Darbo su sistema instrukcija studentui
Bendras prisijungimas prie sistemos
Atsidaryti internetinį puslapį adresu http://modelis.distance.su.lt/ .

1 pav. Pradinio lango vaizdas
Į atitinkamą 1 paveiksle pateiktą dalį (prisijungimas ţaidėjams, prisijungimas dėstytojams ir
prisijungimas administratoriams) įvesti gautą prisijungimo vardą ir slaptaţodį.

Prisijungus ţaidėjui (studentui) jam suteiktu vardu jis gauna 2 paveiksle pateiktą vaizdą.

2 pav. Studento prisijungimas
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3 pav. Studento matomo puslapio vaizdo pavyzdys po prisijungimo
Ţaidėjas turi spragtelti ant pasirinktos įmonės pavadinimo.

4 pav. Studento matomo puslapio vaizdo pavyzdys po įmonės pasirinkimo
4 paveiksle parodytas vaizdas po pirmųjų metų sprendimo. Norint pasiţiūrėti rezultatus
reikia spustelti norimų „1 finansinių metų pabaiga“ (4 pav.), ko rezultate gaunamos
suskaičiuotos finansinės formos (5 pav.). Į 3 pav. pateiktą būseną grįţtama spustelėjus back.
Ryškiai pavaizduotos „Sprendimų“ eilutės reiškia, kad nurodytais metais buvo priimtas
galutinis sprendimas., t.y. neatsukus metus atgal negalima koreguoti priimamų sprendimų.
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5 pav. Studento matomo puslapio ataskaitų pavyzdys pasirinkus konkrečius finansinius
metus
Norint priimti antrųjų metų sprendimą, reikėtų spustelti Naujas sprendimas. Gautajame
sprendimų lape reikia pasirinkti sprendimus (6 pav.).
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6 pav. Sprendimo lapo pavyzdys
Spustelėjus Submit bus galima modeliuoti monopolinėmis sąlygomis (6 pav.), o
paţymėjus, jog sprendimas galutinis, tai bus fiksuojamas ţaidimas sąlygomis ir galima bus
ţaisti sekančius metus.

7 pav. Ekrano vaizdas po spustelėjimo Submit
Suskaičiavus gaunamos finansinės ataskaitos. Jei suskaičiuoti rodikliai netenkina ţaidėjo
arba norima pasiţiūrėti į priimtus sprendimus, tai reikia grįţti atgal ir spustelėjus Atgal į
sprendimo puslapį, sprendimą galima modifikuoti. Nutarus, jog sprendimas galutinis būtina
paţymėti lauką Sprendimas galutinis. Šiuo atveju finansiniai rezultatai surašomi į duomenų
bazę, o priešingu atveju jie matomi tik ekrane.

4

Kai tik dėstytojas suskaičiuoja rezultatus konkurencijos sąlygomis, studentai prisijungę
savo vardu pamatys nuorodas į atitinkamų finansinių metų pabaigas, kur spustelėjus pasirodys
suskaičiuotos ataskaitų formos.
Pastaba. Visus laboratorinius darbus studentas atlieka su Monopoline įmone, kuri
sukuriama uţregistruojant ţaidėją. Jei ţaidėjai pageidautų modeliuoti ţaidimo situaciją keliais
metais į priekį, tai jis privalo daryti tik su monopoline įmone.
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