гарнітуру викладача;
• гарнітури учнів (до 60);
• програмне забезпечення IdlLAB.

2.3 Вимоги до комп'ютера викладача
Мінімальні вимоги до персонального комп'ютера викладача:

• частота процесора  >1GHz;
• оперативна пам'ять  512 MB (рекомендується 1GB);
• 140 MB вільного простору на жорсткому диску для інсталяції програми;
• роздільна здатність екрану не нижче1280x800 і якість передачі кольору не менше 16 біт;
• звукова карта;
• мережева карта.

2.4 Вимоги до програмного забезпечення IdlLAB
Операційна система:

• Windows XP і вище;
• Linux (версія ядра – 2.6.31 і вище);
• MacOS X (версія 10.5 і вище);

2.5 Опис аудіо концентратора
Блок комутації служить для передачі звукових сигналів. Управління блоком здійснюється через 
інтерфейс RS232, за допомогою програми IdlLAB.
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На задній панелі блоку комутації розташовані роз'єми підключення кабелів від блоків учнів і 2 
роз'єми підключення кабелю інтерфейсу RS232. (Мал.1: на стор. 6)

Мал.1 Блок комутації. Вид ззаду

На цьому малюнку цифрами позначені:

1

2

3

4

5

6

Роз'єм (1) підключення шнура кабелю інтерфейсу RS232

Роз'єм (2) підключення шнура кабелю інтерфейсу RS232

Роз'єм підключення блоку учня №1 (RJ-45)  

Роз'єм підключення блоку учня №2 (RJ-45) 

Гніздо блоку учня №27 (RJ-45)

Роз'єм підключення блоку учня №28 (RJ-45)

Зліва блоку комутації  (Мал.2: на стор.6). розташовані роз'єми входів і виходів зовнішніх джерел, 
гарнітури викладача.

Мал.2 Блок комутації. Вид зліва

На цьому малюнку цифрами позначені:

1

2

3

4

5

6

7

8

Вхід від звукової карти комп'ютера (jack 3,5 mm)

Вхід правого каналу джерела HiFi (RCA)

Вхід лівого каналу джерела HiFi (RCA)

Вхід джерела VCR (RCA) 

Вхід джерела AUX (RCA)

Вихід лівого каналу HiFi (RCA)

Вихід правого каналу HiFi (RCA)

Вихід AUX (jack 3,5 mm)
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9

10

11

12

Вихід на звукову карту комп'ютера (jack 3,5 mm) 

Вихід на активний динамік (jack 3,5 mm)

Гніздо 1 підключення гарнітури викладача

Гніздо 2 підключення гарнітури викладача

Справа блоку комутації (Мал.3: на стор.7). розташовані роз'єм підключення кабелю живлення напругою 
220В (Євростандарт) і кнопка включення блоку.

Мал.3 Блок комутації. Вид з правого боку

На цьому малюнку цифрами позначені:

1

2

Роз'єм (підключення кабелю живлення напругою 220В (Євростандарт) 

Кнопка включення живлення

2.6 Опис модуля учня
Блок учня служить для підключення гарнітури учня до аудіо комутатора.
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На верхній панелі блоку учня  (Мал 4:  на стор.7) розташовані кнопка виклику та живлення.

Мал.4 Блок учня. Вид зверху

На цьому малюнку цифрами позначені:

1

2

Індикатор живлення 

Кнопка виклику

Усередині блоку учня  (Мал 5:  на стор.8). розташовані роз'єми для підключення гарнітури учня і 
зовнішнього джерела.

Мал.5, Плата модуля учня
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На цьому малюнку цифрами позначені:

1

2

3

4

5

Роз'єм зовнішнього входу (jack 3,5 mm) 

Роз'єм зовнішнього виходу (jack 3,5 mm)

Роз'єм підключення гарнітури №1

Роз'єм підключення гарнітури №2

Роз'єм підключення до блоку комутації (RJ-45)

Порада: Кабель підключення до комутатора і провід гарнітури заводяться ззаду блоку і 
підключаються до плати під час монтажу пристрою.
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3. МОНТАЖ лінгафонного кабінета IDL

Мал.6 Схема підключення

На цьому малюнку цифрами позначені:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Блок комутації

ПК викладача

Блок учня

Гарнітура викладача

Гарнітура учня

Кабель з'єднання блоку комутації з блоком учня 

Кабель RS232 для підключення ПК викладача до блоку комутаці

Аудіокабелі для підключення звукової карти ПК викладача до блоку комутації

ПК учня (опціонально)

Аудіокабелі для підключення звукової карти ПК учня до блоку учня (опціонально)

Блоки учнів підключаються до блоку комутації 8-ми жильним плоским кабелем (a.k.a. RJ45) 
connectors on both ends (Мал.7: на стор.10).
З'єднувальний 8-ми жильний плоский кабель прокладається від блоку комутації до кожного блоку 
учня. На кінці сполучних кабелів встановлюються роз'єми, за допомогою спеціального обжимного 
інструменту (не входить до комплекту)..
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Важливе зауваження: На обох кінцях кабелю (у блоку комутації і блоку учня) роз'єми 
встановлюються ОДНАКОВИМ ЧИНОМ! (Порядок проходження кольорових жил в обох 
роз'ємах повинен збігатися).

Мал.7 Кабель

Після підключення кабелю до блоку учня блок можна зафіксувати на столі, використовуючи 
cаморізи.
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4. ВСТАНОВЛЕННЯ програмного забезпечення IDLLAB

4.1 Установка програми в ОС Microsoft Windows

1. Вставте диск з програмою в дисковод CD(DVD)-ROM комп'ютера (або скачайте програму за відповідним
посиланням на жорсткий диск комп'ютера)

2. Запустіть файл setup-idllab.exe, що знаходиться на установчому диску.

3. На екрані монітора з'явиться вікно вибору мови установки (Мал.8: на стор.11) в якому потрібно натиснути 
на кнопку OK

Мал.8 Вікно вибору мови установки

4. Далі на екрані монітора з'явиться запрошення майстра установки  (Мал.9: на стор.11), в якому потрібно
натиснути на кнопку Next

Рис.9 Вікно привітання майстра установки
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5. Потім у вікні ліцензійної угоди (Мал.10:  на стор. 13). в разі згоди з умовами ліцензійної угоди
потрібно натиснути на кнопку I Agree.

Рис.10 Вікно ліцензійної угоди

6. Наступним на екрані монітора з'явиться вікно вибору шляху установки програми  (Мал.11: на стор.13)

Рис.11 Вікно вибору папки установки програми
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Порада: За умовчанням програма встановлюється в каталозі C:\Program Files\LAIN\IdlLAB.

У цьому вікні користувач може вибрати інший каталог, натиснувши на кнопку Browse button. 
Потім потрібно натиснути на кнопку Next.

7. Наступне вікно (Мал.12: на стор.14) вибору папки в меню Пуск, куди будуть поміщені ярлики програми.

Мал.12 Вікно вибору папки в меню Пуск

При необхідності зміни параметрів установки користувач може натиснути на кнопку Back.
Щоб припинити процес установки, користувач може натиснути на кнопку Cancel.
Для запуску процесу установки програмного забезпечення необхідно натиснути на кнопку Install. 
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8. IУ цьому випадку на екрані монітора з'явиться вікно  (Мал.13: на стор.15).

Мал.13 Вікно процесу установки програмного забезпечення

9. Після закінчення установки програми на екрані монітора з'явиться вікно  (Мал.14: на стор.15) що
повідомляє про успішне завершення роботи майстра установки. Для його закриття користувач
повинен натиснути на кнопку Finish.

Мал.14 Вікно завершення роботи майстра установки програми

Після завершення установки в меню Пуск > Всі програми з'явиться пункт IdlLAB, в якому будуть 
іконки запуску програми, видалення її та відкриття файлу допомоги в форматі PDF
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Порада: Файл допомоги в форматі PDF можна відкрити, використовуючи програму Adobe 
Acrobat Reader. Ярлик запуску IdlLAB буде розміщено на робочому столі.

Мал.15 Значок запуску програми

4.2 Установка програми в ОС Linux
Важливе зауваження: Бінарні пакети ПЗ IdlLAB для ОС Linux скомпільовані для 
архітектури i386 і знаходяться на установчому диску в каталозі Linux

Для установки програми в Linux дистрибутивах, заснованих на Debian (Debian, Ubuntu, Linux Mint, 
Knoppix, і т.і.), необхідно у вікні терміналу виконати команду:

dpkg -i idllab-release_version.deb

Для установки програми в Linux дистрибутивах, заснованих на RPM (Red Hat, Fedora, CentOS, 
OpenSUSE, і т.і.), необхідно у вікні терміналу виконати команду:
rpm -i idllab-release_version.rpm

Порада: Повний список дистрибутивів, заснованих на RPM можна подивитися на сайті 
http://www.rpm.org/.

Для отримання вихідних текстів програми слід звернутися до розробників програмного забезпечення IdlLAB: 
support@lainlab.com.

Порада: Повний список дистрибутивів, заснованих на Debian можна подивитися на 
сайті http://www.debian.org/.

http://www.debian.org
http://www.rpm.org
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5. ОПИС ПЗ IDLLAB (СПРОЩЕНИЙ РЕЖИМ)

5.1 Опис програми
IdlLAB являє собою програму управління лінгафонним кабінетом IDL ( Мал.16: на стор.17).

Мал.16 Вікно програми при запуску

На цьому малюнку цифрами позначені::

1

2

3

4

5

6

7

Закладки основного меню

Меню роботи з усім класом

Меню роботи з групами

Меню роботи з аудіо

Робоче вікно класу

Поточний викладач (тільки для розширеного режиму) і найменування класу 

Індикатор зв'язку з обладнанням
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При запуску програми IdlLAB відбувається автоматичний пошук підключеного аудіо комутатора. У 
разі успішного з'єднання програми з аудіо комутатором, значок режиму зв'язку (7) почне блимати 
зеленим кольором.

Мал.17 Індикатор зв'язку

Якщо з'єднання встановити не вдалося, то на екрані дисплея з'явиться вікно з відповіднім 
попередження (Мал.18 на стор.17).

Мал.18 Вікно помилки підключення пристрою

Щоб почати роботу з програмою, потрібно відкрити збережений раніше клас або створити новий 
(п. Робота з класом на стор.18).

Потім викладач може провести реєстрацію (перекличку) присутніх в класі учнів (п. Реєстрація учнів 
на стор.26). 

Важливо:  Для практичної роботи з учнем, його необхідно включити в будь-яку групу  (п. 
Об'єднання учнів в групи, на стор.26). В іншому випадку вони не зможуть брати участь в 
будь-яких діях.

При натисканні правою кнопкою мишки на зображенні учня, не підключеного до якої-небудь групи, на 
екрані дисплея з'явиться меню, що випадає, в якому можна тільки встановити необхідну групу і задати ім'я 
учня.
При натисканні правою кнопкою мишки на зображенні учня, підключеного до якої-небудь групи, на екрані 
дисплея з'явиться інше меню, що випадає (п. Меню одного учня на стор.23), в якому можна вибрати 
необхідні дії з окремим учнем. 
Для роботи з усім класом викладач повинен вибрати закладку (2) (п. Меню класа на стор. 21).
Для роботи з певною групою викладач повинен вибрати закладку (3) потрібної групи (п. Меню групи на стор. 
22 ).

Для того, щоб використовувати свій персональний комп'ютер в якості аудіо джерела або для запису аудіо 
інформації з лінійного входу звукової карти, викладач повинен вибрати закладку (4) Аудіо  (п. Меню аудіо 
панелі на стор. 25).

5.2 Робота з класом
Щоб почати роботу основного модуля програми, потрібно відкрити збережений раніше клас або створити 
новий
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При виборі пункту меню Клас > Новий на екрані з'явиться вікно параметрів нового класу. (Мал.19: 
на стoр.19) в якому потрібно ввести загальне число учнів і кількість рядів.

Мал.19 Вікно Новий клас 

Важливе зауваження: Максимальна кількість місць учнів дорівнює 60.

Програма автоматично розмістить в робочому вікні зображення всіх учнів відповідно до 
встановлених параметрів класу.

Мал.20 Вікно програми при відключеному обладнанні

Відображення місць учнів в робочому вікні класу  (Мал. 20: на стор.19). визначається параметрами 
класу і не залежить від фактичного підключення блоків учнів до блоку комутації. 
Місця учнів відображаються за допомогою спеціальних піктограм.
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Порада: Нумерація піктограм учнів відповідає нумерації портів аудіо-концентратора, 
підключених до відповідних учнівських місць.

Для того, щоб задати ім'я учня, необхідно натиснути правою кнопкою мишки на ньому і вибрати в 
меню пункт Задати ім'я (Мал 21: на стор. 20). в якому можна ввести потрібний текст.

Мал. 21 Вікно введення імені учня

Якщо є необхідність вручну перемістити зображення учнів, потрібно вибрати закладку меню 
Виправлення, потім в меню активувати пункт Редагувати, після чого за допомогою мишки 
перетягнути зображення в потрібне місце.
У режимі редагування також стають доступні пункти меню Додати і Видалити, за допомогою яких 
можна додати одного учня або видалити виділених учнів
При виборі пункту меню Впорядкувати програма автоматично розмістить зображення учнів відповідно до 
розмірів робочого вікна і параметрами класу..
Для відключення можливостей редагування потрібно зняти галочку в пункті Редагувати.
Для того, щоб зберегти поточний клас для подальшого використання, потрібно вибрати пункт меню Клас > 
Зберегти (Мал. 22: на стор. 20).

Мал.22 Вікно збереження класу
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Для того, щоб відкрити клас, збережений раніше, потрібно вибрати пункт меню Клас > Відкрити 
(Мал. 23: на стор. 21).

Мал.23 Вікно відкриття класу

5.3 Меню класа
Меню всього класу дозволяє працювати з усіма підключеними учнями одночасно, незалежно від 
того в яку групу входять підключені учні. Щоб відкрити це меню, викладач повинен вибрати закладку 
Whole class, розкривши тим самим меню класу (Мал. 24: на стор.22).

Меню класу містить кнопки:
• Група (п. Об'єднання учнів в групи  на стор. 26)
• Зняти всі виклики (п. Виклик викладача на стор. 27)
• Відключення самопрослуховування
• Повідомлення всім
• Голосування
• Автопрослушка
При натисканні на кнопку Відключення самопрослухрвування у всіх учнів буде відключена 
самопрослушка (п. Відключення самопрослуховування в учня на стор. 28)
Щоб включити самопрослушку, потрібно повторно натиснути на кнопку Відключення 
самопрослухрвування.
При натисканні на кнопку Повідомлення всім всі учні увійдуть в режим прослуховування 
повідомлення від викладача (п. Повідомлення всім на стор. 28). Щоб вийти з цього режиму, потрібно 
повторно натиснути на кнопку Повідомлення всім.
При натисканні на кнопку Голосування (п. Голосування на стор. 29). Щоб вийти з цього режиму, 
потрібно повторно натиснути на кнопку Голосування
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При натисканні на кнопку Автопрослушка викладач буде по черзі таємно прослуховувати всіх, хто 
навчається в класі. Час прихованого прослуховування одного учня задається в настройках програми (п. 
Налаштування програми на стор. 34). Щоб вийти з цього режиму, потрібно повторно натиснути на кнопку 
Автопрослушка

Мал.24. Меню класа

5.4 Меню групи
Меню групи дозволяє одночасно працювати з усіма учнями, що входять в певну групу. 
Щоб відкрити це меню, викладач повинен вибрати закладку потрібної групи (Мал. 25: на стор. 23)

Меню групи містить кнопки:

• Зняти всі виклики (п. Виклик викладача на стор. 27)
• Відключення самопрослуховування
• Повідомлення всім
• Голосування
• Автопрослушка
• Дискусія
• Пари
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Мал.25 : Меню групи

При натисканні на кнопку Відключення самопрослуховування (п. Відключення 
самопрослуховування в учня на стор. 28) в учнів, що входять в дану групу, буде відключена 
самопрослушка. Щоб включити самопрослушку, потрібно повторно натиснути на ту ж саму кнопку 
При натисканні на кнопку Повідомлення всім (п.Повідомлення всім на стор. 28 ) учні, що входять в 
дану групу, увійдуть в режим прослуховування повідомлення від викладача. Щоб вийти з цього 
режиму, потрібно повторно натиснути на кнопку Повідомлення всім
При натисканні на кнопку Голосування всі учні увійдуть в режим голосування (п. Голосування на стор. 
29). Щоб вийти з цього режиму, потрібно повторно натиснути на кнопку Голосування
При натисканні на кнопку Автопрослушка викладач буде по черзі приховано прослуховувати учнів, що 
входять в дану групу. Час прихованого прослуховування одного учня задається в налаштуваннях 
програми (п.Налаштування програми на стор. 34). Щоб вийти з цього режиму, потрібно повторно 
натиснути на кнопку Автопрослушка
При натисканні на кнопку Дискусія учні, що входять в дану групу, увійдуть в режим дискусії (п. 
Дискусія на стор. 29). Щоб вийти з цього режиму, потрібно повторно натиснути на кнопку Дискусія.
При натисканні на кнопку Пари учні, що входять в дану групу, увійдуть в режим роботи в парах 
(п. Пари на стор. 30), в меню з'являться кнопки формування пар. Щоб вийти з цього режиму, потрібно 
повторно натиснути на кнопку Пари.

5.5 Меню одного учня
Щоб відкрити меню, що дозволяє працювати з одним учнем, викладач повинен натиснути правою 
кнопкою мишки на ньому.
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Пункт Іконка

Зняти виклик

Відключення самопрослуховування

Прослуховування

Діалог

Джерело для...

Ні

Група A

Група B

Група C

Група D

Задати ім'я

Реєстрація

Група

Ні

Група A

Група B

Група C

Група D

Оцінка

Ні

1

2

3

4

5

Увага: Меню Оцінка для учня, є тільки в розширеному режимі (п. ОПИС ПЗ IDLLAB 
(РОЗШИРЕНИЙ РЕЖИМ) на стор. 35).
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5.6 Меню аудіо панелі
Дане меню дозволяє відтворити аудіо файли різних форматів з комп'ютера викладача, а також 
записати в файл аудіо джерело, підключенe до лінійного входу звукової карти.

Мал.26 Меню аудіо панелі

На цьому малюнку цифрами позначені:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ім'я відтвореного аудіофайлу 

Регулятор поточного стану в аудіофайлі

Лічильник часу відтворення

Кнопка Відкрити аудіофайл

Кнопка Почати відтворення

Кнопка Призупинити відтворення (пауза)

Кнопка Зупинити відтворення

Кнопка Включення / Відключення звуку

Регулятор рівня гучності

Список пристроїв запису

Кнопка оновлення списку пристроїв запису

Кнопка Почати / Зупинити запис
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13

14

15

Індикатор рівня вхідного сигналу 

Список зовнішніх аудіо джерел 

Кнопка прослуховування зовнішнього аудіо джерела

Порада: Аудіофайл може бути збережений у форматі WAV, OGG і FLAC.

5.7 Об'єднання учнів в групи
Важливе зауваження: Для того, щоб підключені учні могли виконувати різні завдання, вони 
повинні бути об'єднані в групи

Порада: Одночасно можна працювати з чотирма групами.

Учня можна підключити до групи декількома способами:

• включити всіх учнів у одну групу можна, використовуючи кнопку Група (Мал.24: на стор. 22) в
закладці всього класу;

• натиснути правою кнопкою мишки на обраному учні, в меню вибрати потрібну групу;

• виділити одного або декількох учнів, натиснути правою кнопкою мишки і в меню вибрати потрібну групу;

• виділити одного або декількох учнів і, вибравши закладку основного меню Група, клацнути мишкою на 
значку відповідної групи. (Мал 25: на стор. 23).

Мал. 27: Меню Групи

Зображення учня, підключеного до групи, забарвлюється кольором групи.

Мал. 28: Зображення учня в групі

5.8 Реєстрація учнів
До початку роботи викладач може провести реєстрацію (перекличку) присутніх в класі учнів. Для 
цього він повинен вибрати пункт Клас > Реєстрація основного меню.

Порада: Виконання поіменної реєстрації скидає розподіл студентів по групах, оскільки всі 
зареєстровані студенти автоматично призначаються в групу А. Тому рекомендується 
виконати реєстрацію на початку урока, перш ніж призначати студентів в групи.

Порада: Відвідуваність студентів записується в журнал класу, який доступний в 
розширеному режимі IdlLAB (п. Робота з журналом класу на стор. 38).
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Для реєстрації учень повинен на своєму блоці натиснути на кнопку Виклик (CALL).

Мал.29 Вікно програми при реєстрації учнів

На цьому малюнку цифрами позначені::

1

2

Іконка зареєстрованого учня 

Іконка незареєстрованого учня

Для завершення реєстрації необхідно повторно вибрати пункт Клас > Реєстрація основного меню.

Порада:  Використовуючи меню одного учня  (п.3 Меню одного учня, на стор.23) можна 
зняти або встановити реєстрацію окремого учня.

5.9 Виклик викладача
Для того, щоб викликати викладача, учень повинен натиснути на кнопку Виклик (CALL) на своєму блоці.
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На зображенні цього учня з'явиться відповідний значок (Мал. 30: на стор. 28) із зазначенням часу, 
що пройшов з моменту виклику.

Мал.30 Зображення учня, який викликав викладача

Ви можете прийняти виклик, відкривши діалог з учнем (п.3 Меню одного учня, на стор.23), або 
відхилити виклик одним із таких способів:

• вибравши пункт Зняти виклик в Меню одного учня;
• використовуючи кнопку Зняти всі виклики в Меню групи, якщо учень входить в дану групу;
• використовуючи кнопку Зняти всі виклики в закладці всього класу Меню класа.

5.10 Відключення самопрослуховування в учня
Для відключення самопрослушки в учня використовується кнопка Відключення самопрослуховування.

• в Меню одного учня;
• в Меню групи;
• в Меню класа.
На зображенні учнів з'явиться відповідний значок  (Мал. 31:  на стор. 28).

Мал.31 Зображення учня з відключеним мікрофоном

5.11 Повідомлення всім
В даному режимі у вибраних учнів відключиться самопрослушка і вони будуть чути голос викладача 
(Мал. 32:  на стор. 28).

Мал.32 Зображення учня в режимі Повідомлення всім
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Підключення мікрофона викладача до гарнітури учнів буде відображатися відповідним значком у 
верхньому правому куті вікна програми  (Мал. 33: на стор. 29).

Мал.33 Іконка Мікрофон викладача включений

5.12 Голосування
В даному режимі викладач може провести процедуру голосування в усьому класі або групі.

Для того, щоб включити весь клас в режим голосування, потрібно в закладці класу  (п. Меню класа 
на стор. 21) натиснути на кнопку Голосування. Для відключення цього режиму потрібно повторно 
натиснути на кнопку Голосування.
Для того, щоб включити групу в режим голосування, потрібно в закладці необхідної групи  (п. Меню 
групи на стор. 22) натиснути на кнопку Голосування. Для відключення цього режиму потрібно 
повторно натиснути на кнопку Голосування. В даному режимі в учнів відключена самопрослушка і 
вони чують голос викладача в своїх навушниках.
Учень, який бажає проголосувати ЗА, повинен натиснути на кнопку Call на своєму блоці. Учень, який 
голосує ПРОТИ, НЕ повинен натискати на кнопку Call на своєму блоці.
На зображенні учня, який проголосував ЗА, з'явиться відповідний значок (Мал. 34: на стор. 29).

Мал.34 Зображення учня, який проголосував ЗА

5.13 Режими роботи учнів

5.13.1 Дискусія
В даному режимі учні, що входять в одну групу, можуть спілкуватися між собою. Режим дискусії буде 
відображатися на зображеннях учнів за допомогою відповідної іконки  (Мал. 35: на стор. 29).

Мал.35 Зображення учнів в режимі Дискусія

Для того, щоб включити групу в режим дискусії, потрібно в закладці необхідної групи  (п. Меню групи 
на стор. 22) натиснути на кнопку Дискусія. Для відключення цього режиму потрібно повторно 
натиснути на кнопку Дискусія.

Важливе зауваження: У зв'язку з тим, що в даному режимі підключені мікрофони всіх учнів, 
рекомендується включати в режим дискусії не більше 15 учнів в одній групі.
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5.13.2 Пари
В даному режимі учні, що входять в одну групу, можуть спілкуватися між собою в режимі пари. На 
зображеннях учнів, які працюють в режимі пари, буде відображатися відповідна іконка (Мал. 36:  на 
стор. 30).

Мал.36 Зображення учнів в режимі Пари

Для включення режиму роботи в парах потрібно в закладці необхідної групи (п. Меню групи на стор. 22) 
натиснути на кнопку Пари. У цьому випадку на екрані монітора викладача з'являться додаткові кнопки 
формування пар (Мал. 37: на стор. 30):
• По порядку - пари формуються з сусідніх учнів.
• Випадково - пари формуються випадковим чином.
• Вручну - пари формуються за допомогою мишки.
• Скинути- скасування формування пар.

Мал.37 Кнопки формування пар

Порада: команда По порядку базується на тому, що програма з'єднує учнівські місця в пари,
послідовно, в порядку нумерації розташування портів аудіо концентратора, до яких вони 
підключені. (Наприклад: 1 з 2; 3 з 4; 5 з 6 ... і т.д.)

5.13.3 Прослуховування аудіо джерела
В даному режимі учні, що входять до групи, можуть прослуховувати різні джерела аудіо сигналів: 
зовнішні джерела, викладача, іншого учня.
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Для того, щоб вибрати джерело аудіо сигналу, потрібно в закладці необхідної групи (п. Меню групи 
на стор. 22) використовувати відповідні органи управління  (Мал. 38:  на стор. 31).

Мал.38 Меню вибору джерела аудіо сигналу для групи

Для того, щоб підключити зовнішнє джерело аудіо сигналу потрібно включити опцію Зовнішній і 
вибрати зі списку один з 4 джерел, підключених до відповідних роз'ємів блоку комутації. Знизу списку 
розташований регулятор гучності відповідного зовнішнього джерела.

На зображеннях учнів, які прослуховують зовнішнє джерело, буде відображатися іконка, 
відповідного джерела сигналу (Мал. 39: на стор. 31).

Мал.39 Зображення учнів, які прослуховують зовнішнє джерело

Викладач може вибрати себе в якості джерела для необхідної групи. Для цього він повинен вибрати 
опцію Викладач.
На зображеннях учнів, які прослуховують викладача, буде відображатися відповідна іконка  (Мал. 40:  
на стор. 31).

Мал.40 Зображення учнів, які прослуховують викладача

Крім того викладач може одночасно зі своїм голосом підключити зовнішнє джерело, наприклад, щоб 
коментувати аудіо сигнал із зовнішнього джерела. Для цього викладач повинен вибрати опцію 
Комбінований і вибрати зі списку один з 4-х джерел, підключених до відповідних роз'ємів блоку 
комутації. Знизу списку розташований регулятор гучності відповідного зовнішнього джерела.
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На зображеннях учнів, які прослуховують зовнішнє джерело спільно з викладачем, буде 
відображатися відповідна іконка  (Мал. 41:  на стор. 32).

Мал.41 Зображення учнів, які прослуховують зовнішнє джерело спільно з викладачем

Викладач може в якості джерела аудіо сигналу для групи вибрати будь-якого учня, навіть який не 
входить до цієї групи. Для цього викладач повинен включити опцію Учень і вибрати зі списку 
потрібного учня.

Порада: Якщо даний учень працює в режимах Пари або Дискусія, то всі інші учні, що 
входять в цю пару або групу, стають джерелами сигналу.

На зображеннях учнів, які прослуховують іншого учня, буде відображатися відповідна іконка (Мал. 42: 
на стор. 32). В учня, який є джерелом сигналу для групи, на зображенні з'явиться значок, 
пофарбований в колір групи, для якої він є джерелом сигналу.

Мал.42 
Зображення учня, який прослуховує іншого учня, і зображення учня, який є джерелом сигналу для групи

Порада: Учня в якості джерела аудіо сигналу для групи можна підключити, використовуючи 
відповідний пункт  Джерело для... меню одного учня  (п. Меню учня на стор. 23).

Викладач може прослухати обране джерело для групи, натиснувши на кнопку Прослуховування в 
меню джерела аудіо сигналу для групи.
Для того, щоб відключити встановлене джерело аудіо сигналу для групи потрібно вибрати опцію Ні.

5.14 Прослуховування учнів
Викладач може приховано прослухати обраного учня, пару або групу в режимі дискусії. Для цього він 
повинен в меню необхідного учня (п. Меню одного учня на чтор. 23) вибрати пункт 
Прослуховування.

На зображеннях учнів, які прослуховуються викладачем, буде відображатися спеціальна іконка (Мал. 43:  на 
стор. 32).

Мал.43 Зображення учня, який прослуховується викладачем
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Для відключення прихованого прослуховування викладач повинен повторно вибрати пункт 
Прослуховування у контрольованого учня.

Порада: Якщо даний учень працює в режимах Пари або Дискусія, то викладач прослуховує 
також всіх інших учнів, що входять в цю пару або групу.
Порада: Приховане прослуховування у контрольованого учня також буде відключено при 
включенні режиму Діалог з іншим учнем.

5.15 Діалог з учнями
Викладач може увійти в діалог з обраним учням, парою або всією групою в режимі дискусії. Для того 
він повинен в меню необхідного учня  (п. Меню одного учня на стор. 23) вибрати пункт Діалог. Якщо 
даний учень працює в режимах Пари або Дискусія, то викладач вступає в діалог також з усіма 
іншими учнями, які входять в цю пару або групу.

Учні, що знаходяться в діалозі з викладачем, будуть відображатися картинкою, відповідної режиму 
діалогу  (Мал. 44:  на стор. 33).

Мал.44 Зображення учня, що знаходиться в діалозі з викладачем

Для відключення діалогу викладач повинен повторно вибрати пункт Діалог у цього учня

Важливе зауваження: Діалог з учнем також буде відключений при включенні режиму 
Прослуховування або Діалог з іншим учнем.

5.16 Режим запису
Блок комутації має 4 зовнішніх виходи, до яких можна підключити різні записуючі пристрої, в тому 
числі і лінійний вхід звукової карти персонального комп'ютера викладача.

Порада: До зовнішнього виходу можна також підключити лінійний вхід підсилювача для 
озвучення класу..

На всі зовнішні виходи блоку комутації подається сигнал аудіо джерела (учні, зовнішні джерела), який 
прослуховує викладач, а також сигнал з мікрофона гарнітури викладача. Для того, щоб мати можливість 
запису джерела на персональний комп'ютер викладача, будь-який з чотирьох виходів повинен бути 
заздалегідь підключений до лінійного входу звукової карти. Включення запису в файл на комп'ютері 
викладача здійснюється в закладці Aудіо (п. Меню аудіо панелі на стор. 25) за допомогою кнопки Запис. 
Програмне забезпечення запропонує вибрати формат запису між WAV, OGG і FLAC і розпочне запис 
після підтвердження. При включенні запису в меню Aудіо починає блимати індикатор запису (Мал. 45: 
на стор. 33) що знаходиться в меню Aудіо. Натисніть кнопку Стоп, щоб завершити запис.

Мал.45 Індикатор запису

Запис зберігається в папці: idllab\Teacher\recordings\YYYY-MM-DDTHH-mm-ss. В форматі {wav|ogg|flac} , 
де:
• Teacher - це ім'я вчителя, (тільки в розширеному режимі, п. Додаткові характеристики на стор. 35);

• YYYY, MM, DD - рік, місяць і дата запису;

• HH, mm, і ss - година, хвилина і секунда початку запису.

Порада: Можливо організувати приховане прослуховування всіх учнів групи або класу за 
допомогою кнопки Автопрослушка.
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5.17 Налаштування програми
Користувач має можливість встановити мову інтерфейсу програми, змінити назви і відповідні іконки 
зовнішніх входів і виходів блоку комутації. 

Для цього він повинен вибрати пункт Виправлення > Налаштування основного меню. На екрані 
монітора з'явиться вікно  (Мал. 46:  на стор. 34), в якому можна внести відповідні зміни. Також в 
цьому вікні можна встановити час прослуховування одного учня в режимі Автопрослушка і вибрати 
спрощений або розширений режим роботи програми.

Порада: Всі налаштування програми зберігаються в XML файлі: %APPDATA%\LAIN\idllab
\settings.xml. Даний файл може бути відредагований вручну в будь-якому текстовому 
редакторі, що підтримує Unicode (наприклад, Notepad ++). Однак, слід мати на увазі, що дана 
процедура повинна виконуватися тільки досвідченими користувачами.

Мал.46 Вікно налаштування програми
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6. ОПИС ПЗ IDLLAB (РОЗШИРЕНИЙ РЕЖИМ)

6.1 Додаткові характеристики
 Відмінності інтерфейсу програми IdlLAB при роботі в розширеному режимі:
• робота з обліковими записами викладачів  (п. Робота з обліковими записами викладачів на стор. 35);
• ведення журналу відвідування і успішності  (п. Робота з журналом класу на стор. 38);
• перегляд статистики уроків (п. Статистика успішності і відвідуваності на стор. 39);
• використання завдань під час уроку  (п. Завдання на стор. 37).
Для включення розширеного режиму необхідно вибрати відповідний пункт у вікні налаштувань 
програми  (п. Налаштування програми на стор. 34).

6.2 Робота з обліковими записами викладачів
При запуску програми в розширеному режимі на екран монітора виводиться вікно (Мал. 47:  на стор. 
35 ) в якому необхідно ввести ім'я викладача і пароль. При неправильному введенні імені або 
пароля вхід в систему неможливий.

Мал. 47: Вікно входу в програму 
Для кожного знову введеного викладача створюється своя папка, де буде зберігатися різна інформація: 
файли класів, записи учнів, журнал та ін. Ім'я папки збігається з ім'ям викладача. Ця інформація буде 
індивідуальна для кожного викладача.

Порада: При встановленні програми за умовчанням існує ім'я викладача Admin з паролем 
Admin (регістр букв має значення).

Під час роботи програми можна змінити викладача. Для цього потрібно вибрати закладку Викладач і 
натиснути на кнопку Змінити. На екрані монітора з'явиться вікно входу в систему (Мал. 47: на стор. 35).
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Для того, щоб додати викладача потрібно вибрати закладку Викладач і натиснути на кнопку 
Додати. На екрані з'явиться вікно Додавання викладача  (Мал. 48:  на стор. 36),  в якому потрібно 
буде ввести нове ім'я, новий пароль і підтвердження нового пароля.

Мал.48 Вікно Додавання викладача

Для того, щоб видалити викладача потрібно вибрати закладку Викладач і натиснути на кнопку 
Видалити. На екрані з'явиться вікно Видалення викладача (Мал. 49: на стор. 36). Для видалення 
викладача потрібно спочатку вибрати ім'я викладача зі списку, а потім натиснути на кнопку Ok.

Мал.49 Вікно Видалення викладача

Увага: Додавання і видалення облікових записів викладачів можливо тільки при роботі під 
обліковим записом Admin
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Викладач має можливість змінити свій пароль. Для цього потрібно вибрати закладку Викладач і 
натиснути на кнопку Виправлення. На екрані монітора з'явиться відповідне вікно (Мал. 50:  на стор. 
37) where you can specify a new password after confirming the old one. Press OK to save changes.

Мал.50 Вікно Зміни пароля

Порада:  Якщо вибрати закладку Викладач і натиснути на кнопку Відкрити папку на 
екрані з'явиться вікно, що показує вміст папки викладача.

6.3 Завдання
Програма в розширеному режимі дозволяє формувати різні завдання для учнів.

Завдання Іконка

Самостійна робота

Дискусія

Пари

Аудіювання

Читання

Імітація моделі

Синхронний переклад

Послідовний переклад

Порада: Зверніть увагу, що завдання видаються тільки для груп учнів.

Завдання Пари і Дискусія дають можливість учням спілкуватися між собою в парах або всією 
групою в режимі дискусії і описані раніше (п. Пари на стор. 30) і (п. Дискусія на стор. 29).

Завдання Аудіювання, Імітація моделі, Синхронний переклад, and Послідовний переклад 
aаналогічні режиму Прослуховування аудіо джерела в спрощеному режимі (п. Прослуховування 
аудіо джерела на стор. 30). Вони відрізняються вмістом використовуваних аудіо даних.

Завдання Самостійна робота і Читання дають можливість учням працювати індивідуально. У 
завданні Самостійна робота є меню Джерело аудіо аналогічно спрощеному режиму 
Прослуховування аудіо джерела  на стор. 30.

Увага: Радимо при першому запуску програми в розширеному режимі змінити пароль 
адміністратора
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Завдання Читання передбачає відсутність будь-яких джерел звуку, що надходять від комутатора, 
при цьому існує можливість записати голос учня  (п. Режим запису на стор. 33).

6.4 Робота з журналом класу
В розширеному режимі програми IdlLAB, введено поняття уроку, під час якого можна виставляти 
оцінки учням та враховувати відвідуваність класу.

Програма автоматично фіксує в журналі відвідуваності присутніх учнів під час уроку (п. Реєстрація 
учнів  на стор. 26).

Викладач може виставити оцінку, використовуючи меню учня  (п. Меню одного учня на стор. 23).

Щоб записати в журнал дані уроку, викладач повинен вибрати закладку Клас і натиснути на кнопку 
Зберегти урок. На екрані монітора викладача з'явиться вікно збереження уроку (Мал. 51: на стор. 38).

Мал.51 вікно збереження уроку

У ньому викладач може вибрати предмет уроку з існуючого списку предметів. При необхідності 
він може за допомогою відповідних кнопок ввести новий предмет уроку, відредагувати або 
видалити виділений предмет в списку. 
В поле Тема уроку викладач повинен ввести тему заняття.
В поле Додатково він може ввести додаткові відомості про урок..
Натисніть OK, щоб зберегти урок.
Для перегляду журналу викладач повинен вибрати закладку Клас і натиснути на кнопку Журнал.
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На екрані монітора викладача з'явиться вікно  (Мал. 52:  на стор. 39), що містить список уроків, в якому 
він може вибрати потрібні уроки з предметів, класів і часових інтервалах. він також може відредагувати 
поля Тема урока і Додатково, клацнувши кнопкою мишки на білому прямокутнику потрібного стовпця 
виділеного рядка.

Мал. 52: Список уроків

Викладач може вибрати урок зі списку і подивитися його деталі. В таблиці, що з'явилася, викладач 
може встановити відвідуваність. Він також може змінити оцінку і примітку.
Викладач має можливість видалити виділений урок, використовуючи відповідну кнопку..

6.5 Статистика успішності і відвідуваності
IdlLAB, у розширеному режимі, дозволяє переглядати та друкувати звіти про статистику роботи та 
відвідуваності.
Для того, щоб подивитися статистику успішності і відвідуваності, викладач повинен вибрати закладку 
Викладач і натиснути на кнопку Статистика.
На екрані монітора викладача з'явиться вікно (Мал. 53: на стор. 40). в якому він повинен вибрати клас, 
предмет і встановити часові інтервали. Викладач в поле Тип статистики може вибрати висновок 
зведеної або повної статистики. 
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Перемикаючи закладки Відвідуваність, Успішність або По класах, він може переглядати різну 
статистику.

Мал.53 Зведена статистика відвідуваності

У зведеній статистиці відвідуваності наводиться список учнів обраного класу, загальна кількість 
уроків для класу, кількість пропущених уроків і відсоток відвідуваності для кожного учня.
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Мал.54 Повна статистика відвідуваності

В повній статистиці відвідуваності  (Мал. 54:  на стор. 41) наводиться список учнів і відвідуваність 
уроків за обраний інтервал часу з усіх уроків.
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Мал.55 Зведена статистика успішності

У зведеній статистиці успішності  (Мал. 55:  на стор. 42) наводиться список учнів обраного класу, 
сума балів за уроки, кількість оцінок і середній бал.
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Мал.56 Повна статистика успішності

В повній статистиці успішності  (Мал. 56:  на стор. 43) наводиться список учнів та оцінки за певний 
інтервал часу з усіх уроків.
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Мал.57 Статистика по класах

У статистиці по класах (Мал. 57: на стор. 44) наводиться список класів, кількість уроків, відвідуваність 
і середній бал.
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Викладач може надрукувати або зберегти дані статистики в файл формату PDF. Для цього потрібно 
натиснути на кнопку Друк. (Мал. 58:  на стор. 45). На екрані монітора відкриється вікно попереднього 
перегляду звіту в якому можна послати звіт на принтер або зберегти його у файлі формату PDF.  

Мал.58 Звіт про статистику по класах
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7. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Web-сайт http://www.lainlab.com

Технічна підтримка в Україні

Контактні телефони +38 0532 563030

mail@infol.com.ua
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