Jak skorzystać z aplikacji do tworzenia
kursów – WBT Express
Aplikacja zainstalowana jest na Clustrze obliczeniowym dostępnym dla każdego pracownika Uniwersytetu oraz studentów. Aby skorzystać z zasobów Clustra należy najpierw założyć na nim konto. Następnie będzie można korzystać z aplikacji na nim zainstalowanych – między innymi aplikacji do przygotowywania kursów e-learningowych – WBT Express Pro.

Zakładanie konta w usłudze Clustra obliczeniowego
1. Należy wejść na stronę Clustra: https://uo.cloud.pionier.net.pl
2. W menu po lewej stronie kliknąć „Rejestracja”, wypełnić formularz rejestracyjny i kliknąć
przycisk „Dalej”.

Uwaga: należy podać służbowy adres e-mail (z domeny uniwersyteckiej) – jest to potrzebne
do zweryfikowania poprawności danych osobowych. Konta założone z adresem e-mail nie z
domeny uniwersyteckiej nie zostaną włączone.
3. Wykonać kolejne dwa kroki formularza.
4. W czwartym kroku formularza należy ustawić hasło do tworzonego konta.
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5. Po dotarciu do ostatniego kroku formularza konto zostanie utworzone, jednak w ciągu 24 godzin należy je aktywować. Na podany w czasie rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do aktywacji konta. Aby aktywować konto należy otworzyć ten link
(link znajduje się w wiadomości e-mail wysłanej automatycznie przez system do osoby rejestrującej się).
6. Po aktywacji konta przez użytkownika konto musi jeszcze zostać włączone przez administratora Clustra. Ten krok jest konieczny do zweryfikowania danych osobowych podanych przez
właściciela konta (w szczególności sprawdzenia czy adres e-mail należy do osoby, która się rejestruje). Ten krok nie wymaga już żadnych działań ze strony zakładającego konto.
7. Po pomyślnym zweryfikowaniu danych osobowych osoby rejestrującej się i włączeniu konta
przez administratora, zostanie wysłana wiadomość e-mail (do osoby rejestrującej się) o treści
informującej o pomyślnym założeniu konta. Po otrzymaniu takiego e-maila można już korzystać z zasobów Clustra.

Rezerwowanie aplikacji na Clustrze obliczeniowym
Aby skorzystać z jakiejkolwiek aplikacji na Clustrze obliczeniowym należy zarezerwować daną aplikację na określony czas. W tym celu należy wykonać następujące kroki:
1. Wejść na stronę clustra https://uo.cloud.pionier.net.pl
2. Zalogować się podając login i hasło. Uwaga login zawsze zaczyna się od przedrostka „uo-” –
np. „uo-kowalski” (nie wpisywać cudzysłowów).
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3. Utworzyć rezerwację klikając na przycisk „Nowa rezerwacja” (menu po lewej stronie).

4. Jako typ rezerwacji wybieramy: „Maszyna wirtualna” oraz „Jednorazowa, bez możliwości zapisu stanu”. Klikamy przycisk „Dalej”.
5. Z listy predefiniowanych maszyn wirtualnych wybieramy „WBT Express Pro (VGA)” i klikamy
przycisk „Dalej”.
6. Następnym etapem jest kalendarz, w którym wybieramy w jakim dniu i o której godzinie będziemy chcieli korzystać z aplikacji (na kiedy ma zostać utworzona rezerwacja) – wybieramy
odpowiednie kratki (można wybrać kilka okresów – tworząc więcej niż jedną rezerwację).

7. W następnym kroku możemy bardziej precyzyjnie zdefiniować każdy okres. Np. kiedy chcemy
aby rezerwacja zaczęła obowiązywać możliwie szybko należy wydłużyć z lewej strony pasek
symbolizujący okres rezerwacji. Wydłużając z lewej strony pasek można skrócić okres oczekiwania na rezerwację do maksymalnie pół godziny. Po zatwierdzeniu klikamy przycisk „Dalej”.
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Uwaga: jeżeli wybraliśmy kilka okresów to ten krok pojawi się tyle razy ile wybraliśmy okresów dając możliwość precyzyjnego zdefiniowania każdego z nich.
8. W ostatnim kroku pojawia się podsumowanie zdefiniowanych rezerwacji. Jeśli wszystko jest
tak jak chcieliśmy to należy kliknąć przycisk „Zatwierdź” – rezerwacja zostanie utworzona, a
system przeniesie nas do strony „Moje rezerwacje”.

Uruchomienie aplikacji WBT Express kiedy nadejdzie czas rezerwacji
1. Jeżeli nie jesteśmy zalogowani to wchodzimy na stronę Clustra
(https://uo.cloud.pionier.net.pl) i logujemy się.
2. Przechodzimy do strony „Moje rezerwacje” (klikając na link w menu „Moje rezerwacje”).
3. Jeżeli czas rezerwacji już nadszedł to status rezerwacji powinien być „Uruchomiona”

4. Aplikacja WBT Express jest zainstalowana na wirtualnym komputerze. Aby się zalogować do
tego komputera potrzebne nam będzie hasło administratora. Aby je poznać klikamy na żółty
kluczyk w kolumnie „Akcja” i pojawi się hasło administratora (patrz rysunek powyżej).
5. Aby połączyć się z komputerem wirtualnym należy kliknąć drugą ikonkę od lewej z kolumny
„Akcja”
6. Jeżeli wyskoczy ostrzeżenie że „Nie można zweryfikować wydawcy tego programu RemoteApp…” to klikamy przycisk „Połącz”.
7. Następnie może wyskoczyć okno „Wprowadź poświadczenia”. Należy w nim wpisać hasło do
swojego użytkownika na portalu Clustra (przykładowo hasło dla użytkownika uo-kowalski) i
kliknąć „OK”.
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8. Po wpisaniu prawidłowego hasła pojawi się już okno z pulpitem komputera wirtualnego. Należy się do niej zalogować użytkownikiem „Administrator” i hasłem odczytanym po kliknięciu
ikony żółtego kluczyka (patrz krok 4). W naszym przykładnie byłoby to: „s3pUMRCA” (bez cudzysłowów).

9. Po zalogowaniu może się wyświetlić okno aktywacji systemu Windows – należy zamknąć to
okno (nie aktywować).
10. Po zalogowaniu pojawi się okienko „Montowanie katalogu domowego”. Należy w nim podać
login i hasło do portalu Clustra (w naszym przykładzie „uo-kowalski” i hasło). Następnie kliknąć przycisk „Podmontuj”. Spowoduje to podmontowanie zasobu sieciowego pod dysk „Z:”.
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Uwaga: po zakończeniu rezerwacji wszystkie zmiany wprowadzone na komputerze wirtualnym zostają skasowane. Jedynie ten podmontowany zasób sieciowy na dysku „Z:” zachowa
swoją zawartość. Wszystkie swoje pliki, projekty itp. należy zawsze zapisywać tylko na dysku „Z:”. Wszystkie pliki zapisane gdzie indziej (np. na dysku „C:”, na pulpicie, w katalogu
Moje dokumenty) zostaną skasowane po upłynięciu czasu rezerwacji i nie będzie możliwości ich odtworzenia!
11. Można uruchomić aplikację WBT Express ikoną na pulpicie komputera wirtualnego.

Przekazywanie plików pomiędzy komputerem wirtualnym a naszym
komputerem
Jak już było powiedziane tylko na dysku „Z:” komputera wirtualnego można zapisywać swoje pliki
(aby nie zostały skasowane). Dostęp do tego dysku jest również możliwy z poza komputera wirtualnego. Możemy skopiować na ten dysk pliki z naszego komputera i będą one dostępne w komputerze
wirtualnym (na dysku „Z:”). Dostęp zdalny do katalogu możliwy jest w każdym czasie – nie trzeba
robić rezerwacji żeby się połączyć.
Aby było możliwe połączenie należy na swoim komputerze skorzystać z programu potrafiącego
transmitować pliki protokołem FTPS – np. darmowy program FileZilla (http://filezilla-project.org).
1.
2.
3.
4.

Adres serwera: rd.uo.cloud.pionier.net.pl
Protokół: FTP z szyfrowaniem TLS
Użytkownik i hasło: take jak do portalu Clustra (w naszym przykładzie uo-kowalski)
Pliki należy wgrywać do folderu Documents – zawartość tego folderu jest widoczna w komputerze wirtualnym jako dysk „Z:”.

Konfiguracja programu FileZilla
1. W menu „Plik” należy kliknąć „Menadżer Stron…”
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2. W oknie „Menadżer Stron” klikamy „Nowy adres” i wpisujemy parametry tak jak na rysunku:

a) Serwer: rd.uo.cloud.pionier.net.pl
b) Protokół: FTP – protokół transferu plików
c) Szyfrowanie: Wymaga bezpośredni FTP przez TLS
d) Typ logowania: Normalna
e) Użytkownik: taki jak do portalu Clustra
f) Hasło: takie jak do portalu Clustra
3. Klikamy przycisk Połącz
4. Podczas pierwszego łączenia wyświetlone zostanie okno z informacjami o certyfikacie używanym do szyfrowania transmisji. Można zaznaczyć „Zawsze ufaj certyfikatowi w kolejnych sesjach.” i kliknąć „OK”.
5. Po poprawnym połączeniu można już przesyłać pliki na serwer zdalny (dysk „Z:” komputera
wirtualnego).
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