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Лєхан Сергій Антонович

Опис програми керування класом Net Support School

Програма Net Support School – передове у своїй області рішення для організації
освітнього процесу, що надає учителям можливість давати інструкції учням,
здійснювати візуальний і звуковий моніторинг, інтерактивно спілкуватися з учнями
як в індивідуальній, так і в груповій формі. Програма Net Support School задовольняє
усім вимогам сучасного учбового процесу, вона дозволяє донести зміст уроку і
одночасно відстежити роботу на ПК кожного учня. Завдяки цій програмі учні
залучені в спільну роботу на уроці, концентруються тільки на предметі впродовж
усього уроку. У програми немає ніяких прихованих додаткових опцій, увесь функціонал представлений в стандартному виді, у тому числі злокалізований тестовий
пакет, виділена консоль управління, цифрові допоміжні учбові засоби, інструменти
планування уроку і система заохочень учнів за успішність.

Огляд
Необхідність управління використанням комп'ютерної технології в сьогоднішніх
сучасних класах ніколи не була такою величезною. Сучасні кмітливі учні, що добре
володіють навичками роботи з ПК, доставляють немало клопоту учителеві. Перед
вчителем стоїть задача максимізувати переваги переданих по комп'ютеру пояснень,
гарантуючи, щоб учні витрачали класний час на рішення заданих їм завдань, ніж
дозволити їм використовувати устаткування для соціального спілкування!
Програмний засіб Net Support School допомагає учителям поліпшити ефективність навчання за допомогою централізованого пояснення учням матеріалу через їх
комп'ютери. Програма дозволяє ефективно підтримувати увагу учнів, контролювати
використання додатків і веб-сайтів, простежувати хід виконання роботи учнями, і
при необхідності втрутитися та допомогти окремому учню виконати якусь дію з
учительського комп’ютера.
Також контролюється використання учнями флеш накопичувачів та лазерних
дисків. Програма також дозволяє виконувати тестування учнів.
Програмне забезпечення Net Support School дозволяє школам, коледжам і
освітнім установам максимізувати віддачу від вже наявної ІТ-інфраструктури.

I. КОНТРОЛЬ КЛАСУ ТА РЕЖИМ ПОКАЗУ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Відправляє дистанційне "Під'єднати" на всі ПК учнів автоматично при вмиканні
програми.
Відключення живлення усіх чи окремих комп'ютерів в класі від ПК учителя, або
їх перезавантаження . Автоматично під’єднує ПК учня при перезавантаженні.
Надає можливість учителю бачити одночасно всі учнівські комп’ютери.
Дозволяє вчителю демонструвати свій екран на всіх, чи вибраних учнівських
комп’ютерах, пояснюючи тему уроку. При цьому можна показувати навіть
складні задачі з тривимірної графіки. При цьому можна запрограмувати
створення відео файлів показаного уроку на всіх комп’ютерах класу, щоб учень
міг знову подивитися якийсь з прийомів виконання роботи.
Блокує мишу і клавіатуру та монітор ПК учня при поясненні теми уроку.
Надає можливість учителю зі свого комп’ютера виконувати дії на вибраному
учнівському комп’ютері, маючи при цьому пріоритет управління.
Дозволяє демонструвати екран окремого учня на всіх учнівських моніторах.
Робить екран учня білим, щоб притягнути увагу, або пояснити тему,
використовуючи білу дошку і засоби малювання програми Net Support School.
Дозволяє показувати відеофільм одночасно на всіх учнівських комп’ютерах,
використовуючи звукові колонки вчительського комп’ютера.
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Роздивимося докладніше
1. При запуску програми Net Support School Консоль Тьютора (мал.1)
під’єднання учнівських комп’ютерів здійснюється автоматично (мал. 2,3,4,5).

Мал.1

Мал.2

Мал.3
Мал.4

При запуску програми спочатку з’являється вікно (Мал.3) – натискаємо «Старт».
Потім з’являється вікно (Мал.4) де вибираємо клас (якщо їх декілька) та натискаємо
«Ок». Після цього програма сканує включені комп’ютери. Після успішного
сканування програма готова до роботи (Мал.5).
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Мал.5
2. Відключення живлення усіх чи окремих комп'ютерів в класі від ПК учителя,
або їх перезавантаження.
Для відключення комп’ютерів вибираємо
«Управление» – «Выключить» – «Да». При
цьому будуть відключені виділені мишею
комп’ютери. Для вибіркового виділення
окремих
комп’ютерів
можна
використовувати клавішу Ctrl. Також
можна
виконати
перезавантаження
окремого чи всіх комп’ютерів (Мал.6).

Мал.6
3. Надає можливість учителю бачити одночасно всі учнівські комп’ютери
Для включення виберемо у боковому меню «Мониторинг компьютеров...» (Мал. 7).

Мал.7
У цьому режимі вчитель бачить все що роблять учні у класі. Для автоматичного
встановлення оптимального розміру учнівських моніторів натискаємо кнопку
«Авто». Також розмір вікон можна встановити вручну (регулятор перед кн. «Авто»).
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Мал.8
Навівши курсор на зображення учнівського комп’ютера побачимо його у
збільшеному вигляді. Цю опцію можливо відключити кнопкою «Увеличть размер»
(Мал.7). Чорним виглядає відключений монітор учня (Мал.8).
Також у лівому верхньому куту учнівського монітора ми бачимо піктограму
програмного засобу, який використовує учень, тому що активована кнопка
«Приложения». Аналогічно можна використовувати кнопку «Веб-сайти» (Мал.7,8).
4. Дозволяє вчителю демонструвати свій екран на всіх, чи вибраних учнівських
комп’ютерах, пояснюючи тему уроку. При цьому можна показувати навіть
складні задачі з тривимірної графіки.
Для включення режиму демонстрації в реальному часі виберемо меню «Показать
меню» – «Показ» (Мал.9,10) :
Мал.10

Мал.11

Для того щоб комп’ютер не «гальмував», слід включити опцію «Скрейп экран»
(Мал.11) у меню «Больше опций» (Мал.9).
Далі всі учні бачать екран учительського монітора і можна показувати урок у
реальному часі. Завантажуємо програму і демонструємо роботу в ній. Можна навіть
демонструвати роботу у програмах тривимірної графіки (наприклад Blander)
(Мал.7), також Photoshop, Power Point, Movie Maker (без демонстрації відео), Word,
Excel та інших (Мал.12).
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Мал.12
Також можна запрограмувати створення відео файлів показаного уроку на всіх
комп’ютерах класу, щоб учень міг знову подивитися якийсь з прийомів виконання
роботи. Для цього вибираємо меню «Показать меню» (Мал.9) і активуємо кнопку
«Файл повторного воспроизведения» (Мал.13):

Мал.13
Після демонстрації вчителем уроку на робочих столах
учнівських комп’ютерів з’являться піктограми відеофайлів
(Мал.14). Двічі клацнувши мишею по цій піктограмі учень
включить вмонтований програвач відео і знову зможе
передивитись все, що показував вчитель (Мал.15). Відео
можна перемотувати та зупиняти у потрібному місті, як у
звичайних програвачах. При наявності у вчителя мікрофону – можна записати і звук.

Мал.14

Мал.15
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5. Блокує мишу і клавіатуру та монітор ПК учня при поясненні теми уроку.
Іноді вчителю треба пояснити матеріал без використання комп’ютерів, або
терміново припинити роботу учнів, що не впоралися вчасно з завданням і
використовують час перерви на доопрацювання своєї роботи. Тоді прийде на
допомогу вчителю функція блокування комп’ютерів учнів.
Можна блокувати весь клас чи частково, вибравши необхідні комп’ютери.
Для цього виберемо у меню відповідну кнопку (Мал.16)

Мал.16

При цьому заблоковані монітори (1-й та 3-й) учнів виглядатимуть так (Мал.17)

Мал.17
А на моніторі вчителя ось так (Мал.18)

Мал.18
Верхні два комп’ютера учнів заблоковані, а нижні – не заблоковані.
Відома учням комбінація Ctrl+Alt+Delete при цьому не спрацьовує.
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6. Надає можливість учителю зі свого комп’ютера виконувати дії на вибраному
учнівському комп’ютері, маючи при цьому пріоритет управління.
Для цього вчитель просто двічі клацає мишею по іконці монітора учня і після того
як відкриється вікно робочого столу учня, починає показувати учню урок.
Наприклад (Мал.19) вчитель зі свого робочого місця намалював малюнок на
робочому місці учня Uchen 2 у графічному редакторі Paint. При цьому клавіатура
вчителя має пріоритет, хоча учень своєю мишею та клавіатурою теж може
користуватися. Таким чином вчитель може частково показувати роботу, а учень,
засвоївши метод – повторювати.

Мал.19
7. Дозволяє демонструвати екран окремого учня на всіх учнівських моніторах.
Для демонстрації помилок учня, чи навпаки, щоб показати всім учням найкращу
роботу, можна демонструвати не тільки робочий стіл вчителя а й вибраного учня.
Для цього у меню «Показать меню» – «Показать» (Мал.9) виберемо необхідного учня
(Мал.20)

Мал.20
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Мал.21
Ось так виглядають монітори учнів у режимі демонстрації робочого столу іншого
учня (Мал.21).
8. Робить екран учня білим, щоб притягнути увагу, або пояснити тему,
використовуючи білу дошку і засоби малювання програми Net Support School.
Для цього використовують білу дошку з можливістю малювання засобами Net
Support School. Для включення режиму треба вибрати режим білої дошки (мал.22):
Мал.22

Мал.23

Для демонстрації білої дошки на учнівських комп’ютерах натиснемо кнопку
«Показать» і біла дошка (Мал.23) з’явиться на вибраних вчителем учнівських
комп’ютерах.
9. Дозволяє показувати відеофільм одночасно на всіх учнівських комп’ютерах,
використовуючи звукові колонки вчительського комп’ютера.
Для демонстрації відео виділемо мишею всіх учнів (Мал.9) а потім у меню «Показать
меню» (Мал.9) виберемо «Показать видео»
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Мал.24
У вікні «Показать видео» натискаємо кнопку «Открыть» і на диску відшукуємо файл
відео для показу учням (Мал.24). Бажано файли використовувати невеликі (до
декількох десятків мегабайт). Більші файли необхідно буде завантажувати досить
довго (завантаження відбувається на всіх задіяних комп’ютерах по мережі). У такому
випадку готуйтеся до демонстрації завчасно. Після загрузки файлу фільму, на екрані
вчителя з’явиться відеопрогравач (Мал.25), за допомогою якого можна керувати
демонстрацією на екранах учнів. При наявності звукових колонок на учнівських
комп’ютерах, їх треба вимкнути «Отключить звук на Клиентах». Звук буде лунати з
вчительського комп’ютера.

Мал.25
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Мал.26
Монітори учнів під час демонстрації відео (Мал.26)

II. КОНТРОЛЬ ПРИСТРОЇВ ЗОВНІШНЬОЇ ПАМ’ЯТІ
1. Запобігає копіюванню даних на або з USB- пристроїв зберігання даних
(Мал.27).

Мал.27
2. Запобігає копіюванню даних на або з CDR/DVD- пристроїв (Мал.28).

Мал.28

III. МОНІТОРИНГ І УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМНИМИ ЗАСОБАМИ
1. Моніторинг використання програмних засобів усіх учнів.
Дивись (Мал.7,8,18) – у лівому верхньому куті позначена програма, яку у даний
момент використовує учень.
2. Перегляд програмних засобів на задньому плані, що працюють на усіх ПК.

Мал.29

Для перегляду програм, що використовує учень на задньому
плані, на вільному місці вікна програми натиснемо праву
кнопку миші і виберемо режим «Данные» (Мал.29).
12
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3. Відкриває і закриває програмні засоби на усіх вибраних ПК однією дією.
Поперше необхідно створити список програм, що будуть за бажанням вчителя
примусово запускатися на всіх робочих місцях. Для цього треба у меню «Быстрый
запуск» (крайня права кнопка у верхньому меню) натиснути кнопку «Добавить
элемент» потім у вікні «Свойство приложения» натиснувши «Брауз…» вибрати ЕХЕ
файл порібної програми. Тут треба трохи розбиратися де зберігаються
проінстальовані програми. Як правило більшість з них знаходяться за шляхом –
C:\Program Files (x86), або C:\Program Files, або C:\Windows (Мал.30).

Мал.30
Якщо список програм для швидкого запуску вже є – просто двічі клацніть мишею по
піктограмі і програма запуститься на всіх учнівських комп’ютерах.
13
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4. Запобігає роботі програмних засобів з обмеженим доступом. Дозволяє
роботу тільки для затверджених програмних засобів.
Для запобігання використання учнями небажаних програм можна створити список
програм, що будуть використовуватися у навчанні.

Мал.31
Наприклад вище (Мал.31) приведено приблизний список необхідних для навчання
програм «Утвержденные приложения», а також список небажаних програм
«Приложения с ограниченным доступом». Добавити програми можливо описаним
вище способом (Мал.30), натиснувши +, видалити -. Маючи такі списки вчитель
може вибрати один з трьох варіантів:

IV. МОНІТОРИНГ І УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ В ІНТЕРНЕТ
1. Моніторинг використання Інтернету усіх учнів.

Мал.32
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На (Мал.32) видно які інтернет-ресурси використовують учні. У режимі
«Мониторинг компьютеров учеников» ми також бачимо відкриті інтернет-ресурси
учнів (Мал.18), якщо активована кнопка «Веб-сайти», та просто на екранах.
2. Перегляд веб-сайтів на задньому плані, відкритих на усіх ПК.

Мал.33

Для перегляду всіх відкритих учнем вікон браузера, використаємо метод, описаний
вище для аналогічного перегляду програм, для цього на вільному місці екрану
натиснемо праву кнопку миші і виберемо режим «Данные» (Мал.29). Вигляд екрану
стане як на малюнку (Мал.33). У першій колонці відображено перелік учнів, у другій
колонці – перелік сайтів, що переглядає учень у реальному часі, а у третій – згорнуті
на панель інструментів сайти. Навівши на піктограму з позначкою Mozilla курсор
миші у учня Uchen4 побачимо, що в нього згорнуто вікно браузера з ресурсом
ВКонтакте.
3. Відкриває і закриває веб-сайти на усіх вибраних ПК однією дією.
На (Мал.30) видно як добавляється програма браузера Mozilla FireFox до списку
швидкого запуску. Запуск – аналогічний описаному вище. Також є ще спосіб швидко
запустити саме необхідний інтернет-ресурс на всіх учнівських комп’ютерах. Для
цього виберемо бажаний сайт у списку затверджених і у контекстному меню
виберемо «Отправить ученикам» (Мал.34). У цьому ж меню можна добавляти
необхідні для заняття сайти та видаляти непотрібні, а також закрити сайти на всіх
учнівських комп’ютерах.

Мал.34
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4. Запобігає доступу до всіх або обмежених вчителем веб-сайтам.
На (Мал.32) видно список сайтів з обмеженим доступом. Натиснувши кнопку
«Заблокировать ограниченные» ми закриємо доступ для цих сайтів вибраним або
всім учням.
5. Дозволяє доступ тільки до затверджених веб-сайтів.
На (Мал.32-34) видно список затверджених сайтів. Добавити сайти можливо за
наведеним вище алгоритмом (Мал. 34), або натиснувши “+” (Мал. 35). У вікні
“Свойства веб-сайта” у полі “URL” вказуємо адресу сайту, який бажаємо добавити до
списку. У полі «Описание» описуємо назву ресурсу.

Мал.35

Списки сайтів для кожного заняття можна створювати окремо та зберігати засобами
програми Net Support School.

V. ІНФОРМАЦІЙНА СМУЖКА УЧНЯ
Net Support School має інформаційну смужку учня, розташовану нагорі екрану
кожного учня. Її можна встановити так, щоб вона була завжди видима, прихована або
автоматично прихована.
Включити її можна натиснувши кнопку «Тулбар Ученика» (Мал.36):

Мал.36

Інформаційна смужка забезпечує учневі зворотній зв'язок на поточному уроці,
показує час уроку, що залишився, поточні веб-сайти і додатки, статус посилача
миттєвих повідомлень і моніторингу клавіатури, об'єкти уроку і швидкий доступ до
запиту допомоги. Інформаційна смужка є такою, що повністю конфігурується
учителем. При тестуванні учня (тема тестування у цій методичній розробці не
роздивляється) на сірому фоні розміщуються заохочувальні зірочки.

На малюнку вище – Тулбар Учня (Мал.37)

Мал.37

VI. ВИДАЧА І ЗБІР ФАЙЛІВ
1. Розподіляє файли і фолдери від ПК Тьютора на декілька робочих станцій
учнів.
2. Передає файли на і від вибраних ПК за допомогою однієї дії.
3. Розподіляє файли на декілька ПК за допомогою однієї дії.
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4. Видає і автоматично збирає файли з прикріпленими даними кожного учня.

Мал.38
Мал.39
Для передачі файлів на учнівські комп’ютери вибрати або «Передача файлов» для
одного клієнта, або «Файловое распределение» для кількох клієнтів (Мал.38,39). У
верхньому вікні вибираємо папку або файл. У нижньому – вказуємо (двічі клацнувши
по імені учня) шлях до того місця, куди треба перемістити файл або папку. Потім
мишею перетягуємо файл або папку з верхнього вікна до нижнього. Все – файли
(папки) скопійовано!
Але це ще не все! Дуже проблематично учителю контролювати учнів, які
намагатимуться скопіювати у попередніх учнів виконану практичну роботу. Тим
паче що таку можливість надають програмні засоби майже всіх програм (відкрити
останній документ). Як вирішити цю проблему? Програма Net Support School і тут
приходить на допомогу! Тепер вчитель може відправити учням пакети документів
для виконання, і після виконання учнями роботи – зібрати всі файли на перевірку, не
залишивши їх учню. Але спочатку виберемо місце для збереження файлів на
учнівському комп’ютері (Мал.40).

Мал.40
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Мал.41

При необхідності можемо створити папку для файлів на учнівських комп’ютерах
(Мал.41).
Вибравши меню «Отправить/собрать работи» ми зможемо, натиснувши у меню, що
зявилося кнопку «Брауз», відкрити файли для швидкого відправлення на учнівські
комп’ютери (Шлях до файлу відображено у текстовому вікні). Далі у випадаючому
списку виберемо куди відправлятимемо файли (їх може бути кілька). Наприклад на
робочий стіл учня (Мал.42).

Мал.42
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Натиснемо «Отправить» і файли будуть відправлені на учнівські комп’ютери у
вказане місце. А вчитель матиме “Результат” виконання цієї дії (Мал.43).

Мал.43

Тепер учні відкриють надані вчителем документи і почнуть опрацьовувати їх.
Після завершення роботи учні зберігають результати, а вчитель вибирає меню
«Быстро собрать». У меню, що відкриється вказано які файли та з якого місця у
комп’ютері учня маємо зібрати. Також вчитель може встановити прапорець “Стереть
файлы на компьютере Ученика после сбора». Таким чином результати роботи учнів
будуть тільки у вчителя, неуможлививши подальше “списування” роботи учнями
іншої групи (Мал.44).

Мал.44
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Мал.45

На (Мал.45) відображено процес копіювання робіт учнів на комп’ютер вчителя у
заздалегідь створену папку “Контроль работ”. У цьму випадку ми вже збираємо
декілька файлів, надісланих учню для роботи. Червоний хрестик означає, що файли з
учнівського комп’ютера будуть стерті (Мал.46)

Мал.46

На (Мал.47) ми бачимо папку, в яку скопійовані оброблені учнями файли для
перевірки вчителем. Тепер немає необхідності вчителю відшукувати файли
завдання на кожному учнівському комп’ютері.

Мал.47
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VII. КОНТРОЛЬ ПРИНТЕРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Запобігає друку учнів в класі.
Обмежує використання принтера по кількості сторінок.
Просить дозвіл учителя перед друком.
Запобігає від додавання, стирання або модифікування принтерів.
Контролює доступ і використання кожного індивідуального принтера.
Виводить на екран в реальному часі індикатор друку для ідентифікації
того, який учень в даний момент здійснює друк.

Мал.48
Обмеження на кількість друкованих листів можна настроїти у цьому меню (мал.48)

Мал.49
Обмежити доступ до принтера можна у цій вкладці програми (Мал.49)
Всі інші можливості програми легко визначити з відповідних пунктів меню. Дуже
важливим є можливість відмінити багаторазово відправлені на друк учнем однакові
документи.

ПІДСУМКИ
Прочитавши і практично відпрацювавши описані способи роботи, ви
ознайомилися лише з основними можливостями програмний засобу Net Support
School. Тепер вы можете використовувати надані вам знання у практичній
діяльності, оптимально використовуючи комп’ютерну техніку вашого класу для
учбового поцесу. Але ця програма має ще великі можливості по проведенню уроків з
різних предметів, надає можливості створювати класні журнали уроку, тестувати
учнів перевіряючи їх знання, планувати уроки та інше. Можлива робота з учнями, що
перебувають вдома, наприклад на лікарняному. Але це вже тема для написання
іншого посібника. А тим, кому сподобалася ця методика належить вирішити головне
питання – ПРИДБАННЯ програмного засобу. Для ознайомлення з програмним
засобом можна безкоштовно скачати програму на сайті: www.netsupportsoftware.ru
Термін безкоштовної роботи програми – 30 діб.
Купити програму можна тут: http://www.prodmag.ru/catalog/info/971
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