1. Pierwsze logowanie na stronie cisco.netacad.net
a. Aby zalogować się w Akademii Cisco należy użyć adresu:
http://cisco.netacad.net i na stronie jak na rysunku poniżej kliknąć szary
przycisk Log In

b. Używając tymczasowego login-u i hasła jaki otrzymałeś(aś)
na swój adres e-mail proszę zalogować się na stronie Cisco

c. Wprowadzić swoje dane, zwracając szczególną uwagę na datę urodzenia (musi
być ona w formacie amerykańskim: MM/DD/RRRR. Oczywiście kraj
ustawiamy na Poland chyba że ktoś się urodził gdzie indziej.

d. Wprowadzając dane nie używać polskich znaków za wyjątkiem pól po prawej
stronie opisanych in local language:
Jaroslaw

Jarosław

e. Na stronie Forums & Chat, Verify Age należy odpowiedzieć zgodnie
z prawdą. Ograniczenia wiekowe dotyczą tylko Forum i Czatu które nie są
niezbędne w kursie

2. Poruszanie się w ramach kursu
a. Po zalogowaniu się do Akademii Cisco na stronie Student Home pojawia się
pole oznaczone Learn w którym widzimy link do klasy do jakiej zostaliśmy
dopisani np. INF4D2011

b. Po kliknięciu na linku do swojej klasy przechodzimy na stronę Student Class
mamy do dyspozycji:
 materiały kursowe

 oraz system weryfikacji wiedzy i oceniania

c. W Take Assessment będą pojawiały się testy do wykonania. Pierwszy
egzamin Skills Review Exam jest do samodzielnego wykonania jeszcze przed
rozpoczęciem czytania materiałów a służy zapoznaniu z przebiegiem
egzaminu. Pozostałe będą uruchamiane w czasie zajęć.

d. W Gradebook możemy zobaczyć w każdej chwili jakie wyniki uzyskaliśmy
do tej pory z testów. Jeśli dla danego testu jest zaznaczone pole View Item
Information
to możemy zobaczyć jakie szczegółowo błędy
popełniliśmy w teście klikając na link z nazwą egzaminu np.: Skills Review
Exam.

e. Jeśli otrzymaliśmy (Your Score) mniejszą niż maksymalna ilość punktów to
możemy zobaczyć na czym polegał błąd. Opcja jest dostępna pod warunkiem
udostepnienia jej przez instruktora.

3. Materiały kursowe
a. Po otwarciu materiałów kursowych możemy wybrać rozdział 1 – 16.

b. Możemy przełączać się pomiędzy rozdziałami

c. Oraz korzystać z narzędzi

 Indeks

- daje dostęp do poszczególnych stron w ramach rozdziału

 Quiz

- pozwala na bieżąco sprawdzać swoją wiedzę

 Słownik

- poznawać znaczenie słów i zwrotów informatycznych

 Przełączanie stron i obrazków

4. Dodatkowe narzędzia (programy)
a. Cisco Packet Tracer (Dostępny z menu Library ). Dla uczestników Akademii
Cisco dostępny jest do pobrania program Packet Tracer oraz dokumentacja do
niego:

b. Wirtualny komputer Desktop

c. Wirtualny Laptop

5. W razie problemów z działaniem kursu
a. Upewnić się czy jest obsługiwana odpowiednia wersja Flash Playera.
b. Użyć innej przeglądarki
c. Sprawdzić ustawienia ciasteczek w przeglądarce
d. W ostateczności zapytać się jednego z instruktorów

