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Podręcznik Prawa autorskie (C) 2022 NetSupport Ltd. Wszelkie
prawa zastrzeżone.
Informacje w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez
zapowiedzi. NetSupport School Ltd. zastrzega sobie prawo zmiany
niniejszego dokumentu i do dokonania okresowych zmian w zawartości
niniejszego aktu bez obowiązku powiadomienia jakiejkolwiek osoby lub
osób o korektach lub zmianach.
Oprogramowanie określone w niniejszym dokumencie jest dostarczane
w ramach umowy licencyjnej i jest chronione międzynarodowymi
Prawami autorskimi. Można je skopiować wyłącznie dla potrzeby kopii
zapasowej i stosowanie tylko tak jak opisano w umowy licencyjnej.
Wszelkie domniemane gwarancje, jakiekolwiek gwarancje możliwości
sprzedaży lub pasowania do określonego celu, ograniczają się do
warunków gwarancji wyznaczonych w umowie licencyjnej.
Program Prawa autorskie (C) 1991 -2022 NetSupport Ltd.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Znaki Towarowe
NetSupport School jest zarejestrowanym znakiem towarowym NetSupport
School Ltd.
Inne produkty, znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe
stanowią własność odpowiednich właścicieli.
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NetSupport Licencja
Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszą umową przed rozpoczęciem użytkowania
oprogramowania NetSupport. Jest ona prawnie obowiązującą umową pomiędzy
użytkownikiem a NetSupport Ltd. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na warunki niniejszej
Licencji, to nie wolno mu pobierać, aktywować ani korzystać z oprogramowania.
OKRES WAŻNOŚCI: Jeżeli niniejsza Licencja nie zostanie wypowiedziana zgodnie z poniższą
Klauzulą Wypowiedzenia Umowy, Licencja jest bezterminowa.
PRZYZNANIE LICENCJI: NetSupport Ltd niniejszym przyznaje niewyłączne, nieprzenaszalne
prawo do użytkowania jednego egzemplarza zakupionego oprogramowania pod warunkiem,
że użytkownik wniósł odpowiednie opłaty licencyjne i przestrzega zasad i warunków
niniejszej Umowy,
UŻYTKOWANIE: Oprogramowanie jest licencjonowane na warunkach licencji grupowej, co
zostało określone w odpowiednim potwierdzeniu zamówienia, na fakturze produktu,
świadectwie licencji lub na opakowaniu produktu. Użytkownik może wykonać, zainstalować i
użytkować dodatkową kopię oprogramowania na takiej liczbie urządzeń, jaka została
określona w warunkach licencji. Użytkownik musi stosować odpowiedni mechanizm, aby
liczba urządzeń, na których zainstalowano oprogramowanie, nie przekraczała liczby
uzyskanych licencji.
UŻYTKOWANIE NA SERWERZE: W zakresie określonym przez odpowiednie potwierdzenie
zamówienia, fakturę produktu, lub świadectwo licencji użytkownik może wykorzystywać
oprogramowanie na urządzeniu lub serwerze w środowisku wielodostępnym lub sieciowym
(„Użytkowanie na serwerze"). Oddzielna licencja jest wymagana dla każdego urządzenia lub
stanowiska mogącego połączyć się z oprogramowaniem w dowolnym czasie, niezależnie do
tego, czy te licencjonowane urządzenia lub stanowiska łączą się z oprogramowaniem
jednocześnie, czy też w rzeczywistości wykorzystują oprogramowanie w innym czasie. Jeżeli
użytkownik korzysta z oprogramowania lub urządzenia ograniczającego liczbę urządzeń lub
stanowisk, które łączą się i wykorzystują oprogramowanie bezpośrednio lub jednocześnie
(np. oprogramowanie i urządzenia do multipleksowania lub poolingu), nie zmniejsza to
liczby wymaganych licencji. Szczególnie ważne jest zapewnienie takiej liczby licencji, która
jest równa liczbie bezpośrednich kontaktów z oprogramowaniem do multipleksowania,
poolingu lub urządzeń klienta). Jeżeli liczba urządzeń lub stanowisk, które mogą się ołączyć
z oprogramowaniem, przekracza liczbę uzyskanych licencji, należy zastosować odpowiedni
mechanizm zapewniający, by oprogramowanie nie przekroczyło maksymalnej liczby
określonej dla uzyskanej licencji.
PRAWO AUTORSKIE: Niniejszy program jest chroniony przez międzynarodowe prawa
autorskie. Kopiowanie programu jest dozwolone możliwe tylko do potrzeb wykonania kopii
zapasowej. Użytkownik otrzymuje licencję na użytkowanie programu, a nie nabywa go.
OGRANICZENIA: Użytkownik ani żaden inny sprzedawca nie mogą wynajmować, dzierżawić,
sprzedawać licencjonowanych kopii [po uzyskaniu zgody] ani w żaden inny sposób
przenosić prawa użytkowania programu na inną osobę. Użytkownik może jedynie sprzedać
lub przekazać oryginalny nośnik z programem, pod warunkiem że nie zachowa żadnych
kopii. Programu nie wolno modyfikować, dekompilować ani poddawać inżynierii wstecznej
bez wcześniejszej pisemnej zgody NetSupport Ltd.
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OGRANICZONA GWARANCJA: NetSupport Ltd gwarantuje działanie programu zgodnie z
dołączoną do niego dokumentacją przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zakupu.
Pełna odpowiedzialność NetSupport Ltd oraz podejmowane środki zaradcze to: a) wymiana
wadliwego nośnika z oprogramowaniem lub b) zwrot poniesionego kosztu zakupu
programu. NetSupport Ltd wybierze jedno z tych działań, a realizacja gwarancji będzie
zależeć od przedstawienia dowodu zakupu u autoryzowanego dystrybutora.
Wszelka gwarancja domniemana, włączając w to gwarancję jakości lub odpowiedniości dla
określonego celu, jest ograniczona do warunków gwarancji bezpośredniej. NetSupport Ltd.
nie ponosi odpowiedzialności za stratę zysków, danych bądź informacji niezależnie od ich
charakteru ani za jakiekolwiek szkody szczególne, uboczne lub wynikowe spowodowane
naruszeniem gwarancji bądź użyciem programu, nawet jeżeli poinformowano NetSupport
Ltd. o możliwości powstania takich szkód. W niektórych państwach ograniczenie lub
wyłączenie szkód ubocznych czy wynikowych jest niedozwolone i niniejsze ograniczenie
bądź wyłączenie prawa może nie stosować się do Użytkownika. Niniejsza gwarancja nie ma
wpływu na prawa zagwarantowane ustawowo i Użytkownik może mieć także inne rawa, w
zależności od kraju. Maksymalna odpowiedzialność NetSupport Ltd. w żadnym przypadku
nie przekracza ceny zapłaconej przez użytkownika końcowego/licencjobiorcę.
WYPOWIEDZENIE UMOWY: Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą Licencję oraz Umowę
poprzez zniszczenie programu, jego dokumentacji oraz wszelkich kopii programu,
niezależnie od ich formy.
NetSupport Ltd. może wypowiedzieć Licencję w trybie natychmiastowym poprzez
powiadomienie użytkownika na piśmie, jeżeli Użytkownik znacząco naruszy którykolwiek z
warunków niniejszej licencji lub (w przypadkach, gdy możliwe jest podjęcie działań
naprawczych), gdy użytkownik w ciągu 30 dni po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od
NetSupport Ltd nie podejmie działań naprawczych (powiadomienie będzie zawierać
informację o zamiarze wypowiedzenia Licencji przez NetSupport). Po wypowiedzeniu
Licencji Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zniszczyć lub zwrócić NetSupport Ltd oryginał i wszystkie kopie oprogramowania - i powiadomić NetSupport Ltd o wykonaniu
takich działań.
WSPARCIE: Użytkownik mający problem z instalacją oprogramowania powinien
skontaktować się z dostawcą oprogramowania. Użytkownik może zakupić oddzielnie usługi
w zakresie wsparcia i utrzymania oprogramowania, które obejmują również dostarczenie
rozszerzeń i aktualizacji.
WŁAŚCIWE PRAWO: Niniejsza umowa będzie interpretowana zgodnie z prawem angielskim.
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Czym jest NetSupport School?
NetSupport School jest wiodącym oprogramowaniem do zarządzania salą
lekcyjną dla szkół. Jest ono dostępne na wszystkie platformy i dostarcza
nauczycielom szerokiego wyboru funkcji do oceniania, monitorowania,
współpracy i zarządzania, pozwalając na pełne wykorzystanie możliwości
sprzętu IT.
Reagując na coraz częstsze wykorzystywanie technologii mobilnych we
współczesnych klasach oraz rosnącą ilość realizowanych inicjatyw BYOD
(Bring Your Own Device), NetSupport School poszerzył swoje
wieloplatformowe możliwości o wsparcie dla urządzeń z systemem
Android.
NetSupport School można wykorzystywać w środowisku różnych platform.
Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak używać NetSupport School w
środowisku Windows, kliknij tutaj.

Funkcje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wyświetl miniatury Studentów.
Obserwuj ekran Studenta.
Ocena studentów w czasie rzeczywistym (Moduł Pytanie i Odpowiedź
Rejestr studentów).
Ankiety Klasowe.
Dziennik Studentów.
Cele lekcji.
Czat.
Wiadomość.
Żądanie pomocy.
Uruchamianie witryn internetowych.
Nagrody Studentów.
Transfer Pliku.
Blokowanie/Odblokowywanie komputerów studenckich.
Wygaś ekran Studenta.
Wskaźniki WiFi/baterii.
Uruchom przy starcie systemu. NetSupport School Student dla
systemu Android uruchamia się po włączeniu urządzenia i
automatycznie loguje (gdy urządzenie jest w ustalonej sali).
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Stosowane Konwencje i Terminologia
Stosowane Konwencje
•

Instrukcje Krok-po-Kroku, które powinny być wykonywane w
kolejności, są przedstawione w postaci ponumerowanych
paragrafów, pod wyraźnie podanym nagłówku "Do wykonania.

•

Jako, że często istnieje więcej niż jeden sposób wykonania zadania,
uwzględniona zostanie również opcja "Lub".

•

Dodatkowe Porady lub noty objaśniające w zakresie niniejszych
instrukcji pojawiają się jako zaznaczone ustępy pod nagłówkiem
"Uwaga".

Stosowana Terminologia
Jednostka Kontroli Stanowisko robocze Nauczyciel, które jest
stosowane do przejęcia kontroli nad innym.
Klient

Stanowisko robocze Uczeń nad którym zostanie
przejęta kontrola.

Dostępny Klient

Gdy Klient zostanie zainstalowany na
stanowisku roboczym, staje się dostępny do
podłączenia do Jednostki Kontroli. Klient musi
być dostępny przed podłączeniem Jednostki
Kontroli do niego.

Klient Podłączony

Wszyscy dostępni Klienci lub grupy Klientów
mogą zostać wybrani do jednoczesnego
połączenia. Jednostka Kontroli może zdalnie
kontrolować jedynie podłączonych Klientów.

Wybrany Klient

Kiedy wybrany zostaje podłączony Klient,
ustanowiona zostaje sesja indywidualna "one to
one". Jednostka Kontroli może wówczas
Podglądać lub Wysłać Wiadomość itp. tylko do
tego Klienta. Jednostka Kontroli może
przełączać pomiędzy wieloma Klientami, robiąc
każdego z nich, po kolei, wybranym Klientem.

8

NetSupport School Tutor dla systemu Android

INSTALACJA
Wymagania systemu
Tutor
Android 5.0 lub wyższe.
Minimalne wymagania:
Rozdzielczość ekranu 1024x600
Zalecane wymagania:
Procesor Quad Core (rekomendowane dla dużych klas)
Rozdzielczość ekranu 1280x800
Student
Android 5.0 lub wyższe.
NetSupport School Tutor dla systemu Android można bezpłatnie
wypróbować w swoim środowisku przez 30 dni, a następnie używać wraz
z posiadanym oprogramowaniem NetSupport School. Alternatywnie,
dodatkowe licencje można nabyć u swojego sprzedawcy NetSupport.

Instalacja NetSupport School Tutor dla systemu Android
Jeżeli chcesz zarządzać klasą jako nauczyciel, powinieneś zainstalować na
swoim urządzeniu NetSupport School Tutor (Kontrola).
Aplikacja NetSupport School Tutor dla systemu Android działa na
tabletach z systemem Android (wersja 5.0 lub nowsza) i jest dostępna w
sklepie Google Play.

Zarejestruj dane Licencji
Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji NetSupport School Tutor dla
systemu Android, wyświetlona zostanie prośba o utworzenie lub
zalogowanie do konta użytkownika, a następnie rejestrację licencji.
Aby utworzyć nowe konto użytkownika, wybierz opcję Utwórz nowe
konto oraz wpisz swoją nazwę, firmę, e-mail i hasło.
Uwaga: Hasło musi składać się z co najmniej sześciu znaków.
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Aby użyć istniejącego konta użytkownika, wybierz opcję Zaloguj
używając istniejącego konta i wpisz adres e-mail oraz hasło do konta.
Aby zarejestrować licencję, wybierz opcję Wpisz dane licencji i wpisz
numer seryjny oraz klucz autoryzacji, które otrzymałeś. W przypadku
wersji próbnej NetSupport School, wybierz opcję 30-dniowa licencja
testowa.
Wybierz opcję Kontynuuj. Do NetSupport School zostanie zastosowana
odpowiednia licencja. W przypadku wyboru opcji 30-dniowa licencja
testowa, otrzymasz informację o liczbie pozostałych dni w okresie
próbnym, po czym będzie można uzyskać pełną licencję. Ten ekran
pojawi się przy każdym uruchomieniu NetSupport School Tutor dla
systemu Android w okresie próbnym.

Wybierz opcję Kontynuuj,
, a pojawi się ekran Konfiguracji sali. W
celu uzyskania dalszych informacji, przeczytaj Uruchamianie
NetSupport School Tutor.

Instalacja i konfiguracja NetSupport School Student dla
tabletów Android
NetSupport School dostarcza narzędzi, niezbędnych do
zmaksymalizowania skuteczności nauczania komputerowego. Obecnie
można wykorzystać możliwości NetSupport School w urządzeniach z
systemem Android.
Aplikacja NetSupport School Student działa na tabletów Android i jest
dostępna bezpłatnie w Google Play Store.
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KONFIGURACJA STANOWISKA ROBOCZEGO
NAUCZYCIELA
Aby skonfigurować ustawienia dla NetSupport School Tutor, uruchom
aplikację NetSupport School Tutor i wybierz ikonę Ustawienia.
Ustawienia konfiguracji Tutor posiadają następujące opcje:

Ogólne

Odtwórz dźwięki
Zdecyduj, czy w NetSupport School Tutor mają być odtwarzane dźwięki.
Szybkość aktualizacji miniatur
Ta funkcja pozwala dopasować częstotliwość odświeżania miniatur
Studentów.

Łączność

Automatyczne ponowne przyłączanie uczniów
Gwarantuje, że urządzenia Uczniów automatycznie dołączą z powrotem
do trwającej sesji zdalnej, jeżeli niechcący się oni odłączą.
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Klucz bezpieczeństwa
Można ustawić klucz bezpieczeństwa, który zapewnia, że tylko Środki
Kontroli i Klienci ze zgodnymi kluczami są w stanie się połączyć.
Ustawienie gwiazdki ustawia domyślny klucz bezpieczeństwa, taki sam
jak numer seryjny. Należy zauważyć, że musi on być ustawiony
zarówno po stronie Kontroli jak i Klienta. Jeżeli klucz bezpieczeństwa
został tu ustawiony, Kontrola połączy się tylko z Klientami z takim
samym kluczem bezpieczeństwa bądź nie mającymi klucza.
Port domyślny
Domyślny zarejestrowany port dla NetSupport School to 5405.
Użyj bramy
Włącz tę opcję, jeżeli chcesz wyszukiwać Studentów o adresach IP
zarejestrowanych ze zdefiniowaną Bramą. Obecnie skonfigurowana opcja
przeszukiwania przy uruchomieniu będzie nadal działać, lecz zamiast
wykonywać przeszukiwanie sieci pod kątem UDP, Tutor będzie przeglądać
Bramę w poszukiwaniu Studentów spełniających podane kryteria. Wpisz
adres IP Bramy wraz z pasującym kluczem Bramy.
Uwaga: Brama musi być zainstalowana na urządzeniu z systemem
Windows.

Podsieci i porty do przeglądania

Jeżeli korzystasz z sieci o wielu podsieciach lub adresach, powinieneś
skonfigurować adres broadcastu dla każdej działającej sieci. Podczas
przeszukiwania, wiadomości broadcast są wysyłane na te adresy.

Wybierz
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Dystrybucja plików

Włącz transmisję
Podczas przesyłania plików do Studentów, pliki są wysyłane do każdej
maszyny Studenta po kolei. Włączona transmisja skutkuje wysłaniem
plików do wszystkich maszyn jednocześnie. W pewnych środowiskach
sieciowych, w których jest dostępne ograniczone pasmo oraz podczas
transmisji do większej liczby komputerów, zapewnia to znaczne
korzyści pod względem efektywności.
Mimo zmniejszenia ogólnego ruchu sieciowego, generowanego przez
NetSupport School, wykorzystanie tej właściwości będzie generować
dodatkowe pakiety transmisji w Twojej sieci. Zaleca się konsultację z
Twoim administratorem sieci przed użyciem tej opcji.
Port
Określ port do wykorzystania podczas transmisji plików. Domyślny dla
NetSupport School to 5421.
Maksymalna przepustowość
Kontroluje poziom danych, wysyłanych w sieci do danego
bezprzewodowego punktu dostępowego. Domyślna szybkość przesyłania
danych nie ma ograniczeń; w razie potrzeby można to zmienić, stosownie
do prędkości routera.
Użyj Multicast
Podczas transferu plików, można wybrać ich przesyłanie przez multicast
zamiast UDP/broadcast. Oznacza to, że pakiet multicastu zostanie
wysłany jedynie do maszyn zawartych w podanym adresie IP multicastu.
Kliknij Użyj Multicast.
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Adres multicastowy
Wpisz adres IP multicastu lub pozostaw puste miejsce, aby pozwolić
NetSupport School na dopasowanie adresu IP multicastu na podstawie
adresu IP Tutora.
Użyj Nadawania
Wybierz tę opcję, aby używać broadcastu jako metody transferu plików.
Adres transmisji
Wpisz adres broadcastu, na który wysłać pliki lub pozostaw puste
miejsce, aby pozwolić NetSupport School na przypisanie adresu
broadcastu.

Licencja
Wyświetla szczegóły obecnej licencji NetSupport School Android Tutor.

Informacje
Podaje informacje na temat bieżącej wersji NetSupport School Android
Tutor.
Aby wysłać opinię na temat aplikacji NetSupport School Tutor, wybierz
opcję Wyślij Opinię.
Aby zapisać ustawienia konfiguracji, wybierz
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KONFIGURACJA STANOWISKA ROBOCZEGO
UCZNIA
Aby skonfigurować ustawienia studentów NetSupport School, uruchom
aplikację NetSupport School Student, naciśnij

i wybierz Ustawienia.

Ustawienia konfiguracji Studenta mają następujące opcje:

Sala

Urządzenie zawsze znajduje się w podanej sali
Jeśli urządzenie zawsze znajduje się w tej samej sali, wybierz tę opcję i
wpisz odpowiednią salę.
Urządzenie może znajdować się w jednej z podanych sali
Wybierz tę opcję, jeśli urządzenie może znajdować się w różnych
salach; wpisz odpowiednie sale, oddzielając każdą wartość
przecinkiem.
Urządzenie przemieszcza się i salę należy wpisać ręcznie
Wybierz tę opcję, jeżeli urządzenie przemieszcza się; student musi
ręcznie wpisać odpowiednią salę.

Ogólne

Uruchom przy starcie systemu
NetSupport School Student dla systemu Android uruchamia się
automatycznie po starcie urządzenia z systemem Android.
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Łączność

Klucz bezpieczeństwa
Ustanawia to klucz bezpieczeństwa, który musi być taki sam jak ten
ustawiony w Kontroli, zanim Kontrola będzie mieć możliwość połączenia
się. To ustawienie jest opcjonalne. Jeżeli nie ma tu ustawionego Klucza
Bezpieczeństwa, może podłączyć się każda Kontrola, niezależnie od
klucza bezpieczeństwa ustawionego w Kontroli.
Port domyślny
Domyślny zarejestrowany port dla NetSupport School to 5405.
Adres multicastu
To jest adres multicastowy IP, na którym nasłuchuje Student.
Użyj bramy sieciowej
Włącz tę opcję, jeśli chcesz, aby podczas uruchomienia aktualny adres IP
studenta rejestrował się z wyznaczoną „Bramą sieciową/Serwerem
Nazwy”. Wpisz adres IP Bramy wraz z odpowiednim kluczem
zabezpieczeń.

Ochrona ustawień

Hasło
Ustanowienie hasła zapobiega wszelkim nieautoryzowanym zmianom
konfiguracji. Użytkownik urządzenia Android musi wpisać wymagane
hasło, bez którego nie można zmienić konfiguracji.

Aby zapisać ustawienia konfiguracji, wybierz
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URUCHOMIENIE NETSUPPORT SCHOOL
Aby uruchomić NetSupport School Tutor, należy wybrać aplikację
NetSupport School Tutor na swoim urządzeniu.
Użyj ikony
aby utworzyć salę, zmień domyślną nazwę sali i wybierz
opcję Uruchom salę.
Uwagi:
•
Należy upewnić się, że Student ma ustawioną tę samą nazwę sali,
aby połączenie było możliwe.
•
Można utworzyć wiele klas. Żądana klasa może być wtedy wczytana
podczas rozpoczęcia lekcji i można szybko połączyć się z
urządzeniami Studentów.
Wpisz nazwę Nauczyciela oraz (jeśli jest to wymagane) szczegóły lekcji.
Dla konfiguracji ustawień lub zmiany metody połączenia w celu
wykorzystania NetSupport Gateway, wybierz
do Sali.

. Wybierz opcję Wejdź

NetSupport School Tutor będzie przeglądać sieć w poszukiwaniu
określonych Studentów.
Ikony wszystkich połączonych Studentów zostaną wyświetlone w
interfejsie NetSupport School Tutor.
Lista połączonych Studentów wraz z przeglądem informacji o Studencie

może być wyświetlona przez wybór

z paska narzędzi.

Uwaga: Przeciągnięcie ekranu w dół powoduje odświeżenie i ponowne
połączenie ze Studentami.
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Szukanie i Łączenie się z Uczniami
NetSupport School zapewnia szybki i prosty sposób połączenia z
pożądanymi urządzeniami studentów. Nauczyciel może utworzyć „sale”
z wyprzedzeniem, zaś urządzenia studentów mogą zostać
skonfigurowane na jedną z nich. Na początku lekcji wystarczy, że
nauczyciel zaznaczy, z którą wcześniej zdefiniowaną salą należy się
połączyć. Przemieszczający się studenci też mają możliwość połączenia
z daną salą.
Ustawienia pomieszczenia mogą być także skonfigurowane na
stanowisku Ucznia w Konfiguratorze Ucznia NetSupport School.
Uwagi:
•
Przemieszczający się Studenci mogą zostać skonfigurowani tak, aby
mogli manualnie połączyć się z daną salą z poziomu aplikacji
NetSupport School Student.
•
Jeżeli oczekiwani Klienci nie zostaną znalezieni, powodem może być
to, że NetSupport School nie został skonfigurowany do
przeglądania wymaganych Sieci. Zobacz Konfiguracja Szkoła
NetSupport School Do Przeglądania Podsieci w celu uzyskania
większej ilości informacji.
•
Jeżeli „Serwer Nazwy/Bramki" został skonfigurowany, program
Nauczyciela będzie wykorzystywać szczegóły zapisane tutaj,
zamiast wykonywać przeglądanie przez sieć.
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Konfiguracja NetSupport School Szkoła dla przeglądania
podsieci
Jeśli Twoja sieć działa pomiędzy wieloma podsieciami TCP/IP musisz
skonfigurować NetSupport School aby wykorzystywać dodatkowe
podsieci podczas przeglądania Klientów.
Przed konfiguracją NetSupport School do przeglądania zdalnej podsieci
IP przydatne może być zrozumienie, jak tworzone są adresy IP, a w
szczególności czym jest adres transmisji IP. Patrz Rozumienie adresu
IP
W celu konfiguracji kontroli NetSupport School dla przeglądania
podsieci IP
1. Wybierz ikonę Ustawienia z ekranu startowego NetSupport School
Tutor.
2. W sekcji Podsieci i porty do Przeglądania wybierz ikonę
3. Pojawi się ekran przeglądania, pozwalając na wprowadzenie
różnorodnych wpisów przeglądania w zależności od zakresu
Studentów NetSupport School, których chcesz znaleźć.

.
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Adres podsieci
Opcja ta stanowi sprawną metodę, pod względem generowanego
ruchu sieciowego, do znajdywania Klientów. Wprowadź adres IP,
którego szukasz.
Maska podsieci
Wprowadzając Docelowy Adres IP oraz Maskę Podsieci, którą chcesz
Przeglądać, NetSupport School prześle pakiet transmisji do określonej
sieci. Gdy działanie Przeglądaj będzie wykonywane kolejno, zostaną
wypisani wszyscy znalezieni Klienci w docelowej podsieci.
Zakres Adresów
Różni się to od powyższej opcji tym, że stanowi rzetelną metodę do
znajdywania określonego zakresu Klientów. Może generować
dodatkowy ruch sieciowy gdyż indywidualne pakiety są przesyłane do
każdego stanowiska roboczego w zakresie, ale przynajmniej
poszukuje się wymaganych Klientów.
Usługi terminalowe
Należy użyć tej opcji do szukania Klientów w środowisku Serwera
Terminala. Wprowadź Adres IP Serwera Terminala oraz Zakres Portów
do Przeglądania.
Multicast
Ta opcja będzie wyszukiwać jedynie Klientów używających podanego
adresu IP multicastu; domyślny adres to 255.16.8.68. Spowoduje to
zmniejszenie ruchu w sieci, ponieważ pakiet multicastu jest wysyłany
w pojedynczej transmisji tylko do żądanych maszyn.
4. Wybierz ikonę

.

Uwagi:
•
Kiedy dodajesz adres zdalnej podsieci, musisz być pewien, że
adres nadawania dla lokalnej podsieci jest także obecny. Jeżeli
nie, kontrola nie znajdzie żadnych lokalnych Klientów, kiedy
będziesz wykonywał przeglądanie.
•
Niektóre routery sieciowe będą tłumić pakiety transmisji, tak, że
nie będą przekazywane między połączenia WAN. Jeżeli tak to
nawet jeśli Kontrola jest prawidłowo skonfigurowana nie będziesz
miał możliwości przeglądania zdalnej podsieci.
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Rozumienie adresu IP
Adres IP składa się z 4 bajtów, każdy bajt złożony z ośmiu bitów, które
mogą mieć wartość 1 lub 0. to daje możliwe adresów IP od 0.0.0.0 do
255.255.255.255.
Każdy adres IP jest również podzielony na dwie części, część sieciową,
która identyfikuje sieć w której działa urządzenie, oraz część lokalna
lub hosta, która identyfikuje określone urządzenie.
Maska podsieci określa pozycję tego podziału między siecią, oraz
częścią adresu, dotyczącą hosta, która jest związana z adresem. Maska
podsieci jest także cztero bajtowym numerem. Każdy bit w masce
podsieci, który jest ustawiony na 1 oznacza, że odpowiedni bit w
adresie IP wchodzi w skład części sieci.
Dla przykładu jeśli mamy adres IP 10.10.2.21 i maskę podsieci
255.255.255.0
Adres IP

10

.

10

.

2

.
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Maska
podsieci

255

.

255

.

255

.

0

Adres IP w
formie
binarnej

00001010

.

00001010

.

00000010

.

00010101

Maska
podsieci w
formie
binarnej

11111111

.

11111111

.

11111111

.

00000000

Sieciowa
część
adresu IP

00001010

.

00001010

.

00000010

.

00000000

Część
adresu IP,
dotyczącą
hosta

00000000

.

00000000

.

00000000

.

00010101

Sieciowa
część
adresu IP

10

.

10

.

2

.

0

Część
adresu IP,
dotycząca
hosta

0

.

0

.

0
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Tym samym, kiedy prześlemy pakiet IP do 10.10.2.21 faktycznie
wysyłamy pakiet do urządzenia 21 w sieci 10.10.2.0
W powyższym przykładzie, sieć 10.10.2.0 może mieć 256 adresów
hosta, od 0 do 255, jednak dwa adresy hosta, pierwszy i ostatni, na
każdej sieci IP są zastrzeżone. Zastrzeżone adresy hostów z wszystkimi
bitami ustawionymi na 0 są adresem sieci i te z bitami ustawionymi na
1 są adresami nadawania.
W naszym przykładzie sieć 10.10.2.0
10.10.2.0 jest adresem sieci
10.10.2.255 jest adresem nadawania.
Kiedy pakiet IP jest przesyłany do adresu nadawania sieci każde
urządzenie na sieci IP otrzyma ten pakiet.
Ten adres IP nadawania sieci, jest właśnie używany w trakcie
konfigurowania Kontroli NetSupport School aby przeglądać podsieć IP
inną niż własną.
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Korzystanie z Bramy do Znajdowania Komputerów
Uczniów
Brama lub Serwer Nazw NetSupport School dostarcza prostej i
niezawodnej metody lokalizowania i łączenia ze Studentami w
środowiskach sieci LAN/bezprzewodowej LAN.
Uwaga: Brama musi być zainstalowana na komputerze z systemem
Windows.
Po skonfigurowaniu Komputery Uczniów łączą się z 'Brama' przy starcie
i rejestrują w Serwerze swoją dostępność i bieżący adres IP. Gdy
Nauczyciel stara się zlokalizować Uczniów, odbywa się przeszukiwanie
Brama, a nie przeglądanie UDP w całej sieci. Program Nauczyciela
wykorzystuje adres IP zarejestrowany w Serwerze Nazw.
Zalety korzystania z Brama w porównaniu z tradycyjnymi opcjami
Przeglądania to:
•
•
•
•

Uwalnia od konieczności przeglądania sieci w celu zlokalizowania
Komputerów Uczniów.
Zmniejsza czas lokalizacji Uczniów.
Zmniejsza potrzebę konfiguracji i utrzymywania zapisów o zakresie
nadawania w konfiguracji Nauczyciela.
Bardziej niezawodna metoda połączenia w środowiskach Wireless
LAN. Nauczyciel korzysta z bieżącego adresu IP przy nawiązywaniu
połączeń. Pozwala uniknąć problemów w środowiskach Wireless
(bezprzewodowych), w których urządzenia Uczniów zmieniają
punkty dostępu i przypisywane są im nowe adresy IP.

Podstawowe wymogi odnośnie korzystania z Brama to:
•
Brama jest zaprojektowana do pracy na komputerze z systemem
Windows, dostępnym z poziomu Tutora i Studenta.
•
Musi mieć statyczny adres IP.
•
Komputery Nauczyciela i Ucznia muszą być skonfigurowane tak,
aby móc korzystać z Serwera Nazw.
Brama, komputer Nauczyciela komputer i Ucznia muszą mieć pasujący
skonfigurowany klucz Bezpieczeństwa Brama.
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Instalowanie i konfiguracja Bramka
„Serwer Nazwy" lub "Bramka" jest zaprojektowana do pracy na
urządzeniu, które jest dostępne zarówno z komputera Nauczyciela jak i
Ucznia. Dlatego musi ono mieć ustalony lub statyczny adres IP.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Pobierz kopię NetSupport School z
www.netsupportschool.com/downloads.asp
Kliknij na odpowiednim języku z menu i wybierz opcję do instalacji
NetSupport School.
Instalacja NetSupport School rozpocznie się od wyświetlenia
Ekranu powitalnego. Kliknij Dalej aby kontynuować.
Wyświetlona zostanie Umowa Licencyjna NetSupport. Należy
uważnie zapoznać się z Umową Licencyjną i zaakceptować warunki
w Umowie Licencyjnej, a następnie kliknąć Dalej, aby
kontynuować.
Wybierz Rejestr i wpisz otrzymane dane licencji NetSupport
School. Jeśli korzystasz z wersji testowej NetSupport, wybierz
próbny okres 30 dni.
W oknie dialogowym Instalacja Własna wybierz opcję Nazwa i Serwer
Łączności i kliknij Dalej.
Po zakończonej instalacji zostanie uruchomione Narzędzie
Konfiguracji Bramy NetSupport School.
W zakładce Klucze wybierz opcję Dodaj w celu dodania nowego
klucza Bramy.
W oknie dialogowym Dodaj Klucz Bramy wpisz opis i kliknij Ustaw,
aby wprowadzić i potwierdzić swój klucz Bramy. Kliknij OK.

Istnieje przydatne narzędzie o nazwie „NetSupport Gateway Console”,
pozwalające sprawdzić status Bramy i wyświetlić szczegóły aktualnie
połączonych studentów. Można uzyskać dostęp do tego narzędzia
poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na ikonę NetSupport
Gateway Console w zasobniku systemowym i wybór opcji Otwórz.
Gdy opcje połączenia Nauczyciela i Ucznia są ustawione na używanie
wyznaczonego Brama, za każdym razem, gdy urządzenie Ucznia jest
uruchamiane, ten bieżący adres IP zostanie zarejestrowany na
Serwerze. Z kolei Nauczyciel sprawdzi obecnie określoną metodę
wyszukiwania Uczniów przy rozruchu, ale zamiast przeszukiwania UDP
sieci, przebada raczej Brama, aby znaleźć Uczniów pasujących do
kryteriów.
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Interfejs NetSupport School Tutor
To jest główny interfejs dla:

•
•
•
•

Łączenia z Klientami;
Utrzymywanie informacji o Kliencie;
Wybór z którymi Klientami chcemy pracować;
Wybór zadań do realizacji;

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi zawiera dostęp do zadań i narzędzi NetSupport School
Tutor.
Pasek grupy

Do chwili, gdy nie zdefiniujesz grup Klientów na pasku będzie się
pojawiać tylko opcja "WSZYSTKIE".
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Widok Studenta

Widok Studenta wyświetla bieżąco połączonych Studentów lub Grupy.
Status sieci bezprzewodowej i poziom mocy baterii są wyświetlane
obok ikon Studentów.
Uwaga: Nazwy Uczniów mogą także być dostosowane przy użyciu
funkcji Rejestru Uczniów.
Można przełączać pomiędzy następującymi trybami:

Tryb monitorowania

Widok ikon

Tryb Pytania i Odpowiedzi

Tryb ankiety

Transfer plików
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Czat

Dziennik studentów

Informacje

Pomoc

Wybierz indywidualne ikony po lewej stronie NetSupport School Tutor,
aby zmienić tryb. Domyślny tryb widoku to Monitorowanie.
Uwaga: Kiedy urządzenie jest w trybie orientacji pionowej, można
wyświetlić te ikony poprzez przeciągnięcie lewej krawędzi
ekranu.

Wybór tej ikony przenosi z powrotem do strony ze szczegółami
lekcji, skąd można zmienić ustawienia NetSupport School Tutor lub
opuścić bieżącą salę.
Uwaga: Aby wybrać wielu Studentów, należy dotknąć i przytrzymać
ikonę Studenta aż do pojawienia się niebieskiego tła, a
następnie ją zwolnić i dotknąć ikonę kolejnego Studenta, który
ma zostać dołączony. Aby zrezygnować z danego Studenta,
należy znów dotknąć jego ikonę, usuwając niebieskie tło;
Student zostanie odznaczony.
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Rejestr Uczniów
Domyślnie, NetSupport School będzie wyświetlać nazwę urządzenia
Studentów w NetSupport School Tutor. Jednakże mogą wystąpić
sytuacje, w których pożądane będzie wyświetlenie prawdziwego
nazwiska ucznia i zażądanie dodatkowych informacji.
Opcja Rejestr Uczniów umożliwia Nauczycielowi zażądać od Uczniów ich
szczegółowych danych.
Aby Zażądać od Uczniów Logowania:
1. Wybierz ikonę
po lewej stronie NetSupport School Tutor.
2. Jeśli wymagane są konkretne dane Studentów, wybierz
odpowiednich studentów z poziomu listy dziennika. Ewentualnie
można zażądać od wszystkich podłączonych Uczniów, by
pozostawili ikony bez zaznaczenia.
3. Wybierz z paska narzędzi opcję Rozpocznij Dziennik.
4. Pojawi się okno dialogowe Rejestr Uczniów. Nauczyciel może
wówczas wybrać informacje, które Uczeń będzie musiał podać.
Okno Dialogowe Rejestr Uczniów
To okno dialogowe umożliwia Nauczycielowi stworzenie
zindywidualizowanego formularza Rejestracji, który będzie żądał od
Uczniów ich danych.
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Wymagane Dane Ucznia
Zdecyduj, które dane zażądać od Uczniów. Możesz również dodać do
formularza dwa zindywidualizowane pola.
Uwaga: Jeżeli zaznaczona będzie opcja "Zaloguj się Nazwą
Użytkownika", pole imię i nazwisko będzie oznaczone na
szaro, a nazwisko Ucznia będzie automatycznie domyślnym
Loginem.

Wybierz
, aby wysłać formularz Studentom. Możesz monitorować
postęp, gdy Uczniowie przesyłają odpowiedzi.
Wyloguj
Na koniec lekcji, można zresetować nazwy Studentów używając opcji
Wyczyść.
1. Wybierz ikonę
po lewej stronie NetSupport School Tutor.
2. Wybierz opcję Wyczyść z paska narzędzi. Potwierdź, że chcesz
wyrejestrować Studentów.
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Praca z Grupami
NetSupport School zapewnia Ci skomplikowane funkcje grupowania w
celu umożliwienia zarządzania i zorganizowania różnych grup Klientów.
Można zastosować następujące funkcje na grupach jako całości:
•
•
•
•
•
•

Transfer Pliku
Wiadomość
Zablokuj/Odblokuj Uczniów
Wygaś ekran Studenta.
Czat
Zespoły Pytań i Odpowiedzi

Aby utworzyć Grupę
1. Wybierz ikonę Grupy z paska Grup.
2. Pojawi się okno Grup. Każda istniejąca grupa zostanie podana.
3. Wybierz ikonę Utwórz z paska narzędzi. Wpisz nazwę grupy i wybierz
członków poprzez zaznaczenie Studentów.
4. Wybierz

.

Twoja nowopowstała Grupa pojawi się jako zakładka na pasku Grupy
dla szybkiego dostępu.

Aby zmienić członków Grupy
1. Wybierz ikonę Grupy z paska Grup.
2. Podświetl grupę, którą chcesz zmienić i wybierz Edytuj z paska
narzędzi.
3. Wybierz
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Aby usunąć grupę
1. Wybierz ikonę Grupy z paska Grup.
2. Zaznacz grupę, którą chcesz usunąć i wybierz opcję Usuń (Delete) z
paska narzędzi.
3. Grupa zostanie usunięta.

31

NetSupport School Tutor dla systemu Android

KORZYSTANIE Z NETSUPPORT SCHOOL
Blokowanie urządzeń Studentów i Wygaszanie
ekranów Studentów
W pewnych sytuacjach, może zaistnieć potrzeba zablokowania
urządzeń Studentów.
Klawiatura i mysz mogą byś skonfigurowane aby blokowane były
osobno, jeśli jest to wymagane.
Aby Zablokować Klientów
1. Wybierz Klienta (Klientów) lub Grupy Klientów, które należy
Zablokować.
2. Z paska narzędzi, wybierz Zablokuj.
3. Domyślnie, w urządzeniu Studenta pojawi się graficzna informacja
o zablokowaniu urządzenia.

Aby Odblokowywać Klientów
1. Z paska narzędzi, wybierz Odblokuj.
2. Urządzenia Studentów zostaną odblokowane.
Uwaga: Wyświetlenie zablokowanego spowoduje odblokowanie danego
urządzenia.
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Wyczyść Wszystkie Ekrany Klientów
Ta opcja umożliwia wyczyszczenie wszystkich ekranów Klientów
jednocześnie.
Aby Wyczyścić Wszystkie Ekrany Klientów
1. Wybierz ikonę Wygaś wszystkie z paska narzędzi.
2. Wszystkie ekrany Studentów zostaną wygaszone.
3. Aby przywrócić ekrany, wybierz z paska narzędzi opcję Włącz
wszystkie.
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Obserwacja ekranu Ucznia
Po połączeniu ze Studentem, możliwe jest jego obserwowanie. Ekran
Studenta zostanie wyświetlony na urządzeniu Nauczyciela.
Aby obserwować Klienta
1. Wybierz Studenta, którego chcesz obserwować.
2. Wybierz ikonę Obserwuj z paska narządzi.
3. Tutor wyświetli ekrany Studentów.

4. Można teraz obserwować działania Studenta na jego urządzeniu.
Uwagi:
•
Szczypanie i rozszerzanie palcami pozwala na powiększanie i
zmniejszanie ekranu.
•
Umieść oba palce na urządzeniu i przesuń je jednocześnie w tym
samym kierunku, aby przewinąć widok ekranu.
Zamknięcie ekranu Widoku
1.

Aby uzyskać dostęp do możliwych opcji, dotknij ikonę

2. Wybierz
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, aby zamknąć bieżącą sesję widoku.

.
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Tryb monitorowania
Tryb monitorowania pozwala na jednoczesne oglądanie wielu ekranów
Studentów.

Dogodny miniaturowy widok ekranu każdego podłączonego Ucznia jest
wyświetlany u Nauczyciela, zapewniając szybką i łatwą metodę
monitorowania Uczniów.

1.
2.

Wybierz ikonę
z lewej strony NetSupport School Tutor.
Widok Studenta wyświetli każdą miniaturę Studenta.

Dostosuj rozmiar miniatur
Miniatury Uczniów mogą być zwymiarowane w celu dostosowania do
osobistych preferencji. Jest to szczególnie przydatne przy połączeniu z
dużą ilością urządzeń Studentów.

1. Wybierz ikonę
bądź ikonę

aby zwiększyć wielkość miniatur Studentów
, aby zmniejszyć tę wielkość.
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Automatyczne dopasuj Rozmiar miniatury Ucznia
Opcja ta automatycznie dostosowuje wielkość widocznych miniatur tak,
aby pasował do okna.

1.

Wybierz ikonę

w widoku Listy.

Zmiana tempa odświeżania miniatur
W zależności od tego, jak uważnie chcesz monitorować aktywność
Ucznia, możesz dostosować częstotliwość odświeżania miniatur.
1.
2.

3.
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Wybierz ikonę Ustawienia z ekranu startowego NetSupport School
Tutor.
Wybierz żądany odcinek czasu z listy w opcji Szybkość
Odświeżania Miniatur.
Wybierz ikonę

.
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Rozmowy z Uczniami
NetSupport School pozwala na czat z połączonymi Studentami.
Tutor pozwala na czat tylko z indywidualnymi Studentami, ale
jednocześnie może być otwartych kilka sesji czatu.
Czat może zainicjować zarówno Tutor jak i Student.
Czat ze Studentem
1.
2.
3.
4.

Wybierz ikonę
z lewej strony NetSupport School Tutor.
Wybierz Studenta, z którym chcesz czatować.
Wybierz opcję Utwórz Czat (Create Chat) z prawej strony NetSupport
School Tutor.
Okno Czatu pojawia się na ekranach Nauczyciela i Studenta.

Okno Czat
Następujące opcje są dostępne w oknie Rozmowy:
Przebieg Rozmowy
Główna część okna Rozmowy służy do zapisu przebiegu sesji Rozmowy.
Zachowane są dane Studenta, z którym prowadzony jest czat, a także
wiadomości, które zostały wysłane.

37

NetSupport School Tutor dla systemu Android

Wyślij Wiadomość
Tutaj należy wpisać komentarze. Wpisz wiadomość i wybierz Wyślij.
Uwaga: Emotikony mogą zostać zawarte w wiadomości, kliknij tutaj aby
zobaczyć obsługiwane Emotikony.
Zamknij
Wybierz

, aby zamknąć sesję Czatu.

Uwaga: Studenci również mogą zainicjować sesję czatu poprzez
wybranie opcji Czat z Nauczycielem z aplikacji NetSupport
School Student. Student może opuścić czat, wybierając
następnie klikając opcję Opuść Czat.
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Wysyłanie wiadomości do Uczniów
Używając NetSupport School można przesłać wiadomość do wszystkich
podłączonych Uczniów lub do aktualnie wybranych Uczniów.
W
1.
2.
3.

celu wprowadzenia i przesłania nowej wiadomości
Wybierz Uczniów, do których chcesz wysyłać wiadomość.
Wybierz ikonę Wiadomość z paska narzędzi.
Pojawi się okno dialogowe Wiadomość.

4. Wpisz wymaganą wiadomość.
5. Wybierz
. Studenci zostaną poinformowani o otrzymaniu
wiadomości od Nauczyciela.
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Zgłoszenie Prośby o Pomoc,
NetSupport School pozwala Uczniom na Proszenie o Pomoc ze strony
kontroli. Można to zrobić przez wybranie opcji żądania pomocy z
aplikacji NetSupport School Student.
Aby podnieść Prośbę o Pomoc
1. Na urządzeniu Studenta, wybierz opcję Żądanie Pomocy w aplikacji
NetSupport School Student.
2. Kafelek Żądania Pomocy i pasek informacji Studenta zmienią kolor
na czerwony, aby pokazać, że została wysłana prośba o pomoc.
Jeżeli trzeba, Student może anulować prośbę.

3. Prośba o Pomoc będzie następnie przesłana do połączonego
Sterowania [kontrolera].
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Jeżeli Uczeń podnosi Prośbę o Pomoc, podniesiony będzie alarm u
Nauczyciela pod warunkiem, że obecnie ma tego Uczenia
podłączonego. Każde oczekujące żądanie pomocy będzie widoczne dla
Nauczyciela, przy czym ilość żądań pomocy będzie wyszczególniona
przez wskaźnik znajdujący sie w pasku narzędzi obok ikony Żądania
Pomocy. Będzie też wyświetlona ikona Żądania Pomocy obok ikony
Studenta. Te wskaźniki będą wyświetlane do czasu zrealizowania
danego żądania.

Aby wyświetlić bieżące Prośby o Pomoc
1. Wybierz ikonę Prośby o pomoc z paska narzędzi.
2. Otworzy się okno Prośba o Pomoc oraz lista Próśb.
3. Zaznacz wybranego Studenta, a następnie przyciskami paska
narzędzi Obserwuj lub Czatuj dokonaj odpowiedniej interakcji ze
Studentem.
4. Wybierz opcję Wyczyść, aby usunąć to żądanie..
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Transfer plików
NetSupport School oferuje funkcję Dystrybucji Plików, umożliwiającą
transfer plików od Tutora do Studentów.

Aby skopiować pliki i katalogi z Kontroli do Klienta
1. Wybierz ikonę Transfer Plików z lewej strony na Tutorze.
2. Wyświetli się widok Transferu plików, zawierający listę wszystkich
istniejących plików.
Uwaga: Aby dodać nowy plik do tego widoku, otwórz żądany plik w
odpowiedniej aplikacji. Wybierz Udostępnij dla, a
następnie wybierz z listy NetSupport School Tutor. Plik
wyświetli się w widoku Transferu plików.
3.

Zaznacz pliki, które pliki chcesz przesłać. Wybór

spowoduje

zaznaczenie wszystkich plików. Wybór
spowoduje odznaczenie
wszystkich plików. Wybierz Wyślij z paska narzędzi.
4.
5.
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Zaznacz studentów, którym chcesz przesłać pliki i wybierz opcję
.
Wyświetli się ekran wyświetlający postęp transferu plików.
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6.
7.

Możesz zatrzymać przesyłanie indywidualnego pliku, wybierając
.
Pliki zostaną wysłane do wybranych Studentów.

Aby wyświetlić plik
1. Podświetl plik, który chcesz wyświetlić.
2. Wybierz ikonę Widok z paska narzędzi.
3. Zostanie wyświetlona lista aplikacji. Wybierz żądaną aplikację, aby
wyświetlić plik.
Aby zmienić nazwę pliku
1. Zaznacz plik, którego nazwę chcesz zmienić.
2. Wybierz ikonę Zmień nazwę z paska narzędzi.
3. Wpisz nową nazwę dla pliku.
4.

Wybierz

w celu potwierdzenia zmian.

Aby usunąć plik
1. Zaznacz plik, który chcesz usunąć.
2. Wybierz ikonę Usuń z paska narzędzi.
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W jaki sposób Studenci wyświetlają pliki
Po przetransferowaniu pliku do Studenta, może on uzyskać do niego
dostęp poprzez Eksplorator Plików w aplikacji NetSupport School Student.

1.
2.
3.
4.
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Wybierz kafelek Eksplorator Plików z aplikacji NetSupport School
Student.
Zostanie wyświetlona lista plików przesłanych do Studenta.
Wybierz żądany plik, a następnie ikonę Widok.
Pojawi się lista aplikacji, pozwalająca na wyświetlenie pliku. Wybierz
żądany plik, aby go wyświetlić.
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Ankietowanie Uczniów
Narzędzie Inspekcji Ucznia umożliwia Nauczycielowi uzyskanie
natychmiastowej informacji zwrotnej od Uczniów w trakcie lub po
zakończeniu sesji. Nauczyciel wysyła podłączonym Uczniom pytanie
wraz z wyborem predefiniowanych odpowiedzi. Tutor gromadzi
odpowiedzi Studentów. Po udzieleniu odpowiedzi, Studenci mogą
zobaczyć wykres kołowy wszystkich udzielonych odpowiedzi.

Podstawowa procedura wysyłania kwestionariusza do Uczniów
to:
1. Wybierz ikonę
z lewej strony Tutora.
2. Wybierz Uczniów do objęcia kwestionariuszem. To mogą być wszyscy
Studenci w widoku Studentów lub wybrani Studenci.
3. Wybierz opcję Rozpocznij Ankietę w pasku narzędzi.
4. W Szybkiej Ankiecie wpisz pytanie.
5. Wybierz reakcje/odpowiedzi na pytanie. Można je wybrać z rozwijanej
listy domyślnej albo wprowadzić własne opcje poprzez wybór z listy
opcji Użyj własnej odpowiedzi. Można podać do sześciu
odpowiedzi; każdą z nich należy oddzielić przecinkiem.
6. Wyślij ankietę Studentom, klikając

.
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Na urządzeniach Uczniów otworzy się okno dialogowe wyświetlające
pytanie i odpowiedzi. Uczniowie wybierają odpowiednią odpowiedź i
składają.

7. W trakcie udzielania przez Studentów odpowiedzi, panel Ankiety
będzie pokazywał, ilu Studentów odpowiedziało. Miniatury Studentów
zmieniają kolor, odzwierciedlając rodzaj odpowiedzi udzielonych przez
poszczególnych studentów.
8. Po ukończeniu ankiety, można ją usunąć z ekranu poprzez wybranie z
paska narzędzi opcji Anuluj Ankietę.
Uwaga: Kwestionariusz zostanie usunięty ze wszystkich urządzeń,
czy Uczeń odpowiedział, czy nie.
Pokaż wyniki kwestionariusza Uczniom
1. Wybierz ikonę Pokaż Wyniki z paska narzędzi.
2. Zostanie wyświetlony wykres kołowy.
3. Wybierz opcję Pokaż Studentom.
4. Wyniki zostaną wyświetlone na ekranach Studentów.
Uwaga: Wyniki kwestionariusza zostaną wyświetlone tylko, jeśli działa
pasek narzędzi Ucznia a Uczniowie złożyli swoje odpowiedzi.
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Listy Ankietowe
Ankiety mogą być użyte ponownie poprzez dodanie ich do Listy Ankiet.
Korzystanie z List Ankietowych
Możesz wprowadzić nowe pytania lub użyć i edytować wcześniej
przechowane pytania i odpowiedzi.
Aby Dodać Nowe Pytanie do Listy Ankietowej
1. Wybierz opcję Rozpocznij Ankietę z paska narzędzi. Wybierz opcję
Utwórz nową ankietę, a następnie kliknij
.
Lub
Wybierz ikonę Zarządzaj Ankietami z paska narzędzi.
2. Zostanie wyświetlone okno Zarządzania Ankietami.
3. Wybierz
, żeby dodać nowe pytanie. Pojawi się okno Dodawania
Ankiety. Wpisz pytanie wraz z możliwymi odpowiedziami i wybierz
.
4. Pytanie zostanie dodane do okna Zarządzania Ankietami.
Uwaga: Wysyłanie pytania w formie Szybkiej ankiety doda to pytanie do
listy Ankiet.
Aby Zastosować Istniejącą Ankietę
1. Wybierz opcję Uruchom Ankietę z paska narzędzi i zaznacz opcję
Użyj predefiniowanej ankiety.
Lub
Wybierz ikonę Zarządzaj Ankietami z paska narzędzi.
2. Pojawi się lista istniejących pytań. Wybierz odpowiednie pytanie.
3. Wybierz

, aby wysłać do Studentów.

Zarządzaj Pytaniami i Odpowiedziami
Oprócz umożliwienia dodania nowej ankiety i wybrania istniejącej, okno
Zarządzania Ankietami może być użyte, aby dodawać nowe
pytania/odpowiedzi oraz edytować pytania/odpowiedzi.
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1. Wybierz ikonę Zarządzaj Ankietami z paska narzędzi. Zostanie
wyświetlone okno Zarządzania Ankietami.

2. Jeśli lista Ankiet aktualnie nie zawiera wymaganego pytania, wybierz
. Wpisz nowe pytanie, wraz z odpowiedziami w dostarczonych
ramkach i wybierz
Lub

.

Aby edytować istniejące pytanie, wybierz je z listy i kliknij
Zmień pytanie i/lub odpowiedzi do niego i wybierz
3. Pytanie będzie gotowe do wysłania Studentom.
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Moduł Pytania i odpowiedzi
Moduł Pytania i Odpowiedzi NetSupport School to unikatowe wspólne
narzędzie, pozwalające nauczycielom wzmacniać kluczowe punkty
nauczania i stale monitorować zrozumienie tematu przez Studentów
podczas lekcji. Można ustnie zadać pytanie całej klasie, sprawdzać
odpowiedzi i zrozumienie tematu przez Studentów, odbijać pytania w
klasie, rozwijać możliwości koleżeńskiej oceny oraz przyznawać
nagrody poszczególnym osobom i całym zespołom.

1. W programie Tutor, wybierz ikonę
z lewej części.
2. Wybierz ikonę Nowe Pytanie z paska narzędzi.
3. Pojawia się dialog Typy pytań.
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Jest pięć typów pytań do wyboru:
Pierwsza odpowiedź
Wpisz odpowiedź
Losowe
Pierwsza odpowiedź zespołowa
Zespół wpisuje odpowiedź
4. Wybierz typ pytania, aby kontynuować.
5. Zostaje wyświetlony dialog Zadaj pytania.
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Ustaw żądane właściwości pytania i wybierz

.

6. Aby rozpocząć sesję Pytań i Odpowiedzi wybierz
.
7. Tutor wyświetli miniatury Studentów. Tutaj można zobaczyć, kto
udzielił odpowiedzi i ocenić odpowiedź.
Dialog Pytania i Odpowiedzi jest wyświetlany u Studenta, pokazując
aktualny typ pytania oraz nagrody otrzymane przez Studenta.
Studenci mogą zobaczyć aktualny stan wszystkich Studentów dla
każdego pytania. Można również wybrać opcję pokazania wyników
Studentom; można to ustawić w dialogu opcji Pytania i Odpowiedzi.
Moduł Pytania i Odpowiedzi – Typ pytania: pierwsza odpowiedź
Nauczyciel zadaje werbalne pytanie, a Studenci klikają odpowiedź.
Wyświetlanych będzie „x” najszybszych odpowiedzi i najszybszy
Student będzie proszony o podanie swojej odpowiedzi. Nauczyciel
decyduje, czy odpowiedź jest poprawna, czy nie i może przyznawać lub
odbierać nagrody.
Uwaga: Gdy wybrano więcej niż jednego Studenta, można odbić
pytanie do studenta, który udzielił odpowiedzi jako drugi.
Można tego dokonać automatycznie poprzez wybranie opcji
Automatycznie odbij do następnego Studenta w oknie
zadawania pytań lub poprzez wybranie ikony

.

Można ustanowić limit czasu na zastanowienie i w tym czasie przycisk
odpowiedzi jest wyłączony, co daje Studentom czas na przemyślenie
odpowiedzi przed jej kliknięciem. Można również ustawić limit czasu na
udzielenie odpowiedzi na pytanie.
Można wykluczyć Studenta z kolejnej tury, jeżeli już odpowiedział na
pytanie, upewniając się, że wszyscy Studenci mają jednakową szansę
na udzielenie odpowiedzi.
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Tryb Pytania i Odpowiedzi – Typ pytania: wpisz odpowiedź
Nauczyciel z wyprzedzeniem wpisuje odpowiedź na kolejne pytanie, a
następnie zadaje to pytanie ustnie. Studenci są proszeni o wpisanie
odpowiedzi. Wyniki są niezwłocznie wyświetlane klasie i nagrody można
przyznawać lub odbierać.
Można ustanowić limit czasu na zastanowienie i w tym czasie przycisk
odpowiedzi jest wyłączony, co daje Studentom czas na przemyślenie
odpowiedzi przed jej kliknięciem. Można również ustawić limit czasu na
udzielenie odpowiedzi na pytanie.
Można wykluczyć Studenta z kolejnej tury, jeżeli już odpowiedział na
pytanie, upewniając się, że wszyscy Studenci mają jednakową szansę
na udzielenie odpowiedzi.
Tryb Pytania i Odpowiedzi – Typ pytania: losowe
Nauczyciel decyduje, ilu Studentów ma zostać losowo wybranych, a
NetSupport School dokonuje wyboru i szeregowania. Następnie
Student zostaje wybrany losowo, a Nauczyciel zadaje pytanie, na które
dany Student odpowiada. Nauczyciel decyduje, czy odpowiedź jest
poprawna, czy nie i może odbić pytanie do kolejnego losowo
wybranego Studenta. Nagrody można przyznawać lub odbierać.
Uwagi:
•
Gdy wybrano więcej niż jednego Studenta, można odbić pytanie do
studenta, który udzielił odpowiedzi jako drugi. Można tego dokonać
automatycznie poprzez wybranie opcji Automatycznie odbij do
następnego Studenta w oknie zadawania pytań lub poprzez

•

wybranie ikony
.
Jeśli student udzielił odpowiedzi, nie zostanie losowy wybrany
ponownie w trakcie danej sesji, chyba że odznaczona zostanie
opcja Tylko jednokrotny wybór studentów.

Można również wybrać Studenta losowo poprzez wybór ikony Wybierz
Losowo z paska narzędzi. Jest to możliwe wyłącznie w widokach
Monitorowania, Normalnym i Czatu.
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Opcje pytań i odpowiedzi
1. W programie Tutor, wybierz ikonę
z lewej części.
2. Wybierz ikonę Opcje z paska narzędzi.

Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi
Student zyskuje punkt
Jeżeli Student odpowie poprawnie, otrzymuje nagrodę.
Student jest wyłączony z dalszych pytań
Jeżeli Student poprawnie odpowie na pytanie, zostaje wyłączony z
kolejnych tur pytań.
Po udzieleniu niepoprawnej odpowiedzi
Student traci punkt
Jeżeli Student odpowiada niepoprawnie, nagroda zostaje odebrana.
Student jest wyłączony z dalszych pytań
Jeżeli Student niepoprawnie odpowie na pytanie, zostaje wykluczony z
kolejnych tur pytań.
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Wyniki
Liczba wyników do wyświetlenia
Określ, ilu Studentów ma być pokazywanych u Tutora po odpowiedzi na
pytanie. Studenci są wymieniani w oparciu o szybkość odpowiedzi na
pytanie. Pozycja jest pokazana jako żółty kwadrat z numerem na
miniaturze Studenta.
Wyświetl uporządkowaną listę wyników na urządzeniu Studenta
Zdecyduj, czy wyświetlać czas odpowiedzi Studentów oraz wyniki
wszystkim Studentom.
Wyświetlaj w liście tylko najlepsze wyniki
Jeśli wyniki są pokazywane Studentom, ta opcja pokazuje tylko najlepsze
rezultaty (zgodnie z wyborem w opcji Liczba studentów). Przykładowo,
jeśli w opcji Liczba studentów wybrano „pięć osób” , zostanie pokazanych
tylko pięć wyników.
Dźwięki
Efekty dźwiękowe można włączać u Nauczyciela i Studentów. Dźwięki są
odtwarzane u Nauczyciela - gdy Student odpowiada i u Studenta - gdy
jest wyświetlany dialog Odpowiedzi oraz u obydwu – podczas losowego
wyboru Studenta i gdy czas na zastanowienie wynosi 5 i 2,5 sekundy.
Efekty dźwiękowe są włączone jako ustawienie domyślne.
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Moduł Pytania i Odpowiedzi – Interfejs Tutora
Po wybraniu typu pytania i opcji, miniatury Studenta będą wyświetlane
w programie Tutor. Miniatury pozwalają zobaczyć, kto odpowiedział i
łatwiej oceniać odpowiedzi.
Dostosuj rozmiar miniatur
Miniatury Uczniów mogą być zwymiarowane w celu dostosowania do
osobistych preferencji.

1. Wybierz ikonę
bądź ikonę

aby zwiększyć wielkość miniatur Studentów
, aby zmniejszyć tę wielkość.

Automatyczne dopasuj Rozmiar miniatury Ucznia
Opcja ta automatycznie dostosowuje wielkość widocznych miniatur tak,
aby pasował do okna.

1.

Wybierz ikonę

w widoku Listy.

Następujące ikony mogą zostać wyświetlone u Tutora:
Student jeszcze nie odpowiedział.

Student odpowiedział. Można oznaczyć odpowiedź
jako poprawną lub niepoprawną, klikając haczyk
lub krzyżyk. Kliknięcie przycisku kciuka
skierowanego w dół lub w górę pozwala klasie
oceniać odpowiedzi innych osób. Żółta liczba
wskazuje, na którym miejscu student udzielił
odpowiedzi.
Odpowiedź Studenta została oznaczona jako
poprawna. Wyświetlana jest również liczba
nagród, aktualnie posiadanych przez Studenta.
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Odpowiedź Studenta została oznaczona jako
niepoprawna. Wyświetlana jest również liczba
nagród, aktualnie posiadanych przez Studenta.
Student jest wykluczony z rundy.

Upłynął czas w trybie Wpisz odpowiedź zanim
Student odpowiedział.
Student jest oceniany przez innych studentów.
Zielone i czerwone obszary wypełnią styl wykresu
słupkowego podczas udzielania odpowiedzi przez
studentów.
Student uznał odpowiedź za poprawną w trybie
oceniania koleżeńskiego.
Student uznał odpowiedź za niepoprawną w trybie
oceniania koleżeńskiego.
Podczas pytania losowego, ikony studentów
pulsują, oznaczając, że mogą oni zostać wybrani.
Na ekranach Studentów pojawia się również duży
znak „?”.
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Korzystanie z modułu Pytania i odpowiedzi
Po rozpoczęciu sesji Pytania i Odpowiedzi można zobaczyć, kto
odpowiedział i ocenić odpowiedzi Studentów, klikając haczyk lub
krzyżyk na miniaturze Studenta. Można przyznawać nagrody za
poprawna odpowiedź i odbierać za odpowiedź niewłaściwą; te opcje
konfiguruje się w dialogu opcji Pytania i Odpowiedzi. Studenci mogą
zobaczyć swoje aktualne nagrody w dialogu Pytania i Odpowiedzi.
Uwaga: Nagrody mogą być przydzielane/odbierane spoza sesji Pytania
i Odpowiedzi; wybierz opcję Nagrody z paska narzędzi.
Pytania można odbijać w całej klasie, zachęcając do dyskusji. Można
również poprosić Studentów o koleżeńską ocenę odpowiedzi, aby
sprawdzić, czy uważają oni odpowiedź za poprawną, czy nie.
Można przejść do kolejnej rundy przez wybranie ikony

.

Wykluczanie studentów
Aby zapewnić równe zaangażowanie Studentów w całym procesie,
można wykluczyć określonych Studentów (tych, którzy już
odpowiedzieli na pytanie) z kolejnej tury pytań.
Studenci są automatycznie wyłączani z tury po zaznaczeniu dowolnej
opcji Wyklucz w dialogu opcji Pytania i Odpowiedzi.
Efekty dźwiękowe
Efekty dźwiękowe można włączać u Nauczyciela i Studentów. Dźwięki
są odtwarzane u Nauczyciela - gdy Student odpowiada i u Studenta gdy jest wyświetlany dialog Odpowiedzi oraz u obydwu – podczas
losowego wyboru Studenta i gdy czas na zastanowienie wynosi 5 i 2,5
sekundy. Efekty dźwiękowe są włączone jako ustawienie domyślne.
1. Wybierz ikonę Opcje z paska narzędzi.
2. Wybierz odpowiednią opcję, aby włączyć/wyłączyć efekty
dźwiękowe u Nauczyciela lub Studenta.
3. Użyj suwaka, żeby regulować głośność.
Odbijanie pytań
Aby zachęcić do dyskusji w klasie, można odbić pytanie do kolejnego
Studenta, prosząc o odpowiedź lub pytając, co sadzi on o odpowiedzi
poprzednika.
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Uwaga: Można odbijać tylko pytania typu Pierwsza odpowiedź i
Losowe, gdy wybrano więcej niż jednego Studenta.
Pytania można automatycznie odbijać do kolejnego Studenta, który
udzielił odpowiedzi przez kliknięcie haczyka lub krzyżyka. Wybierz
opcję Automatycznie odbij do kolejnego studenta w dialogu Zadaj
pytanie. Pytanie będzie odbijane do Studentów tyle razy, ile określono.
Manualnie odbijaj pytania
Jeżeli nie wybierasz opcji automatycznego odbijania pytania, możesz
nadal odbić pytanie do kolejnego dostępnego Studenta.

1.

Wybierz ikonę

w Konsoli Tutora.

Gdy pytanie zostaje odbite, pojawia się wyświetlenie, wskazujące, u
kogo jest aktualnie pytanie i skąd nadeszło. Kolejny Student może
odpowiedzieć i odbijanie może trwać w klasie do chwili uwzględnienia
wszystkich Studentów, którzy udzielili odpowiedzi.
Ocena koleżeńska
Ocena koleżeńska pozwala Studentom komentować odpowiedź podaną
przez członka klasy. Po udzieleniu odpowiedzi na pytanie można
poprosić resztę klasy o dokonanie oceny tej odpowiedzi, poprzez
kliknięcie na przycisk
. Na ekranach Studentów pojawia się
dialog z prośbą o określenie, czy odpowiedź byłą poprawna, czy nie. W
miarę odpowiadania przez Studentów, miniatura Tutora zmienia się,
wskazując liczbę Studentów, których zdaniem odpowiedź jest
poprawna lub nie.
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Tryb zespołowy pytań i odpowiedzi
Można ustawić tryb zespołowy, wybierając typ pytania Pierwsza
odpowiedź zespołowa lub Zespół wpisuje odpowiedź. Następnie
Studenci starają się o nagrody jako grupa, a nie indywidualnie. Zespoły
można tworzyć losowo lub pozwolić Studentom na wybór grupy. Można
tworzyć indywidualne nazwy zespołów i dowolnie przypisywać im
barwy.
Korzystanie z trybu zespołowego
1. Z dialogu Typ pytania wybierz Pierwsza odpowiedź zespołowa lub
Zespół wpisuje odpowiedź.
2. Wybierz żądane właściwości dla pytania w oknie Zadaj pytanie.
Wybierz
.
3. Pojawia się dialog Utwórz zespoły.

4. Wybierz sposób grupowania zespołów. W przypadku grupowania
losowego wpisz liczbę zespołów. Jeżeli Student wybiera zespół,
wpisz nazwy zespołów; następnie Studenci mogą wybrać zespół z

rozwijanej listy. Wybierz
.
5. Pojawia się dialog Podsumowanie zespołów, pokazujący, ilu
Studentów jest w każdym zespole. NetSupport School losowo
przypisuje barwy zespołom; można to zmienić, klikając na barwę i
wybierając nowy kolor.
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6. Wybierz

. Sesja pytań i odpowiedzi rozpocznie się normalnie.

Ekran Tutora pokazuje, w jakim zespole znajduje się dany Student.
Domyślny pasek Grup jest zastąpiony paskiem zawierającym zespoły.
Statystyka dla zespołów jest wyświetlana Studentom w dialogu Pytania
i Odpowiedzi. Nagrody przydzielane są zarówno indywidualnym
studentom, jak i zespołom.
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Nagrody dla Uczniów
NetSupport School zapewnia Nauczycielowi możliwość 'Nagradzania'
Uczniów za dobre zachowanie. Podczas lekcji, Nauczyciel może
przydzielać pojedynczym Studentom nagrody (w postaci gwiazdek), co
jest widoczne na urządzeniu Studenta.
Przyznawanie Uczniom Nagród
1. Wybierz żądanego Studenta w widoku Studenta.
2. Wybierz ikonę Nagrody z paska narzędzi.
Uwaga: Będzie to widoczne tylko w widokach Monitorowania,
Normalnym, PiO i Czatu.
3.
4.

Wybierz opcję Przyznanie Nagrody.
Na urządzeniu Studenta pojawi się gwiazdka.

Usuwanie Nagród
1. Wybierz żądanego Studenta w widoku Studenta.
2. Wybierz ikonę Nagrody z paska narzędzi.
3. Wybierz opcję Usuń Nagrodę.
4. Gwiazdka zostanie usunięta z urządzenia Studenta..
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Uruchamianie witryny internetowej na urządzeniach
Studentów
NetSupport School pozwala na zdalne uruchomienie wybranej witryny
internetowej na jednym lub wielu urządzeniach Studentów.
1. Wybierz Studenta, u którego chcesz uruchomić witrynę internetową.
2. Wybierz opcję Wyślij odnośnik z paska narzędzi.
3. Wpisz URL, który ma zostać wysłany Studentom.
4. Wybierz
.
5. URL zostanie uruchomiony na urządzeniach wybranych Studentów.

Korzystanie z aplikacji NetSupport School Student
Po otwarciu aplikacji NetSupport Student, użytkownik zostanie
poproszony o zalogowanie.
Uwaga: Można wstępnie skonfigurować ustawienia sali dla Studenta lub
studenci mogą wprowadzić je sami. Więcej informacji na ten
temat w dziale Konfiguracja Studenta.
Po zalogowaniu Studenta do sali, pojawia się ekran wyświetlający
dostępne funkcje.
Student otrzyma ogólne informacje na temat zajęć, włączając salę, do
której jest zalogowany oraz Nauczyciela, z którym jest połączony. Pojawią
się również wszystkie nagrody, które uzyskał.
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Z tego ekranu Student może:
•
•
•
•

Otrzymywać wiadomości od Nauczyciela.
Prowadzić czat z Nauczycielem.
Wyślij żądanie pomocy do nauczyciela (przez Tutora).
Otrzymywać pliki od Nauczyciela.
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KONTAKT
UK & International
www.netsupportsoftware.com
Technical Support: support@netsupportsoftware.com
Sales: sales@netsupportsoftware.com
North America
www.netsupport-inc.com
Technical Support: support@netsupportsoftware.com
Sales: sales@netsupport-inc.com
Canada
www.netsupport-canada.com
Technical Support: support@netsupportsoftware.com
Sales: sales@netsupport-canada.com
Germany, Austria and Switzerland
www.pci-software.de
Technical Support: support@netsupportsoftware.com
Sales: sales@pci-software.de
Japan
www.netsupportjapan.com
Technical Support: support@netsupportsoftware.com
Sales: sales@netsupportjapan.com
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