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Проект „ИКТ в училище“, „Умно училище“ (smart school)
програма от Риск Електроник ООД
Програмата “Умно училище” предлага технологични решения в ИКТ областта,
като се отчита съвременното ниво на технологиите, както и нивото на ИКТ в
българските училища в момента. Определящ за много от решенията е факта, че
ние вече „живеем в облаците“, т.е. новите облачни технологии променят
драматично както проблемите, които трябва да бъдат решени (eBag например),
така и начина по който може да стане това. Съвременните ИКТ системи за
обучение освен, че имат по-големи възможности и са по-ергономичи, пестят
енергия и са по-лесни за поддръжка. Те по правило имат повече от едно приложение
в или извън учебно време. Тук се разглеждат компонентите на тези системи, както
и някои конкретни възможности за тяхната реализация, предлагани от фирмата.
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1.Компютъризирани работни места (КРМ)
КРМ са такива оборудвани с настолни и/или преносими
компютри, терминали, таблети и др. В близко бъдеще цялото
учебно съдържание ще е достъпно през Интернет в „облак“.
Това налага точна спецификация на най-подходящите за целите
на българското образование работни места.
Изисквания към КРМ
Учебното съдържание е най-важната и скъпа компонента в една система за
обучение. Тя макар и относително статична всъщност подлежи на непрекъснато
усъвършенстване, разширение и развитие.
Съществуват много различи програми за обучение, които изискват не само
различни апаратни ресурси на всяко КРМ, но работят под управлението на различни
операционни системи (ОС). Съвременното КРМ би трябвало да има следните
качества:
-собствена гарантирана изчислителна мощност, която в
зависимост от приложението, лесно да бъде променяна;
-да позволява работа с различни ОС, за да се напасва на
приложенията;
-да има минимална консумация на енергия, да работи тихо и да
не отделя топлина;
-да отговаря на всички съвременни изисквания за ергономичност
и охрана на труда;
-да позволяват лесна централизирана (от разстояние) системна
поддръжка.
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Възможности за реализация на КРМ
Стационарните КРМ са гръбнака на ИКТ системата в училище. Оборудването на
всички класни стаи с КРМ е целта, към която се стремим.
Оборудваните в миналото кабинети с персонални компютри (ПК), дори и да са
функционални, не отговарят на повечето формулирани изисквания.
Подмяната на остарелите ПК с Виртуални Машини (ВМ), т.е. терминали
работещи с десктоп виртуализация, отговаря напълно на съвременните
изисквания. При подходящ избор, те представляват универсално КРМ, позволяващо
използване на максимален брой софтуерни продукти за обучение. Оборудваните с
тях класни стаи са мултифункционални, т.е. могат да се използват за обучение по
различни предмети, при наличие на съдържание за целта.
В някои специални случаи, терминалите (ВМ) може да не се справят със
съответното приложение. Тогава е целесъобразно КРМ да се оборудват със
съвременни AIO (All in One) компютри. При тях компютъра е вграден в монитора,
който по правило е с тъч технология. Съществува стандарт на Intel за такива КРМ.
Те отговарят на повечето съвременни изисквания.
Мобилните устройства и тяхното място в учебния процес
Мобилните устройства като преносими компютри, таблети, интелигентни
телефони и др. би трябвало да се разглеждат като по-скоро помощни, а не основни,
на които трябва да се разчита за целите на училищното образование.
Преносимите компютри са много полезни за преподавателите, защото им дават
възможност да се подготвят и извън училище.
Темата еBAG ( електронна раница), вече не е така актуална, както в близкото
„безоблачно“ минало. При наличието на съдържание в облака, учениците нямат
нужда да носят никаква чанта. Достатъчно е да имат възможност да влизат в
облака, било от домашен и/или училищен компютър, за да се подготвят. Така
отпада темата за използване на преносими компютри/таблети от децата и
опазването на същите, т.е. достатъчно е училището да осигури достъп до КРМ на
всеки ученик, както в час, така и за самоподготовка в училище.
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2. Универсален компютърен кабинет (УКК)
Всяко КРМ разполага със своя собствена ВМ, която се конфигурира на управляващия
сървър в зависимост от приложението. Една отделна ВМ управлява бялата дъска,
като за такава се използва широкоформатен дисплей (50“ например) или
прожектор. Бялата дъска се управлява с безжична клавиатура и мишка от
разстояние. На всички ВМ работи софтуер за управление на класната стая Net
Support School (NSS).
УКК има три различни режими на работа както следва:
-основен режим за обучение, при който всички КРМ се държат като
персонални компютри (ПК) в една мрежа;
-развлечение, КРМ работят под ОС Андроид и позволяват използване на
програмни продукти за развлечение;
-информационна система, бялата дъска, както и ученическите екрани се
използват за разпространение на важни съобщения от „облака“.
Възможен е и смесен режим на работа, когато в един и същи кабинет различни КРМ
се използват в един от изброените режими.
Вариант: Учителското работно място се оборудва с AIO компютър с тъч екран,
който се проектира на бялата дъска.
3. Специален/мобилен компютърен кабинет
КРМ представляват ПК от типа AIO, работещи с тъч технология.. Тези
Кабинетите би трябвало да се използват в един от следните случаи:
-КРМ на УКК (т.2.) не са достатъчно мощни за работа с определени приложения;
-наложително е, компютърният кабинет периодично да се мести от стая в стая с
помощта на специално пригоден за транспорта шкаф.
Бялата дъска в такива кабинети също се реализира с голям монитор/прожектор,
изобразяващи екрана на учителския компютър. Цялата система работи под NSS.
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4. Система за управление на белите дъски в множество класни стаи
Системата е подходяща за кабинети без налини КРМ, където всяка бяла дъска
независимо от нейната реализация, работи със своя собствена ВМ, като бялата
дъска се „управлява“ през безжична клавиатура, мишка или някакво друго
координатно устройство.
Системата може да се използва и за прожектиране на учебни и др. филми, както и
за разпространение на важна информация, която се получава централно от
„облака“. Към тази система могат да бъдат включени допълнителни екрани,
разположени извън класните стаи, които да се използват като училищен
телевизионен канал.
5. Други компоненти и системи
Киоски за сърфиране в Интернет и др. в извън учебно време.
Разполагат се в коридорите на училището, като могат да работят
автономно и/или да бъдат свързани с някоя от другите инсталирани от
нас системи.
Всички класове персонални компютри, сървъри и др. По-специално внимание
заслужават компактни системи, които имат пълна функционалност в
сравнително малък обем.
Мобилни устройства, преносими компютри, таблети и др. , като повечето от тях
безпроблемно се включват към другите наши системи, работейки под Windows или
Android. Независимо, че препоръчваме тези устройства да се ползват предимно от
преподавателите, по желание на клиента изграждаме КРМ и с тях. Едно от
смислените приложения в тази посока е „тестови център“ за доказване на ключови
компетенции.
Терминални класове от нисък клас (Multipoint). КРМ при тези класове не отговарят
на изискванията от т.1. Тяхното единствено предимство е, че са евтини. Могат
да се използват за обучение на малки ученици на компютърна грамотност.
В случай, че разполагате с такива терминали и не сте доволни от тяхната
функционалност, контактувайте с нас, като опишете конкретното решение.
В много от случаите, бихме могли да направим ъпгрейд на системата,
след който вашите терминали, ще работят като тези от висок клас.
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6. За нашите стари клиенти
Училищата, които са станали наши клиенти на първите два етапа на програмата
„ИКТ в училище“ и имат инсталирани системи „Диана“ или „Виктория“, няма от
какво да се притесняват. На този етап предлагаме доработка на тези системи до
съответно „Диана 2“, „Виктория 2“. И в двата случая, новите системи ще имат
подобна на описаната по-горе функционалност.
Нека всички училища попадащи в тая категория и желаещи ново
развитие/разширение на системите да ни се обадят, като формулират желанията
си.
7. Заключение
Масовите КРМ за целите на „ИКТ в училище“, би трябвало да са терминали,
работещи с десктоп виртуализация и притежаващи значителни графични
възможности.
За специални приложения от най-висок клас е целесъобразно да се използват
съвременни компютри с технология AIO, с повишени графични/изчислителни
възможности и тъч технология.
Мобилните устройства са помощни, а не основни за
целите на образованието. Те са ефективни в
ръцете на учителите.
Всяко училище би трябвало да се стреми към
оборудване на всички класни стаи до УКК, работещи
със съдържание в облак.
Наличните в училище сървъри е целесъобразно да се концентрират в обособено и
оборудвано за целта сървърно помещение.
Нашата фирма предлага множество от най-разнообразни хитроумни решения за
целите на образованието. Вариантите са много и трудно могат да бъдат
описани. Предлагаме на училищата да се свържат с нас, като формулират своите
изисквания и цели, а ние поемаме ангажимент да разработим и изпълним
оптимален за съответното училище проект.
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