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Xerte – przewodnik użytkownika cz. 1.  

Pierwszy artykuł z cyklu Tworzenie kursów poświęcam 
oprogramowaniu Xerte. Jest to darmowe narzędzie o bardzo dużych możliwościach. Za 
pomocą Xerte stworzysz w pełni funkcjonalny kurs e-learningowy z wideo, audio, 
elementami interaktywnymi (np. quiz), całość wyeksportujesz do formatu SCORM 1.2, dzięki 
czemu będziesz mieć swobodę przenoszenia kursu między różnymi platformami e-
learningowymi. 

Interfejs programu jest na tyle prosty w obsłudze,  że bez trudu powinna sobie poradzić osoba 
nie posiadająca umiejętności programistycznych. Jeżeli dodatkowo znasz się na 
programowaniu możesz wzbogacić swój kurs w zaawansowane funkcje interaktywne. 

Instalacja 

Aktualną wersję oprogramowania Xerte pobierzesz  ze strony: 
http://www.nottingham.ac.uk/xerte.  Po ściągnięciu oprogramowania ze strony należy 
uruchomić instalatora: 

 

Xerte jest stosunkowo często aktualizowany. Jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o 
aktualizacjach pakietu skorzystaj  z kanału RSS. Dodatkowo możesz zapisać się na listę 
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mailingową gdzie uzyskasz wiele ciekawych informacji o możliwościach programu, bugach, 
rozwiązaniach problemu, nowościach itp. oraz uzyskać pomoc w w wielu sprawach 
dotyczących obsługi oprogramowania. 

Instalacja jest bardzo prosta, zajmie niespełna kilka minut. Poniższe zrzuty ekranowe ilustrują 
poszczególne kroki jakie należy wykonać w procesie instalacji Xerte. 
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Nowy projekt 

Przed utworzeniem nowego projektu należy założyć nowy katalog na dysku swojego 
komputera. Najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie osobnych katalogów dla każdego 
projektu. Uruchom program Xerte i wybierz File – New.  Zachowaj nowy plik w katalogu, 
który wcześniej utworzyłeś na dysku. 

 

W lewej kolumnie znajduje się drzewo dokumentu.  Obiekt e-learningowy utworzysz poprzez 
dodanie ikon (elementów) do drzewa z palety ikon. Istnieje 11 różnych typów ikon: Text, 
Graphic, Drawing, Sound, Movie, Script, Page, Framework, Entry Frame, Interaction, 
Decision. Niektóre służą do dołączania multimediów do obiektu, inne budują strukturę 
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dokumentu oraz elementy interaktywne. Ikony znajdują się w palecie ikon. Dodanie ikony do 
drzewa dokumentu możesz wykonać na różne sposoby: 

• Przeciągnij określoną ikonę (audio, wideo, grafika itp.) z palety ikon do miejsca w 
drzewie dokumentu, w którym ma się znajdować. 

 

• Zaznacz ikonę w drzewie dokumentu dla której chcesz dodać nowy element, a 
następnie kliknij dwukrotnie na określonej ikonce w palecie ikon. Pojawi się jako 
element podrzędny w strukturze dokumentu. 

• Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie dla której chcesz dodać element 
podrzędny i wybierz określony typ ikony, który chcesz dodać z menu. 
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W momencie tworzenia nowego projektu, drzewo dokumentu zawiera4 elementy: 

• Learning Object 
• Interface 
• pusta strona [Untilted]  
• Deleted Items 

Możesz dowolnie rozbudowywać strukturę dodając kolejne strony do elementu Interface, a 
także dodając multimedia oraz elementy interaktywne do każdej strony. 

Ikony możesz dowolnie przestawiać w drzewie dokumentu za pomocą techniki „przeciągnij i 
upuść” w miejsce, w którym chcesz, aby element się znadował.  Xerte posiada mechanizm 
zabezpiecznienia przed przemieszczaniem ikon w miejsca, do których nie przynależą. Jeśli 
usuniesz np. element wideo, zostanie on przeniesiony do obiektu Deleted Items, z którego 
możesz później odzyskać wcześniej usunięty element. Jeśli dodasz ikonę do struktury możesz 
uzupełnić dodatkowe informacje w oknie Properties znajdującego się w prawej kolumnie 
programu. 

Wybranie dowolnego elementu spowoduje wyświetlenie powiązanych z nim właściwości w 
oknie Properties. Ikony posiadają określone ustawienia, które muszą być uzupełnione, oraz 
wartości opcjonalne, które możesz uzupełnić bądź nie. Wartości opcjonalne można dodać 
wybierając z listy rozwijalnej (jak na rysunku poniżej) określony element. 

 

W następnym artykule zobaczysz w jaki sposób należy dołączyć i skonfigurować multimedia 
oraz uruchomisz pierwszy projekt w Xerte. 
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Xerte – przewodnik użytkownika cz. 2.  

W poprzedniej części przewodnika dowiedziałeś się w jaki sposób 
zainstalować program i jak dodawać poszczególne elementy do drzewa dokumentu e-
learningowego. Drzewo dokumentu znajdujące się w lewym panelu programu reprezentuje 
strukturę obiektu e-learningowego. W momencie uruchomienia obiektu mechanizm Xerte 
wykonuje poszczególne zadania zaczynając od góry drzewa, a kończąc na ostatnim elemencie 
znajdującym się w strukturze. 

Program jest w taki sposób skonstruowany, że możesz zbudować cały kurs nie posiadając 
jakichkolwiek umiejętności programistycznych. Warto jednak przyjrzeć się skryptom, gdyż 
dzięki nim można stworzyć ciekawe interakcje. Język skryptowy wykorzystywany w 
programie jest stosunkowo prosty – oparty jest o ActionScript (wykorzystywany w 
aplikacjach Flash’owych) oraz JavaScript. Dzięki znajomości języków skryptowych 
zbudujesz kurs, który będzie działać dokładnie w taki sposób jak powinien. 

Przejdźmy teraz do okna właściwości. Okno właściwości zawiera 2 panele: Text oraz Script. 
W panelu Text możesz umieścić dowolny tekst, który Xerte wyświetli na stronie, natomiast w 
panelu Script zamieszczasz kod, który Xerte ma wykonać. 

 

Jeżeli chcesz podejrzeć efekty swojej pracy wystarczy że naciśniesz klawisz F5 lub 
wybierzesz z menu opcję View -> Preview 
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Xerte umożliwia import grafiki, animacji flash, plików wideo flash oraz audio bezpośrednio 
do tworzonego projektu. Wystarczy wybrać stronę na którą chcesz zaimportować plik, a 
następnie wybrać z menu polecenie File -> Import media. W zależności od tego jaki typ 
pliku importujemy (grafika, audio, wideo) pojawi się okno dialogowe z opcjami dla naszego 
pliku, np. położenie, marginesy itp. 

W momencie importu multimediów do projektu, kopia pliku zostaje automatycznie 
zachowana w katalogu ‚media’ bieżącego projektu. Jeżeli katalog nie istnieje zostaje on 
automatycznie utworzony. Jeżeli przyzwyczajony jesteś do wizualnej zmiany rozmiaru 
grafiki, możesz to zrobić w trybie Podglądu. Wystarczy, że naciśniesz kombinację klawiszy 
SHIFT-F5, a zostaniesz przeniesiony w tryb wizualnej edycji. W tym trybie masz możliwość 
rozciągnięcia obrazka (chwytając za żółtą linię otaczającą grafikę) bądź przemieszczenia go w 
inne miejsce.  Dotyczy to nie tylko grafiki, ale wszystkich obiektów znajdujących się na 
stronie: tekstu, wideo itp. 
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Import grafiki (JPG, PNG) 

Program umożliwia dodanie grafiki w formacie JPG lub PNG. Jeżeli dodasz daną ikonę do 
drzewa dokumentu, a następnie skonfigurujesz powiązane z nią opcję możesz sprawdzić 
końcowy rezultat naciskając kombinację klawiszy CTRL-F5. Jeżeli chcesz bezpośrednio 
przejść do określonego elementu i np. zmienić jego rozmiar lub położenie naciśnij 
kombinację  CTRL-SHIFTF5. Zmianę położenia czy rozmiaru możesz wykonać 
przytrzymując lewy przycisk myszki, dodatkowo jeżeli chcesz przesunąć element w inne 
miejsce możesz skorzystać z klawiszy opisanymi strzałkami (góra, dół, lewo, prawo). 

 

 

Po dodaniu grafiki do naszej strony efekt końcowy może wyglądać następująco: 
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Xerte – przewodnik użytkownika cz. 3  

W tej części przewodnika skoncentrujemy się na ustawianiu 
parametrów globalnych dla swojego kursu, czyli ustalaniu wielkości okna, kolory tła, tekstu, 
tytułów stron. Obiekt Learning Object (który w przykładowym projekcie nosi nazwę Kurs 
Xerte) stanowi pierwszy element w drzewie dokumentu. Zawiera wszystkie pozostałe 
elementy struktury (tekst, multimeda, interakcje itp). W danej strukturze może istnieć tylko 
jeden Learning Object. 

We właściwościach obiektu możesz ustawić następujące parametry: kolor tła panelu górnego, 
dolnego oraz kontenera głównego, rozmiar, kolor oraz wygląd czcionek tytułu strony, tekstu 
kontenera głównego, tekstu na panelu dolnym, kolory tekstu oraz tła przycisków, kolory 
etykiet, rozmiar okna i in. 

W każdej chwili możesz podejrzeć wyniki swojej pracy lub dokonać wizualnych zmian z 
pomocą skrótów klawiaturowych: 

F5 
Podgląd fragmentu kursu. 

CTRL-F5  
Podgląd fragmentu kursu i automatyczne przejście do strony aktualnie wybranej. 

SHIFT-F5 
Podgląd fragmentu kursu w trybie edycji. Pozwala na zmianę wymiarów oraz położenia 
elementu zaznaczonego w drzewie dokumentu. 

CTRL-SHIFT-F5  
Połączenie dwóch wymienionych wyżej metod podglądu kursu. 

Podwójne kliknięcie na elemencie drzewa dokumentu. 
Otwiera podstrony aktualnie wybranego elementu. 

SHIFT+Podwójne klikni ęcie na elemencie drzewa dokumentu 
Otwiera wszystkie zagnieżdżone podstony aktualnie wybranego elementuselected in the tree. 
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Dokładny opis poszczególnych pól właściwości wygląda następująco: 

name – Twoja nazwa obiektu. np. Kurs Xerte 

titleBarColour  – kolor tła panelu górnego (nagłówka). Domyślną wartością jest kolor 
niebieski (0x0000FF), natomiast w moim projekcie został zmieniony na 0×666666. Za 
pomocą atrybutu titleBarColour przypiszesz jednocześnie kolor tła dla Spisu Treści (Table of 
Contents). 
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statusBarColour – kolor tła panelu dolnego, gdzie znajdują się elementy konfiguracyjne jak: 
zmiana rozmiaru tekstu, rodzaju czcionki, motyw kolorystyczny i in. Domyślną wartością jest 
kolor niebieski (0x0000FF). W moim projekcie został zmieniony na 0X666666. 

 

fillColour  – kolor tła głównego kontenera, gdzie znajduje się właściwa treść kursu. Możesz 
ustawić np.0xDDDDDD. 

 

defaultFont – zmienia wygląd domyślnej czcionki używanej w tekście, (korzystając w 
tekście z języka HTML możesz nadpisać domyślne wartości czcionek. W moim projekcie 
ustawiłam czcionkę na Tahoma) 
defaultSize – rozmiar czcionki (np. 12), 
defaultColour – kolor czcionki (np. czarny – 0×000000), 
defaultBold – pogrubienie czcionki (1) lub brak (0) 

 

selectableText – decydujesz o tym czy tekst można zaznaczać (1), czy też nie (0) 
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embededFonts – decydujesz o tym czy mają być wykorzystywane wbudowane czcionki (1) 
czy też nie (0). Aby korzystać z tej funkcjonalności musisz mieć skompilowaną bibliotekę 
zawierającą czcionki. Fonty dołączysz za pomocą polecenia File -> Build Library . 

buttonFillColour  – przy pomocy tego atrybutu definiujesz kolor przycisków interfejsu oraz 
kolor własnych przycisków. Ustawiłam kolor czerwony (0xFF0000) – co prawda gryzie się z 
resztą kolorystyki, ale jest tak tylko ustawione dla celów pokazowych  
buttonTextColour  – kolor tekstu oraz konturów znajdujących się na przyciskach, np. 
0xEEEEEE. 

 

glossaryColour – kolor podświetlenia słów znajdujących się w słowniku 

labelColour – kolor etykiet znajdujących się przy przyciskach wyboru opcji (radio button, 
check box) 
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inputFont  – krój czcionki w polu tekstowym (np. Tahoma) 
inputSize – rozmiar czcionki pola tekstowego (np.m 12) 
inputColour  – kolor czcionki w polu tekstowych (np. czarny – 0×000000) 
inputBold  – decydujesz czy czcionka w polu tekstowym ma być pogrubiona (1) czy nie (0) 

 

pageTitleFont – krój czcionki dla tytułu pojedynczej strony kursu (np. Tahoma) 
pageTitleSize – rozmiar czcionki wyżej wymienionego tytułu (np. 25 ?) 
pageTitleColour – kolor czcionki (np. 0xFFFFFF) 
pageTitleBold – decydujesz czy czcionka tytułowa ma być pogrubiona (1) czy nie (0) 

i efekt końcowy: 

 

statusFont – krój czcionki dla panelu dolnego (np. Tahoma) 
statusSize – rozmiar czcionki dla panelu (np. 12) 
statusColour – kolor czcionki (np. 0x00FF00) 
statusBold – decydujesz czy czcionka w tym miejscu ma być pogrubiona (1) czy nie (0) 
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titleFont  – krój czcionki dla tytułu kursu (znajduje się tuż nad tytułem każdej strony) 
titleSize – rozmiar czcionki dla tytułu (np. 16) 
titleColour  – kolor czcionki (niech będzie 0xEEEEEE) 
titleBold  – decydujesz czy czcionka w tym miejscu ma być pogrubiona (1) czy nie (0) 

 

stageColour – kolor okna (sceny) kursu, np.0xFFFFFF 
stageSize – rozmiar okna pikselach (width, height), czyli zapis 800, 600 oznacza 800px 
szerokości i 600px wysokości 

templateData – ścieżka do pliku xml z danymi zewnętrznymi. Plik jest ładowany jeszcze 
przed inicjalizacją obiektu. 

styleSheet – własny szablon stylów, np. 
colourScheme { 
titleBarColour: 0xFF0000; 
defaultFont: Tahoma 
fillColour: 0xFFFF00; 
} 

Brakuje jeszcze dopracowania interfejsu programu pod kątem podpowiedzi dla uzupełniania 
pól wartości, np. rozmiar czcionki, kolor – nie jest wiadomo od razu w jakim formacie 
wpisać. Ktoś kto pierwszy raz styka się z programem musi zaglądać do manuala. 

W przypadku kolorów, zamiast uzupełniać kolejno powyższe pola można skorzystać z 
gotowego narzędzia znajdującego się w Tools -> Colour Scheme. Wybierasz dany element, 
ustalasz dla niego kolor i naciskasz Apply  

 


