
Искуство со iTalc софтверот од аспект на 
ИКТ професионалец.ИКТ професионалец.



Бидејќи на компјутерите во сите 
средни и основни

училишта во Република 
Македонија, оперативниот 
систем е Линукс базиран,исто 
така и со отворањето на првата 
мудл училница во Македонија.

Произлезе идејата да се 
репрограмира iTALC софтверот 
како би служел за classroom 
management софтвер,со тоа што 
учениците ќе бидат повеќе 
фокусирани на наставата.



Прва моодле училница во РМ е 
основана на 20.03.2015 год. во 
рамките на СОЕУ Јане 
Сандански во Битола, со 
одобрение на МОН И БРО на 
РМ.

Таа е дел од истражувањето на 
докторски студии на м-р Николче 
Шулевски, проф. по германски Шулевски, проф. по германски 
јазик во СОЕУ Јане Сандански 
Битола.



На сликата гледаме еден сосема 
мал дел од начинот на кој што 
треба да биде рачно 
програмиран iTalc софтверот.

Како што веќе и спомнав тоа е 
сложена процедура и бара 
соодветно познавање од областа 
на програмските јазици како и на програмските јазици како и 
мрежните технологии.



Искуство со Netsupport school софтверот 
од аспект на ИКТ професионалец.од аспект на ИКТ професионалец.



Со NetSupport school, се создаде 
уникатна функција специјално за 
ИКТ професионалци тоа е: Tech 
Console. Убаво е што конечно 
производителот признава дека 
ИКТ професионалците имаат 
важна улога во одржувањето на 
сите компјутери во училиштето 
ефикасно и подготвени за 
наставниците да ги користат во наставниците да ги користат во 
своите лекции. И бидејќи 
најголемиот дел од одржувањето 
може да се направи на 
компјутерите во училиштето 
преку NetSupport School Tech 
Console интерфејсот, тоа значи 
дека можеме да го насочиме 
вкупниот број на софтверски 
пакети што треба да ги 
користиме.



Со Tech Console можат да се  
извршат проверки на сите 
компјутери во училиштето. Јас 
можам да ги видам јасно на 
екранот и да го сменам 
распоредот на сликите за да го 
одразам уредувањето на 
компјутерите според  училницата.

Исто така можно е да се видатИсто така можно е да се видат
на прв поглед сите компјутери на 
мрежата и групата, сите 
компјутери по училница или 
локација, ако сакаме. Многу е 
лесно да се види кои ученички и 
учителски компјутери 
учествуваат во активна класа. 
Убаво е да бидете во можност да 
ги следите сите компјутери на 
овој начин и да продолжите да 
проверувате дали сите тие 
работат како што треба.



Уште една одлична 
карактеристика на Tech Console 
на NetSupport School е тоа што 
можеме да ги вклучиме, 
исклучиме, рестартираме и 
најавуваме компјутерите преку 
remote control. Значи, ако некои 
компјутери се остават да работат 
до крајот на денот, можеме 
едноставно да ги исклучиме - без едноставно да ги исклучиме - без 
разлика каде се наоѓаат - и да го 
направиме својот дел кон 
иницијативата за зачувување на 
енергијата на училиштето.



Со Tech Console. Можам да имам 
целосна далечинска контрола на 
секој компјутер кој што е поврзан 
на LAN мрежата во училиштето, 
ако е потребно, како и преглед на 
сите безбедносни поставки на 
клиентот. И тоа е одличен начин 
брзо да се поправат 
персоналните компјутери без 
физичка посета на секоја физичка посета на секоја 
училница.



Можам да го видам статусот на сите 
наставнички и студентски компјутери во 
училиштето на прв поглед како листа или 
како голема слика составена од повеќе 
слики на активните екрани - и доколку 
гледам компјутер во Режим на 
известување, веднаш можам да видам 
повеќе информации, како што се 
корисничкото име, IP адресата, тековните 
апликации и веб-страниците што работат 
на таа конкретна машина.

Доколку наставникот смета дека им е Доколку наставникот смета дека им е 
потребна техничка помош за време на 
предавањето, тие

може да нè известат со кликнување на 
копчето "Поддршка" на нивната конзола и 
потоа можеме да го разгледаме 
проблемот преку remote control 
функцијата. Ова е навистина корисно за 
наставникот, бидејќи не треба да ја 
напуштат училницата за да побараат 
помош, бидејќи честопати може брзо и 
лесно да се реши проблемот со 
далечинската контрола со минимална 
врева и минимално пореметување на 
часот за учениците .



Исто така може да се разговара 
со наставникот или учениците. 
Ова навистина може да помогне 
да заштедите време со 
решавање на проблемите, 
бидејќи можеме да побараме 
повеќе детали за тоа што се 
случило , што  помага да се 
поправи и да се продолжи со  
разгледување на  следниот разгледување на  следниот 
проблем доколку го има !



Исто така можам да испраќам 
пораки до сите корисници на 
компјутер. 

Да речеме дека треба да се 
објави дека серверот за е-пошта 
ќе биде исклучен на 10 минути: 
лесно можам да ја емитувам 
оваа порака до сите најавени 
корисници. Ова значи дека сите корисници. Ова значи дека сите 
корисници најавени на компјутер 
го гледаат веднаш, без разлика 
што и да прават на нивниот 
компјутер во тоа време. Сметам 
дека е многу поефикасно од 
испраќање на е-пошта (што некои 
од наставниците признаваат дека 
и никогаш не ја читаат!)



Како ИКТ професионалец  убаво 
е  кога може да генерирате 
целосна хардверска или 
софтверска листа за избраниот 
компјутер – ова не може да се 
направи од повеќето други 
софтверски пакети за 
управување со училницата! 
(пример iTALC) Ова е многу 
корисно за да се истражат корисно за да се истражат 
проблемите во поголема 
длабочина и да се осигураме 
дека секој од нашите компјутери 
во училиштето е постојан и 
актуелен.



Кога  се обезбедува далечинска 
поддршка за наставник или 
студент за посложени прашања, 
понекогаш треба да се видат 
услугите, процесите и 
апликациите кои се извршуваат 
на секој компјутер. Тие можат да 
се видат и контролираат  преку 
Tech Console, како и да се види 
какви софтверски апликации има какви софтверски апликации има 
применето на секоја машина.



Tech Console може да се користи 
за следење на ученичката 
активност на интернет 
(дозволени содржини,пример 
Wikipedia,moodle.mk, итн) и исто 
така се следат и апликациите 
што ги користат. Ако има некое 
навестување дека  учениците се 
приклучиле на нешто што не 
треба, (секако, можат да се видат треба, (секако, можат да се видат 
и какви било апликации што 
работат во позадина!) NetSupport 
School овозможува да се 
затворат или убиваат 
апликациите од далечина, како и 
да се исклучат сите непристојни 
веб страни.



Една од моите омилени 
карактеристики на NetSupport 
School Tech конзолата е 
функционалноста за пренос и 
дистрибуција на датотеки. Она 
што е одлично за NetSupport 
School е тоа што е оптимизиран 
за да се обезбеди брз и 
ефикасен пренос на податоци и 
во жични и во безжични мрежни во жични и во безжични мрежни 
околини (со многу минимално 
влијание врз остатокот од 
мрежата) користејќи UDP (User 
Datagram Protocol) за пренос .



Друга корисна карактеристика на 
NetSupport School е што може да 
се види статусот на USB 
меморијата  на сите машини во 
училницата. Понекогаш 
учениците си носат игри од дома 
и ги поставуваат на училиште, но 
тоа секако е против правилата. 
Со оваа функција за мониторинг 
значи дека лесно може да се значи дека лесно може да се 
открие кој е и да се преземат 
соодветни мерки.



Според различните хардверски 
побарувања Netsupport School е 
навистина флексибилен и работи 
на сите типови на thin и zero 
computing подесувања :

1.Wyse Zero client 

2.NComputing 

3.Citrix 

4.MiniFrame SoftXpand Microsoft 4.MiniFrame SoftXpand Microsoft 
Terminal Services 



И за крај NetSupport School е идеален за 
настава но исто така и како алатка за 
следење на ученичките активности, а 
Tech Console софтверот навистина е Tech Console софтверот навистина е 
шлаг на торта за ИКТпрофесионалците. 
Вчера видовме дека програмата е 
многу лесна за инсталирање a
нејзиното поставување е во само 
неколку чекори.



Ви благодарам за вниманието.


