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1. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Умовні позначення, прийняті в даному описі:

Критичні зауваження

Важлива інформація

Інформація до відома

Жирний

Курсив

Жирним шрифтом виділені назви кнопок, меню, програм 

Курсивом позначені назви файлів, шляхів, посилань



Посібник користувача

8

2. ВСТУП

Nibelung - це зручний засіб навчання, заснований тільки на програмному забезпеченні. Цей 
програмний комплекс призначений для використання комп’ютерного класу в якості інтерактивного 
мультимедійного середовища, додаючи при цьому різні функції, характерні для лінгафонного 
кабінету. У той же час він дозволяє досить ефективно проводити уроки і з багатьох інших 
навчальних предметів, а також проводити перевірку знань учнів за допомогою вбудованої системи 
тестування.

Програмний комплекс використовує локальну мережу для зв’язку між комп’ютерами класу. Через 
локальну мережу можуть передаватися аудіо- та відеоматеріали, різні текстові документи та інші 
файли; здійснюватися повне управління персональними комп’ютерами учнів із робочого місця 
викладача.

Це повністю програмне рішення, яке не вимагає додаткових витрат на апаратні засоби, легке і 
швидке в установленні та налаштуванні. 

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача допомагає викладачеві швидко засвоїти даний 
програмний продукт і ефективно використовувати його при вивченні різних предметів.

Основні можливості програмного комплексу:

• робота з класами до 64 учнівських місць (максимальна кількість місць задається ключем захисту);

• організація робочих місць учнів у групи (до десяти груп одночасно) і пари
(всередині групи);

• можливість одночасного виконання кількох завдань у групі;
• імітація телефонних переговорів;
• прослуховування або діалог з обраними учнями, парою чи групою;
• загальний виклик для всіх учнів;
• передавання окремим учням чи групам для подальшої роботи різної аудіоінформації;
• можливість роботи до 10 незалежних аудіо/відеоджерел одночасно

(за кількістю груп);
• можливість використання кількох звукових карт;
• можливість використання кількох вбудованих CD дисководів;
• передача відеоінформації учням на їх персональні комп’ютери, у тому числі із зовнішнього

джерела, використовуючи карту відеозахоплення;
• передача зображення екрана викладача учням;
• передача зображення екрана учня-зразка іншим учням і викладачеві;
• автоматичне спостереження за комп’ютерами учнів;
• перегляд ескізів екранів обраних або всіх учнів викладачем;
• перегляд відео з веб-камер обраних або всіх учнів викладачем;
• передача учням і прийом від них різних документів і файлів;
• формування, роздача і збір файлів для домашнього завдання;
• повне управління персональними комп’ютерами учнів з робочого місця викладача: перехоплення

управління, запуск додатків, блокування введення, керування живленням, контроль Інтернету,
блокування запуску програм, примусове завершення процесів;

• можливість відключення знімних носіїв на комп'ютерах учнів;
• можливість запису аудіо даних учнів на жорсткому диску комп'ютерів учнів і викладача в 

форматах WAV або MP3;
• можливість самостійної роботи учнів із програмним цифровим магнітофоном;
• можливість програвання аудіофайлів у форматах  WAV, MP3 або WMA на цифрових

магнітофонах учнів;
• можливість програвання відеофайлів на цифрових магнітофонах учнів;
• можливість роботи із синхронним текстом (текстовий супровід, дублюючий звукову доріжку в

цифровому магнітофоні);
• графічне відображення аудіофайлу в цифровому магнітофоні;
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• графічне відображення записаного голосу учня в цифровому магнітофоні;
• можливість роботи з мітками (до 9) у цифровому магнітофоні;
• можливість оцифровки різних аудіоджерел у файл для подальшої роботи (зовнішнє

аудіоджерело, підключене до входу звукової карти, вбудований CD програвач, голос викладача і
учнів та інше);

• можливість одночасної роботи з одним CD аудіодиском у різних групах, прослуховуючи різні
треки;

• можливість передачі миттєвих текстових повідомлень між учнями і викладачем, а також
організація чат-сесій у групах учнів;

• використання Інтернет-сторінок у якості навчальних матеріалів;
• можливість роботи в бездротових мережах (із деякими обмеженнями);
• можливість редагування графічного відображення класу;
• введення і зміна прізвищ учнів і викладача з можливістю збереження візуального відображення

класу і прізвищ в окремому файлі;
• організація персональних папок для кожного викладача для зберігання різної інформації (файли

класів, аудіо- і відеоматеріали та ін.);
• ведення журналу уроків для кожного викладача, у якому враховується відвідування учнів і

виставляються оцінки за урок;
• перевірка знань учнів із використанням вбудованої системи тестування;
• ведення бази даних учнів;
• автоматичне оновлення через Інтернет.
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3. УСТАНОВКА І НАЛАШТУВАННЯ ПЗ

3.1  Склад програмного забезпечення
Програмне забезпечення Nibelung включає в себе два модулі: основний, який встановлюється на 
комп’ютер викладача, і модуль клієнта, який встановлюється на комп’ютери учнів. Крім того, 
Nibelung включає в себе ряд додаткових допоміжних програм, які можуть бути запущені самостійно: 
медіапрогравач NPlayer, редактор бази даних учнів, конфігуратор модулів клієнтів, система 
тестування NQuiz та ін.

За допомогою основного модуля (Мал.1 на стор.10) здійснюється повне управління комп’ютерним 
класом, передача аудіо - та відеоінформації, різних документів і файлів та інші функції лінгафонного 
кабінету. 

Мал.1 Вікно основного модуля

Модуль клієнта (Мал.2  на стор.10 ) працює під управлінням основної програми. Також він може 

працювати самостійно в якості програвача аудіофайлів.

Мал.2 Вікно модуля клієнта
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3.2 Системні вимоги
• Операційна система:

• Windows XP SP2;
• Windows Vista;
• Windows 7;
• Windows 8, Windows 8.1;
• Windows 10;
• Windows Server 2003;
• Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2;
• Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2;

• Microsoft .NET Framework 4.0 Client Profile;
• Java Runtime Environment (JRE) 1.6 та новіші  (для системи тестування);
• Програвач Windows Media Player 10.

.NET Framework 4.0 Client Profile и JRE входять у комплект інсталяційних файлів програми 
Nibelung.

Програвач Windows Media Player 10 (необхідний тільки для Windows XP SP2 и Windows Server 
2003), якщо він не був установлений раніше, може бути інстальований у систему за допомогою 
окремої програми, яка знаходиться на інсталяційному диску Nibelung.

Увага:  Попередньо втановлені на комп’ютерах антивірусні програми можуть заважати 
коректній роботі деяких функцій програмного комплексу (наприклад, передачі файлів). 
Може знадобитися відключення або відповідне налаштування цих антивірусних програм!

3.3 Апаратні та інші вимоги
Мінімальні вимоги до персональних комп’ютерів:

• частота процесора 1ГГц;
• оперативна пам’ять 1 Гб (рекомендується 2 Гб и більше);
• до 550 Мб вільного простору на жорсткому диску для інсталяції програми, .Net Framework

4.0 Client Profile, Visual C++ Redistributable, JRE;
• роздільна здатність екрана не нижче  1024х768 і якість передачі кольору не менше  16 бит,

для викладача;
• звукова карта, сумісна з AC97 або RealTek HD Audio;
• мережева карта 100 Mbps;
• гарнітура.

Увага:  Комп’ютерний клас повинен бути підключений до локальної мережі із швидкістю 
передачі даних не менше 100 Мбіт/с за допомогою мережевого комутатора з підтримкою 
протоколу IGMP-2.0.

Важливе зауваження:  Рекомендується, щоб комп’ютер викладача мав виділену IP
адресу.

3.4 Рекомендації щодо установки Nibelung

Зміст диску

• AdobeReader – програма для перегляду файлів у форматі  PDF;
• Android – APK файли модуля учня для  ОС Android;
• Docs – документація;
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• KB – пакети виправлень для  Windows;
• Lang – мовні файли для програми автозавантаження;
• Nibelung – папка с дистрибутивом Nibelung;

• DotNetFX40ClientKB2468871 – Microsoft .Net Framework 4.0 Client Profile - платформа, на
якій працює Nibelung (в Windows 7/8/10 увімкнена за замовчуванням);

• jre – платформа Java, потрібна для роботи системи тестування;
• WindowsInstaller4_5 – підсистема, що забезпечує установку програм (необхідна для старих

версій Windows XP);
• nibelungmain.msi – дистрибутив модуля викладача Nibelung;
• nibelungclient.msi – дистрибутив модуля учня Nibelung;
• setup-nibelungmain.exe – програма установки модуля викладача;
• setup-nibelungclient.exe – програма установки модуля учня.

• NPlayer – інсталяційні файли NPlayer для окремого встановлення (наприклад, щоб установити
вдома);

• NPW – інсталяційний файл Nibelung Power Watch - програми для відображення стану
батарей планшетів;

• NQuiz кросплатформний інсталятор і документація системи тестування  NQuiz для окремого
встановлення (наприклад, щоб установити вдома);

• SampleContent – приклади аудіо і відео;
• SimpleDict – вільно поширювана програма-словник (Academic Free License (AFL));
• SPMan – інсталяційний файл Nibelung Менеджер профілів учнів для окремого встановлення

(наприклад, щоб установити вдома);
• VideoConverter – вільно поширювана програма для редагування і конвертації відео файлів;

• WMP – Windows Media Player 10 (необхідний тільки для  Windows XP);

Установка програми

Увага:  Перед початком установлення прочитайте відповідний розділ Посібника  
користувача!

За необхідності встановіть модуль учня Nibelung одночасно на велику кількість комп’ютерів, 
рекомендується скопіювати папку з дистрибутивом програми (папка Nibelung на інсталяційному 
диску) на кожен комп’ютер і запустити установку із жорсткого диску:

\Nibelung\setup-nibelungclient.exe

Перед початком установки безпосередньо Nibelung будуть автоматично встановлені системні 
модулі, яких не вистачає; їх установка може тривати до 30 хвилин і вимагатиме перезавантаження 
комп’ютера.

Під час установки модуля учня вам необхідно буде ввести ID учня (порядковий номер), а також  IP 
адресу або мережеве ім’я комп’ютера викладача. Ім’я комп’ютера можна подивитися таким 
способом (на комп’ютері викладача): Мій комп’ютер  > Властивості > Ім’я комп’ютера > Повне 
ім’я.
Під час утановки модуля викладача вам потрібно буде ввести назву організації, номер ліцензії та 
ліцензійний ключ.

Важливе зауваження:  За замовчуванням ім’я викладача: Admin, пароль: Admin.

3.5 Установка програмного забезпечення
Увага:  Для встановлення програмного забезпечення Nibelung необхідні права 
адміністратора.
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Важливе зауваження:  На комп’ютер викладача ставиться тільки основний модуль, а на 
комп’ютери учнів – тільки модуль клієнта.

Увага:  Зверніть увагу, що одночасно встановлювати на один і той же комп’ютер основний 
модуль і модуль клієнта не можна.

Важливе зауваження:  Під час установки програмного забезпечення, за необхідності, 
будуть автоматично інстальовані  Microsoft .NET Framework 4.0 Client Profile, Microsoft 
Windows Installer 4.5, Java Runtime Environment (JRE).

См. также:
Установка основного модуля на стор.13 
Установка модуля клієнта на стор.21 
Рекомендації з налаштування Nibelung на стор.30

3.5.1 Установка основного модуля
1. Вставте інсталяційний диск у дисковод  CD-ROM або DVD-ROM комп’ютера.
2. На екрані монітора з’явиться вікно автозапуску  (Мал.3  на стор.13 ). Виберіть пункт для

встановлення основного модуля (установіть програму Nibelung). Якщо вікно автозапуску не
з’явилось, то необхідно запустити файл \Nibelung\setup-nibelungmain.exe, який знаходиться на
інсталяційному дискові

Мал.3 Вікно автозапуску
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3. На екрані монітора з’явиться вікно привітання майстра встановлення (Мал.4  на стор.14 ), у якому
необхідно натиснути кнопку Далі.

Рис.4 Вікно вітання майстра установки основного модуля

4. Потім у вікні ліцензійної угоди, що з’явилося, (Мал.5  на стор.14 ) необхідно поставити галочку
біля пункту  Я приймаю умови ліцензійної угоди і натиснути на кнопку  Далі. Якщо ви не згодні
з умовами ліцензійної угоди, то необхідно відмінити встановлення.

Рис.5 Вікно ліцензійної угоди основного модуля



Посібник користувача

Copyright © 2008 - 2018 LAIN S.r.l.. Усі права захищені   
15

5. 5.У наступному вікні  (Мал.6  на стор.15) треба ввести дані про реєстрацію цього продукту: назва 
організації, номер ліцензії та ліцензійний ключ.

Ці дані видаються при покупці програмного продукту і є унікальними для кожного користувача. 
Після завершення введення необхідно натиснути на кнопку Далі.

Важливе зауваження:  При покупці продукту користувач отримує ключ, у який занесені 
дані про максимально можливу кількість підключень учнів. Даний ключ необхідний тільки 
для роботи основного модуля.

Мал.6 Вікно введення ключа установки основного модуля
6. Наступним на екрані монітора з’явиться вікно вибору виду встановлення (Мал.7  на

стор.16 ). У ньому можна вибрати види установок:

• Звичайна установка - установка найбільш часто використовуваних компонентів
• Вибіркова установка - установка з вибором встановлюваних компонентів

Повна установка - повне встановлення програми.•
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Мал.7 Вікно виду встановлення основного модуля

Важливе зауваження:  Для звичайних користувачів рекомендується вибрати звичайне 

встановлення.
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7. Якщо користувач зупинився на вибірковому встановленні, то у вікні, що з’явилося (Мал.8  на 
стор.17 ) він може відключити ті компоненти, які вважає непотрібними.

Мал.8 Вікно вибіркового встановлення основного модуля

Увага:  Цей вид установлення повинен виконувати тільки досвідчений користувач!

8. Після натискання на кнопку Далі на екрані монітора з’явиться вікно вибору шляху встановлення
програми (Мал.9  на стор.18 ).
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 Інформація:  За замовчуванням програма встановлюється в каталог C:\Program Files
\LAIN\Nibelung.

Мал.9 Вікно вибору каталога встановлення основного модуля

У цьому вікні користувач може вибрати інший каталог, натиснувши на кнопку  Огляд. Потім 

необхідно натиснути на кнопку Далі.
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9. На екрані монітора з’явиться вікно  (Мал.10  на стор.19 ), яке повідомляє, що все готове до
встановлення програми. При необхідності зміни параметрів установлення користувач може
натиснути на кнопку  Назад.

Мал. 10 Вікно початку встановлення основного 
модуля

При необхідності зміни параметрів установлення користувач може натиснути на кнопку Назад.
Щоб зупинити процес встановлення, користувач може натиснути на кнопку Скасування.
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Якщо немає потреби вносити якісь зміни, достатньо натиснути на кнопку Почати,після чого 
запуститься процес встановлення програмного забезпечення на комп’ютер користувача (Мал.11 
на стор.20 ).

Мал.11 Процес установлення програмного забезпечення

10.Після закінчення встановлення програми на екрані монітора з’явиться вікно (Мал.12  на стор.20 ),
 яке повідомляє про успішне завершення процесу. Для його закриття користувач повинен 
натиснути на кнопку Готово.

Мал. 12 Вікно завершення встановлення основного модуля
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Після завершення встановлення в меню Пуск > Усі программиз’явиться пункт Nibelung,у якому 
будуть ярлики для запуску програми, її видалення й відкриття файлу допомоги у форматі PDF.

Информація: Файл допомоги у форматі PDFможна відкрити, використовуючи програму 
Adobe Acrobat Reader або інше програмне забезпечення для читання файлів у форматі 
PDF.На настановному компакт-диску знаходиться інсталяційний файл програми  Adobe 
Reader.

На екрані монітора з’явиться значок запуску програми.

Мал. 13 Значок запуску основного модуля

11.Якщо на комп’ютері користувача вже встановлена програма Nibelung, то при запуску файлу
 встановлення програми на екрані з’явиться вікно(Мал.14  на стор.21 ),у якому можна:

• Додати чи видалити окремі компоненти програми
• Повторно встановити програму з метою усунення помилок
• Видалити програму з комп’ютера користувача.

Мал.14 Вікно програми встановлення основного модуля

12.Користувач повинен натиснути на кнопку, яка відповідає необхідній дії, і потім дотримуватися
інструкцій програми встановлення 

Див. також:
Установлення програмного забезпечення на стор.12

3.5.2 Встановлення модуля клієнта
1. Вставте інсталяційний диск у дисковод CD-ROM или DVD-ROM комп’ютера.
2. На екрані монітора з’явиться вікно автозапуску (Мал.15  на стор.22 ). Виберіть пункт для

встановлення основного модуля (встановити програму Nibelung Client). Якщо вікно автозапуску
не з’явилось, то необхідно запустити файл setup-nibelungclient.exe,
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який знаходиться в кореневому каталозі інсталяційного диску.

Мал.15 Вікно автозапуску

3. На екрані монітора з’явиться вікно привітання майстра встановлення (Мал.16  на стор.22 ), у
якому необхідно натиснути на кнопку Далі.

Мал.16 Вікно привітання майстра встановлення модуля клієнта
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4. Потім у вікні ліцензійної угоди, яке з’явиться  (Мал.17  на стор.23 ) необхідно поставити галочку в
пункті Я приймаю умови ліцензійної угодинатиснути на кнопку Далі. Якщо ви не згодні з
умовами ліцензійної угоди, то необхідно скасувати встановлення.

Мал.17 Вікно ліцензійної угоди модуля клієнта

5. У наступному вікні  (Мал.18  на стор.23 ) необхідно ввести IP адресу або ім’я комп’ютера, на якому
встановлено основний модуль, і ID учня .(порядковий номер комп’ютера учня).

Мал.18 Вікно налаштування модуля клієнта
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При виборі опції Запускати программу при старті Windows модуль клієнта буде автоматично 
запускатися при завантаженні операційної системи Windows.

Важливе зауваження: Зверніть увагу,що коли обрана опція Запускати программу при 
старті Windows, то запуск модуля клієнта контролюється спеціальним сервісом 
Windows. Таким чином, у випадку несанкціонованого або навмисного завершення модуля 
клієнта або у випадку його аварійної зупинки модуль клієнта буде заново автоматично 
запущеий без втручання користувача. Крім того, цей процес коректно обробляє зміну 
користувачів у системі Windows, що виключає можливість одночасної і, відповідно, 
некоректної роботи кількох модулів клієнта на одному й тому ж комп’ютері учня.

6. Наступним на екрані монітора з’явиться вікно вибору виду встановлення (Мал.19  на стор.24 ).

Мал.19 Вікно виду встановлення модуля клієнта

У ньому можна вибрати види встановлень:

• Звичайне встановлення – встановлення найбільш часто використовуваних компонентів
• Вибіркове встановлення – встановлення з вибором компонентів, які встановлюються
• Повне встановлення – повне встановлення програми.

Важливе зауваження: Для звичайних користувачів рекомендується вибрати звичайне 
встановлення.
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7. Якщо користувач зупинився на вибірковому встановленні, то у вікні, що з’явилося (Мал.20
на стор.25 ) він може відключити ті компоненти, які вважає непотрібними.

Мал.20 Вікно вибіркового встановлення модуля клієнта

Увага:  Цей вид установлення повинен виконувати тільки досвідчений користувач!

8. Після натискання на кнопку Далі на екрані монітора з’явиться вікно вибору шляху
встановлення програми   (Мал.21  на стор.26 ).
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Информація: За замовчуванням програма встановлюється в каталог C:\Program Files
\LAIN\Nibelung.

Мал.21 Вікно вибору папки встановлення модуля клієнта

 У цьому вікні користувач може вибрати інший каталог, натиснувши на кнопку Огляд Потім 

необхідно натиснути на кнопку.Далі.
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9. На екрані монітора з’явиться вікно (Мал.22  на стор.27 ), яке повідомляє, що все готове до
встановлення програми.

Мал.22 Вікно початку встановлення модуля клієнта

При необхідності зміни параметрів установлення користувач може натиснути на кнопку  Назад. 

Щоб припинити процес установлення, користувач може натиснути на кнопку. Скасувати.



Посібник користувача

28

Якщо немає потреби вносити якісь зміни, достатньо натиснути на кнопку Почати, після чого 
запуститься процес установлення програмного забезпечення на комп’ютер користувача (Мал.23 
на стор.28 ).

Мал.23 Процес встановлення програмного забезпечення

10. Після закінчення встановлення програми на екрані монітора з’явиться вікно (Мал.24  на стор.28),

яке повідомляє про успішне завершення процесу. Для його закриття користувач повинен натиснути 
на кнопку Готово

Мал.24 Вікно завершення встановлення модуля клієнта
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Важливе зауваження: Зверніть увагу, що опція  Запустити Nibelung Client у цьому 
вікні доступна тільки якщо раніше не була обрана опція Запускати программу прі 
старті Windows.

Після завершення встановлення в меню  Пуск > Все программі  з’явиться пункт Nibelung, у 
якому будуть ярлики для запуску програми, її видалення й відкриття файлу допомоги у форматі 
PDF. Інформація:  Файл допомоги у форматі PDF можна відкрити, використовуючи програму

Adobe Acrobat Reader або інше програмне забезпечення для читання файлів у форматі 
На настановному компакт-диску знаходиться інсталяційний файл програми Adobe 
Reader.

На екрані монітора з’явиться значок запуску програми.

Мал.25 Значок запуску модуля клієнта

11.Якщо на комп’ютері користувача вже встановлена програма Nibelung, то при запуску файлу
на екрані з’явиться вікно (Мал.26  на стор.29 ),у якому можна:

• додати чи видалити окремі компоненти програми
• повторно встановити програму з метою усунення помилок
• видалити програму з комп’ютера користувача.

Мал.26 Вікно програми встановлення модуля клієнта

Выбравши кнопку, яка відповідає необхідній дії, користувач повинен натиснути на кнопку 
Далі і потім дотримуватися інструкцій програми 

Див. також:
Встановленя программного забеспеченя на стор.12
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3.5.3 Рекомендації з налаштування Nibelung

Встановлення Windows Media Player 10

Для роботи цифрового магнітофона Nibelung необхідний Windows Media Player версі 10 або вище. 
При необхідності ви можете встановити його з інсталяційного диску Nibelung.
\WMP\MP10SetupRu.exe

Налаштування брандмауера Windows

Nibelung повинен бути доданий у список винятків установленого на вашому комп’ютері бранд-
мауера або файрвола. Як правило, брандмауер автоматично пропонує створити винятки при 
першому запускові програми. Перевірте і за необхідності створіть винятки для наступних файлів, які 
знаходяться в каталозі встановлення програми Nibelung (зазвичай це каталог C:\Program Files\LAIN
\Nibelung):

• На комп’ютері викладача: NiubelungUI.exe
• На комп’ютері учня NiubelungClient.exe и NiubelungHelper.exe
Список винятків стандартного брандмауера знаходиться:

• Windows XP:
Пуск > Панель керування > Центр забезпечення безпеки> Брандмауэр Windows > Винятки

• Windows Vista и 7:
Пуск > Панель керування > Безпека > Дозволити запуск программ через брандмау-эр
Windows
или

Пуск > Панель управління > Брандмауэр Windows > Змінити параметри  > Винятки
• Windows 8/10:

 у вікні пошуку введіть слово "брандмауер", а потім виберіть  Брандмауэр Windows, выберіть 
пункт Дозвіл взаємодії з додатком або компонентом в брандмауері Windows, натисніть 
кнопку змінити параметри (потрібні права адміністратора), а потім внизу натисніть Дозволити 
іншу програму додайте додаток Nibelung до списку

 Деякі антивірусні програми також можуть видавати повідомлення про загрозу. У цьому випадку для 
Nibelung необхідно створити відповідні винятки (додати у список довірених програм).

Налаштування звукової карти

Якість звуку (аудіоз’єднань) напряму залежить від правильного налаштування звукової карти. 

Для різних типів звукових карт налаштування можуть значно відрізнятися.

1. Вимкніть Стереомікшер. При ввімкненому стереомікшері ваші співбесідники будуть чути свій
голос.

2. Увімкніть підсилення мікрофона. Будьте уважні, при завищенні рівня запису мікрофона
з’являтися спотворення голосу, відлуння..

3. Увімкніть заглушення шуму мікрофону. Ця функція може бути відсутньою, залежно від типу
.звукової карти.

4. У списку доступних ліній запису/відтворення увімкніть (виберіть) тільки ті лінії, які
необхідні. Звичайно для відтворення потрібно вибрати лінії  Звук и Мікрофон, для запису - 
Мікрофон.

Детальний опис налаштувань аудіо описане в п. Налаштування комп ютера й 
операційної  системы  на стор.34 даного посібника
Для Windows 7 без Service Pack 1 настійно рекомендуємо встановити пакет виправлень KB 
981679. Його можна знайти на настановному диску  Nibelung \у папці \KB\ у підкаталозі з іменем 
архітектури вашого процесора чи завантажити із сайту http://support.microsoft.com/kb/981679.

http://support.microsoft.com/kb/981679
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Різне

1. Для виклику меню налаштування програми учня Nibelung Client натисніть одночасно  Ctrl+ Alt
і клацніть правою кнопкою мишки на заголовок вікна програми. Для зміни налаштувань програма
повинна бути запущена з правами адміністратора.

2. Щоб запустити програму з правами адміністратора  (в Windows Vista, 7, 8 и 10 при ввімкненому
UAC) необхідно клацнути на ярлик програми правою кнопкою мишки й обрати Запускати від
имені адміністратора.

3. Якщо планується робота програми викладача в обліковому запису без прав адміністратора,
рекомендується змінити встановлений за замовчуванням шлях до папок викладачів (див.
Посібник користувача).

4. В Windows Vista и 7, 8 и 10 у деяких випадках рекомендується відключити протокол TCP/IP v6 у
властивостях мережевого підключення.

5. Якщо відразу після встановлення не запускається програма викладача, то необхідно хоча б один
раз запустити її з правами адміністратора..

6. Можлива нестабільна робота програми під час оновлення Windows, установіть доступні
оновлення Windows і перезавантажте комп’ютер..

Важливе зауваження: Якщо на комп’ютері встановлена програма віртуалізації VirtualBox, 
то можливі конфлікти при передачі потокового аудіо/відео. Спробуйте відключити 
VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter у списку мережевих адаптерів.

Див. також::
Встановлення програмного забеспеченя на стор.12

3.6 Налаштування програмного забезпечення

3.6.1 Налаштування основного модуля
Для налаштування основного модуля виберіть у меню пункт Файл > Налаштування.
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На екрані з’явиться вікно Основні налаштування (Мал.27 на стор.32 ),у якому необхідно 
встановити шлях на диску, де для кожного викладача буде зберігатися різна інформація: файли 
класів, файли сесій, записи учнів та ін.

Мал.27 Вікно налаштувань основного модуля

Також тут можна змінити шлях до єдиної бази даних учнів, яка містить повні профілі учнів (див. 
Вступ на стор.186 ).
Тут же можна обрати мову інтерфейсу, максимальну кількість груп учнів (від 2 до 10), основний 
пристрій запису і відтворення звуку.

Якщо обрати пункт Оптимізувати Аудіо для мереж Wi-Fi (відключити multicast), то при 
передачі звука у Wi-Fi мережах покращиться якість звука, але зросте мережевий трафік.

Якщо обрати пункт Оптимізувати Відео для мереж Wi-Fi (відключити multicast), то при передачі 
відео у Wi-Fi мережах покращиться якість відео, але зросте мережевий трафік. Крім того, у цьому 
випадку в учня з’явиться можливість самостійно змінювати поточну позицію при перегляді 
відеофайлів.

    Важливе зауваження У випадку погіршення якості звука під час дискусії при роботі у Wi-Fi 
мережах рекомендується встановити опцію Використовувати голосовий комутатор. При 
цьому покращиться якість звука але збільшиться затримка і навантаження на комп’ютер 
викладача
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При роботі програми Nibelung з аудіокомутатором Діалог 5 (див. Опис блока коммутації на 
стор.213 )  необхідно встановити опцію Передавати аудіо за доломогою аудіокомутатора 
"Діалог-5".

Тут же задається розмір за замовчуванням для інтерактивної дошки  (див. Інтерактивна дошка на 
стор.88 )

3.6.2 Налаштування модуля кліента
Для налаштування модуля клієнта у випадаючому меню модуля клієнта треба обрати пункт Параметри.

Важливе зауваження: Для виклику випадаючого меню модуля клієнта необхідно, 
утримуючи натиснутими клавіші Alt і Ctrl, клацнути правою кнопкою мишки на вільному 
місці вікна програми клієнта. Дане меню доступне тільки при роботі під обліковим записом 
адміністратора.

На екрані з’явиться вікно Параметри программи (Мал.28  на стор.33 ),у якому потрібно встановити
ідентифікатор учня ID учня (порядковий номер комп’ютера учня), IP адресу або ім’я комп’ютера 
викладача, вибрати мову інтерфейсу, установити основний пристрій запису і відтворення звука, 
вибрати пристрій введення відео (для передачі сигналу з веб-камери)..

Мал.28 Вікно налаштувань модуля клієнта

 Якщо вибрана опція Запускати программу при старті Windows модуля клієнта  буде автоматично 
запускатися при старті операционной системы Windows (для усіх користувачів  Windows).

  Важливе зауваження: Зверніть увагу, що коли вибрана опція Запускати программу при 
старте Windows,  то запуск модуля клієнта контролюється спеціальним сервісом Windows. 
Таким чином, у випадку несанкціонованого або зловмисного завершення
модуля клієнта або у випадку його аварійної зупинки модуль клієнта буде заново 
автоматично запущений без втручання користувача. Крім того, цей процес коректно 
обробляє зміну користувачів у системі Windows, що виключає можливість одночасної і, 
відповідно, некоректної роботи кількох модулів клієнта на одному й тому ж комп’ютері учня.

  Важливе зауваження:   Зверніть увагу, що з метою безпеки настійно рекомендується, 
щоб учні працювали під обліковими записами користувачів з обмеженим доступом. 
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Дивіться розділ Загальні дані про облікові записи користувачів у Центрі довідки і підтримки 
Windows.

3.6.3 Налаштування комп’ютера й операційної системи
Для оптимальної роботи програми може знадобитися налаштування мережевої карти шляхом 
установлення вказаних нижче властивостей.

Для цього потрібно натиснути на кнопку Пуск і вибрати мишкою пункт Панель управління. У 
вікні Панель управління (Мал.29  на стор.34) клацніть мишкою на іконку Система.

Мал.29 Панель управління

Див. також:
Налаштування мережевої карти для ОС Windows Vista и Windows 7 на 
стр.35 
Налаштування мережевої карти для ОС Windows 8 и 10 на стр.37 
Налаштування мікрофона для ОС Windows Vista и Windows 7 на стр.40 
Наалаштування мікрофона для ОС Windows 8/10 на стр.44
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Налаштування мережевої карти для ОС Windows Vista і Windows 7

У вікні Система, що відкрилося (Мал.30  на стор.35) натисніть на кнопку Диспетчер 

пристроїв.

Мал.30 Вікно Властивості системи для Windows 7
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У вікні Диспетчер пристроїв (Мал.31  на стор.36 )  відкрийте підменю Мережеві плати і двічі 
клацніть мишкою на назву мережевої карти, вбудованої в комп’ютер (наприклад, Realtek PCIe GBE 
Family Controller).

Мал.31 Вікно диспетчера пристроїв для Windows 7.
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У вікні Властивості мережевої плати (Мал.32  на стор.37 ) треба перейти на закладку 
Додатково і, вибравши зі списку необхідні властивості, встановити потрібні значення.

Мал.34 Вікно властивостей мережевої плати для Windows 8/10

У таблиці, наведеній нижче, для прикладу вказується список властивостей мережевої карти, які 

встановлюються: 

Властивості для Realtek PCIe GBE Family Controller Рекомендоване значения

Wake on Magic Packet Enabled

Ці властивості необхідні для виведення комп’ютера учня зі сплячого режиму за командою 
викладача.

Важливе зауваження: при першому запуску основного модуля і модуля клієнта може 
виникнути потреба дозволити брандмауеру Windows (або сторонньому міжмережевому 
екранові) їх роботу в мережі. Як правило, брандмауер сам дає відповідний запит 
користувачеві стосовно програми Nibelung. На даний запит слід відповісти позитивно. 

Див. також:
Налаштування комп ютера и операціонної системи на стр.34

Налаштування  мережевої карти для ОС Windows 8 и 10
Клацніть правою клавішею мишки на кнопці Пуск або одночасно натисніть на клавіатурі клавіші Win 
+ X і виберіть в меню пункт Диспетчер пристроїв.



Посібник користувача

38

У вікні Диспетчер пристроїв, що з’явилося (Мал.33  на стор.38 ) відкрийте підменю Мережеві 
плати і двічі клацніть мишкою на назву мережевої карти, вбудованої в комп’ютер (Realtek PCIe GBE 
Family Controller).

Мал.33 Вікно диспетчера пристроїв для Windows 8/10
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У вікні Властивості мережевої плати, що відкрилося (Мал.34  на стор.39) треба перейти 
на закладку Додатково і, вибравши зі списку необхідні властивості, встановити потрібні 
значення.

Мал.34 Вікно властивостей мережевої плати для Windows 8/10

У таблиці, наведеній нижче, для прикладу вказується список властивостей мережевої карти: 

встановлюються:  карты:Властивості для Realtek PCIe GBE Family Controller Рекомендоване  значение

Wake on Magic Packet Enabled

Ці властивості необхідні для виведення комп’ютера учня зі сплячого режиму за командою 
викладача.

     Важливе зауваження:  При першому запусові основного модуля і модуля клієнта може 
виникнути потреба дозволити брандмауеру Windows (або сторонньому міжмережевому 
екрану) їх роботу в мережі. Як правило, брандмауер сам дає відповідний запит користувачеві 
стосовно програми Nibelung. На даний запит слід відповісти позитивно. 

Див. також:
Налаштування комп ютера и операціонної системи на стор.34
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Налаштування мікрофона для ОС Windows Vista и Windows 7
Для того, щоб підключити і налаштувати мікрофон в операційній системі Windows Vista або Windows 
7, необхідно відкрити Панель керування (Мал.35  на стор.40 )і вибрати іконку Звук.

Мал.35 Панель управління в ОС Windows 77
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На екрані монітора з’явиться вікно Звук (Мал.36  на стор.41 ) у якому необхідно вибрати закладку 
Запис. Далі потрібно виділити рядок із мікрофоном і натиснути на кнопку  Властивості.

Мал.36 Вікно Звук
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На екрані монітора з’явиться вікно Властивості: Мікрофон (Мал 37 на стор.42 ). У закладці 
Загальні  в пункті Застосування пристрою повинно бути встановлено Використовувати цей 

пристрій (увімкн.).

Мал.37 Вікно Мікрофон/Загальні
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У закладці Рівні (Мал.38  на стор.43) можна виставити чутливість мікрофона і якщо виникне 
потреба, додати підсилення.

Мал.38 Вікно Мікрофон/Рівні
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У закладці Покрашення (Мал.39  на стор.44) можна встановити додаткові властивості мікрофона: 
заглушення шуму, заглушення луни та ін.

Мал.39 Вікно Мікрофон/Покращення 

      Важливе зауваження: Наявність додаткових властивостей залежить від встановленої 
звукової карти.

Після завершення всіх налаштувань мікрофона потрібно натиснути на кнопку OK.
Див. також:

Налаштування комп ютера и операціонної системи на стор.34

Налаштування мікрофона для ОС Windows 8/10

 Важливе зауваження:  Перед тим, як виконувати налаштування мікрофона в операційних 
системах Windows 8/10, необхідно підключити мікрофон до комп’ютера (зазвичай це 
червоний роз’єм на звуковій карті).

Для того, щоб підключити і налаштувати мікрофон в операційній системі Windows 8/10, необхідно 
відкрити Панель керування (Мал.40  на стор.45). Для цього клацніть правою клавішею мишки на 
кнопці Пуск,
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або одночасно натисніть на клавіатурі клавіші Win + X виберіть у меню, що відкрилося, пункт 
Панель керування

Мал.40 Панель управління в ОС Windows 8/10

У вікні Панели керування виберіть Обладнання і звук, а потім Звук.



Посібник користувача

46

На екрані монітора з’явиться вікно  Звук (Мал.41  на стор.46 ), у якому потрібно вибрати закладку 
Запис. Далі необхідно виділити рядок із мікрофоном і натиснути на кнопку Властивості

Мал.41 Вікно Звук
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На екрані монітора з’явиться вікно  Властивості: Мікрофон (Мал.42  на стор.47 ).У закладці 
Загальні в пункті Застосування пристроїв повинно бути встановлено 
Використовувати цей пристрій (увімкн.).

Мал.42 Вікно Мікрофон/Загальні
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У закладці Рівні  (Мал.43  на стор.48 ) можна виставити чутливість мікрофона і якщо 
виникне потреба, додати підсилення.  

Мал.43 Вікно Мікрофон/Рівні 
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У закладці Покращення  (Мал.44  на стор.49 ) можна встановити додаткові властивості мікрофона: 
заглушення шуму, заглушення луни та ін.

Мал.44 Вікно Мікрофон/Покращення 

   Важливе зауваження:  Наявність додаткових властивостей залежить від установленої 
звукової карти.

Після завершення всіх налаштувань мікрофона необхідно натиснути на кнопку OK.
Див. також:

Налаштування компютера и операцонної системи на стор.34
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4. ОПИС ОСНОВНОГО МОДУЛЯ

Основной модуль (Мал.45  на стор.50) становить собою програму управління комп’ютерним класом 
із функціями лінгафонного кабінету.

Мал.45 Вікно основного модуля

На цьому малюнку цифрами позначені:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Панель інструментів

Меню роботи з групами

Меню програми

Закладка меню роботи з усім класом

Закладки меню роботи з групами 

Непідключене місце учня

Органи управління звуковою картою викладача 

Рядок статусу

Підключене місце учня 

Робоче вікно класу

У робочому вікні класу відображаються всі комп’ютери, на підключення яких розрахована програма. 
Вони показані у вигляді темно-сірих (для непідключених комп’ютерів) або кольорових (для 
підключених комп’ютерів) прямокутників.

Важливе зауваження:  При покупці продукту користувач отримує ліцензію зі вказівкою 
максимально можливої кількості підключених учнів.

Комп’ютери учнів, підключені через локальну мережу до комп’ютера викладача і на яких запущений 
модуль клієнта, у робочому вікні стають активними. Прямокутники, які відповідають 

-
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цим учням (Мал.46  на стор.51 ), показуються білим кольором, якщо ті не входять у групу, або 
кольором групи, і зліва в них з’являється кольорова іконка дисплея.

Мал.46 Зображення підключеного учня            

На цьому малюнке  ціфрами обозначены:

1

2

3

4

Іконка стану

Прізвище учня 

Поточне завдання 

Файл завдання

Із підключеними комп’ютерами учнів можна працювати окремо, використовуючи меню учня, можна 
об’єднати їх у групи (до десяти груп одночасно) і працювати з групою учнів, використовуючи меню 
потрібної групи. Є можливість працювати з усім класом одночасно за допомогою меню всього класу.

Зліва від робочого вікна класу розташовані закладки груп. Натискуючи на них, можна відкрити меню 
всього класу або груп: верхня сіра закладка з позначенням * забезпечує доступ до меню всього 
класу, інші закладки з позначеннями A...J відкривають меню відповідних групі. Якщо групі учнів 
викладач дасть завдання, то на відповідній закладці групи з’явиться значок, що позначає це 
завдання.

Із лівого краю вікна програми може розташовуватися панель інструментів, де викладач може 
самостійно розмістити кнопки для виконання дій, які часто використовуються під час проведення 
занять.

У лівому нижньому куті основного модуля розташовані органи управлінні звуковою картою 
комп’ютера викладача  (Мал.47  на стор.51 ).

Мал.47 Органи управління звуковою картою і рядок статусу 

На цьому малюнку цифрами позначені:

1

2

3

4

5

6

7

8

Кнопка відключення звука 

Індикатор чутливості мікрофона 

Регулятор гучності

Кнопка вимкнення мікрофона

Кнопка вимкнення самопрослуховування (доступна тільки для Windows XP) 

Кнопка вимкнення індикатора мікрофона

Ім’я викладача

Назва класу
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9 Час урока

У рядку статусу показуються ім’я викладача, назва класу, з яким відбувається робота в даний 
момент, час до закінчення поточного уроку, а також деякі додаткові дані залежно від режиму роботи. 
У правому куті рядка статусу відображається поточний час. 

 Увага: Зверніть увагу, що кнопка вимкнення самопрослуховування недоступна в ОС
Windows Vista і вище! У цих системах увімкнення і вимкнення самопрослуховування необхідно 
виконувати самостійно, у вікні властивостей використовуваного пристрою запису, 
зайшовши у вкладку Прослухати

 Якщо викладач розмовляє з кимось, то у верхньому правому кукті вікна програми з’явиться 
значок (Мал 48  на стор.52 ), який символізує ввімкнений мікрофон викладача.

Мал.48 Значок увімкненого мікрофона викладача

Див. також:
Меню програми на стор.52
Вибір викладача на стор.63
Налаштуваня викладача на стор.66
Робота з класом на стор.68
Реєстрація учнів на стор.70
Профіль учня на стор.72
Меню всього класу на стор.73
Меню групи на стор.74
Меню одного учня на стор.75
Об`еднання учнів в групи на стор.77         
Взаємодія з учнями на стор.77 
Управління комп`ютером учня стор.100      
Дістанційне управління на стор.110
Завдання для учня на стор.112
Медіа джерела сигналів на стор.128      
Налаштування панелі інструментів на стор.139 
Журнал на стор.141
Оновленя програми на стор.153

4.1 Меню програми
Основний модуль містить наступні пункти меню програми:

• Файл
• Клас
• Журнал
• Вид
• Інструменти
• Тестуваня
• Довідка

Меню Файл містить пункти:

Пункти меню Файл Іконка

Відкрити папку викладача



Посібник користувача

Copyright © 2008 - 2018 LAIN S.r.l.. Усі права захищені   
53

Пункти меню Файл Іконка

Змінить викладача

Управління обліковими записами

Налаштування 

Налаштування викладача

Вихід

Меню Клас містить пункти::

Пункти меню Клас Іконка

Новый клас

Відкрити клас

Зберегти клас

Зберегти клас як

Розставити клас

Додати учня

Видалити учня

Упорядкувати клас

Реєстрація учнів

Меню Журнал містить пункти:

Пункти меню Журнал іконка

Почати урок

Список уроків

Статистика успішності

Статистика відвідування

Статистика за класами

Меню Вид містить пункти:

Пункти меню Вид Іконка
Панель інструментів (показати або сховати панель інструментів)

Рядок стану (показати або сховати рядок стану)

Налаштування панелі інструментів

Меню Інструменти містить пункти:
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Пункти меню Інструменти Іконка

Nibelung Media-плеер (запустити на комп’ютері викладача Nibelung Media-плеер) 
(див. Nibelung Media-плеер на стор.55 )

Конвертер відео (запустити на комп’ютері викладача програму  конвертування 
відеофайлів у формат MPEG-1) (див. Конвертер відео на стор.56 )

Nibelung конфігуратор (запустити на комп’ютері викладача програму видаленого 
налаштування модулів клієнтів Nibelung) (див  Nibelung конфігуратор на стор.58 )

Менеджер профілій учнів (запустити на комп’ютері викладача програму ведення 
бази даних профілів учнів даного навчального закладу(див. Вступ на стор.186 )

Резервне копіюваня і відновлення (інструмент створення резервних копій
і відновлення з резервних копій налаштувань і даних викладачів або всієї
програми  Nibelung) (див. Резервне копіювання і відновлення на стор.60 )

Налаштування меню інструментів (запустити на комп’ютері викладача вікно 
додавання додаткових пунктів меню Інструменти) (див. Налаштування меню ін-
струментів на стор.62 )

Меню Тестування містить пункти:

Пункти меню Тестування Іконка

Редактор тестів

Перегляд результатів

Меню Довідка містить пункти:

Пункти меню Довідка Іконка

Відкрити сайт програми

Написати розробникам

Перевірити оновлення

Оновити модулі клієнтів (видалене оновленння програми клієнтів на комп’ю-
терах учнів після оновлення основного модуля)

Про програму

Див. также:
Опис основного модуля на стор.50
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4.1.1 Меню Інструменти

Nibelung Media-плеєр

При виборі пункту Інструменти > Nibelung Media-плеєр на екрані комп’ютера викладача відкриється 
вікно  (Мал.49  на стор.55 ) программи Nibelung Media-плеєр, робота з якою детально розглянута 
при описі модуля клієнта в пункті Вікно програвача медіафайлов на стор.156

Рис.49 Окно Nibelung Media плеер

Див. також:
Меню програми на стор.52
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Конвертер відео
При виборі пункту Інструменти > Конвертер видео на комп’ютері викладача запуститься програма 
конвертування відеофайлів у формат MPEG-1 (Мал.50  на стор.56 ).

Мал.50 Вікно Конвертер відео

На полі Вхідний файл за допомогою відповідної кнопки вибирається початковий відеофайл, 
який необхідно сконвертувати.

Програма автоматично заповнює поле Вихідний файл і пропонує зберегти вихідний файл у каталозі 
викладача. Однак викладач за допомогою відповідної кнопки може вказати інший шлях збереження 
вихідного файлу.

Також викладач на полі Змінити розмір може вказати необхідний розмір екрана вихідного файлу 
відносно початкового відеофайлу, а також установити початок і закінчення вихідного відеофайлу 
відносно початкового. Для візуального контролю початку і закінчення фрагмента відеофайлу 
служать іконки першого й останнього кадру вибраного фрагмента.

Для початку процесу конвертації він повинен натиснути на кнопку Старт.



Посібник користувача

Copyright © 2008 - 2018 LAIN S.r.l.. Усі права захищені   
57

За допомогою спеціального індикатора буде відображатися хід процесу конвертації. Після клацання 
лівою кнопкою мишки на полі Виконання з’являється або ховається вікно з додатковою 
інформацією про хід виконання перетворення відеофайлу  (Мал.51  на стор.57 ).

Мал.51 Вікно Конвертер відео під час роботи з додатковою інформацією

Див. також:
Меню программи на стор.52
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Nibelung конфігуратор

Nibelung конфігуратор - це спеціальний додаток у складі програмного комплексу Nibelung, 
призначений для видаленого налаштування модулів клієнтів. Також він дозволяє встановити деякі 
додаткові параметри основного модуля.

Мал.52 Вікно Nibelung конфігуратор

Основне вікно додатка  Nibelung конфігуратор (Мал.52 на стор.58)  складається зі списку 

комп’ютерів у локальній мережі, на яких установлені та запущені модулі клієнтів, і наступних кнопок:

• Пощук кліентів –  служить для пошуку комп’ютерів у локальній мережі, на яких установлені та
запущені модулі клієнтів;

• Конфігурувати –відкриває вікно зміни загальних налаштувань модулів клієнтів (Мал.53  на
стор.59 );

• Параметри ПК викладача – відкриває вікно зміни налаштувань основного модуля
(Мал.54  на стор.60 );

• Вихід – закриває додаток Nibelung конфігуратор.
Список комп’ютерів містить наступні поля:

• Вибрати – модуль клієнта на позначеному комп’ютері буде налаштовуватися з допомогою вікна
налаштувань модулів клієнтів (Мал.53  на стор.59 );

• Им`я компьютера - мережеве (WINS) ім’я комп’ютера учня;;
• IP-адреса -  IP-адреса комп’ютера учня;
• ID учащегося – редаговане поле ідентифікатора модуля клієнта (див. Налаштуваня модуля клі-

ента на стор.33 );
• Сервер - редаговане поле IP-адреси або мережевого імені комп’ютера викладача (див.. На-

лаштуваня модуля кліента на стор.33 );
• Кнопка Застосувати - зберігає внесені зміни для поточного комп’ютера учня;
• Статус - відображає стан передачі даних для поточного комп’ютера учня.

Для зміни полів ID учня и Сервер необхідно двічі клацнути лівою кнопкою мишки
на відповідному полі та після внесення змін натиснути на кнопку Застосувати в цьому 

рядку.
У вікні змін загальних налаштувань модулів клієнтів  (Мал.53  на стор.59 викладач може 
налаштувати загальні параметри для вибраних комп’ютерів:

• Основні:

• Запускати кліента при старті Windows;
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• Мова - мова інтерфейсу;
• Гучність:

• Запис -  рівень запису
• Відтвореня- рівень відтворення;

• Аудіо пристрої:

• Установити пристрої запису за замовчуванням - при виборі даної опції в модулях клієнтів

буде встановлено пристрій запису, який є пристроєм запису у Windows за замовчуванням;

•     • Установити пристрій запису за замовчуванням  - при виборі даної опції в мо 
дулях клієнтів буде встановлено пристрій відтворення, який є пристроєм відтворення у 
Windows за замовчуванням;

• Проксі-сервер - ці налаштування можуть знадобитися для забезпечення доступу комп’ютерів
учнів у Інтернет з метою встановлення оновлень:
• IP-адреса;
• Порт;

Мал.53 Вікно змін налаштувань модулів клієнтів

Опис налаштувань модуля клієнта приведений у відповідному пункті даного опису (див. 
Налаштуваня модуля кліента на стор.33 ).

У вікні змін налаштувань основного модуля (Мал.54  на стор.60 ) викладач може налаштувати 
наступні параметри:

• Відеопрогравач:

• Шлях до файлу - шлях до файлу відеопрогравача, що виконується;
• Гучність:

• Запис - уровень запису;
• Програвання - рівень відтворення;

• Аудіо пристрої:

• Установити пристрій запису за замовчуванням - при виборі даної опції в основному модулі
буде встановлено пристрій запису, який є пристроєм запису у Windows за замовчуванням;

• Установити пристрій відтворення за замовчуванням - при виборі даної опції в
основному модулі буде встановлено пристрій відтворення, який є пристроєм
відтворення у Windows за замовчуванням;
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• Проксі-сервер - ці налаштування можуть знадобитися для забезпечення доступу комп’ютера
викладача в Інтернет з метою встановлення оновлень:

• IP-адрес;
• Порт.

Мал.54 Вікно змін налаштувань основного модуля

Опис налаштувань основного модуля наведений у відповідному пункті даного опису (див.. 
Настройка основного модуля на стор.31 ).

Див. також:
Меню програми на стр.52

Резервне копіювання і відновлення

При выборі пункту Інструменты > Резервне копіювання і відновлення  на екрані 
комп’ютера викладача відкриється вікно резервного копіювання і відновлення  (Мал.55  на 
стор.60 ).

Мал.55 Вікно Резервне копіювання і відновлення 
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За допомогою цього інструмента викладач має можливість зберегти всі дані, які знаходяться в папці 
викладача, і налаштування в окремий файл. У подальшому викладач може відновити ці дані 
налаштування з файлу резервного копіювання.

       Важливе зауваження: Якщо резервне копіювання/відновлення виконується під обліковим 
записом адміністратора програми, то зберігаються/відновлюються папки всіх викладачів і 
системні налаштування програми. Зверніть увагу, що дані, які знаходяться на брелках 
викладачів (див. Брелок викладача на стор.67 ), у даному випадку в резервний архів не 
потрапляють.

Для того, щоб почати процедуру резервного копіювання, у вікні Резервне копіювання і відновлення 
необхідно вибрати режим Резервне копіювання,потім вибрати папку призначення, куди буде 
поміщений архів, за необхідності задати пароль на архів і натиснути на кнопку Старт. Залежно від 
розміру архівованих даних процедура резервного копіювання може зайняти значний час.

Інформация: Задання пароля на архів дозволяє захистити дані архіву від несанкціонованого 
перегляду, однак у випадку втрати пароля робить неможливим відновлення даних із цього 
архіву.

Ім’я архівного файлу призначається програмою автоматично і має наступний вигляд:

<Каталог>\NibelungBackup-John Smith PhD-2016-04-21_12-55-03-.zip

• <Каталог> - вибраний каталог, куди розміщується архів
• NibelungBackup - префікс архівного файлу, який означає, що даний архів створений програмою

Nibelung
• John Smith PhD - ім’я викладача або System у випадку резервного копіювання під обліковим

записом адміністратора програми
• 2016-04-21_12-55-03 - час створення архіву у вигляді рік-місяць-день_години-хвилини-секунди
Для того, щоб почати процедуру відновлення даних з архіву, у вікні Резервне копіювання і 
відновлення необхідно выбрати режим Відновлення, потім вибрати раніше створений файл архіву, 
за необхідності вказати пароль на архів і натиснути на кнопку Старт. Залежно від розміру 
архівованих даних процедура відновлення може зайняти значний час.

Якщо при відновленні архіву вибрана опція Видалити весь старий вміст при відновленні,, то весь 
поточний вміст папки викладача (або всіх викладачів у випадку роботи під обліковим записом 
адміністратора програми) і всі поточні налаштування будуть повністю замінені даними з архівної 
копії.

 Важливе зауваження:  Будьте обережні з опцією Видалити весь старий вміст при 
відновленні, оскільки це замінить всі поточні файли і налаштування даними з архіву, і 
відмінити цю дію не можна.

див. також:
Меню програми на стор.52
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Налашування меню інструментів
При виборі пункту Інструменти > Налаштування меню інструментів на комп’ютері викладача 
запускається вікно додавання додаткових пунктів меню Мал.56  на стор.62 ).

Мал.56 Вікно Налаштування меню інструментів

Із допомогою цього вікна викладач може додавати, змінювати або видаляти з меню Інструменти 
особисті пункти меню для запуску зовнішніх додатків безпосередньо з програми Nibelung, 
наприклад Microsoft Word.  Список особистих пунктів створються і редагується за допомогою 
відповідних кнопок у вікні Налаштування меню інструментів.
При натисканні на кнопки Додати або Змінити з’являється вікно редагування параметрів пункту 
меню (Мал .57  на стор.62 ).

Мал.57 Вікно Параметри інструменту 

У цьому вікні викладач може встановити:
• Назва інструменту – назва пункту меню, під яким він з’явиться в меню Інструменти;
• Ім’я файлу – ім’я виконуваного файлу зовнішнього додатка;
• Параметри – додаткові параметри командного рядка запуску зовнішнього додатка..

Див. також:
Меню програми на стор.52
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4.2 Вибір викладача
При запуску програми на екран монітора виводиться вікно (Мал.58  на стор.63 ), у якому необхідно 
ввести ім’я викладача і пароль. При неправильному введенні імені або пароля вхід у систему 
неможливий.

Мал.58 Вікно Вхід у систему

Для кожного заново введеного викладача створюється своя папка, де буде зберігатися різна 
інформація: файли класів, файли сесій, записи учнів, журнал та ін. Ім’я папки співпадає з іменем 
викладача. Ця інформація буде індивідуальна для кожного викладача.

Інформація:  При установці системи за замовчуванням існує ім'я викладача Admin с 
паролем Admin (регістр букв має значення).

Увага: Після першого входу в систему настійно рекомендується змінити пароль 
користувача Admin.

Під час роботи програми можна змінити викладача. Для цього необхідно вибрати пункт  Файл 
> Змінити викладача На екрані монітора з’явиться вікно входу в систему (Мал.58  на стор.63 ).

Для того щоб додати, видалити викладача або змінити його пароль, потрібно вибрати пункт Файл > 
Управління обліковими записами. На екрані монітора з’явиться відповідне вікно  (Мал.59 на 
стор.64 ), у якому відображається список введених раніше викладачів і кнопки Добавити, Видалити 
і Зміна пароля.

Інформація:  Зверніть увагу, що до списку викладачів не ввійдуть викладачі, для яких був 
зроблений Брелок викладача (см. Брелок викладча на стор.67 ).
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Увага: Зверніть увагу, що додавання і видалення викладачів можливе тільки під обліковим 
записом Admin

Мал.59 Вікно Управління обліковими записами

При натисканні на кнопку Додати на екрані з’явиться вікно Додавання викладача (Мал.60 на 
стор.64 ), у якому потрібно буде ввести нове ім’я, новий пароль і підтверждення нового пароля. Якщо 
при додаванні викладача встановити галочку в опціїи Ярлик папки викладача на Робочий стіл, то 
на робочому столі комп’ютера буде створений ярлик папки з особистими файлами викладача.

Мал.60 Вікно Додавання викладача

Для видалення імені викладача треба спочатку вибрати потрібне ім’я, виділивши його в списку, а 

потім натиснути на кнопку Видалити.
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У вікні монітора, що з’явиться на екрані  (Мал.61  на стор.65) потрібно підтвердити ваш вибір.

Мал.61 Вікно Видалення викладача

Для зміни пароля викладача треба спочатку вибрати потрібне ім’я, виділивши його в списку, а потім 
натиснути на кнопку Зміна пароля. На екрані монітора з’явиться відповідне вікно (Мал.62 на 
стор.65 ), у якому потрібно у верхньому полі правильно ввести старий пароль, а потім у двох інших 
полях ввести новий пароль і його підтверждення, а затим натиснути на кнопку Змінити.

Мал.62 Вікно Зміна пароля

Див. також:
Опис основного модуля на стор.50
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4.3 Налаштування викладача
Щоб налаштувати роботу програми для конкретного викладача, потрібно вибрати пункт Файл > 
Налаштування викладача.

Мал.63 Вікно Налаштування викладача

У вікні, що з’явиться  (Мал.63  на стор.66) викладач може встановити наступні персональні 

налаштування:

• параметри фону робочої ділянки програми;
• параметри уроку;
• адреса домашньої сторінки, яка буде відображатися при вході в режим Інтернет-браузера

(див. Інтернет на стор.123 ).
Крім того, в даному вікні викладач може створити або знищити персональний Брелок 
викладача (див. Брелок викладача на стор.67 ).

• файл зображення, який можна вибрати з допомогою кнопки Вибрати;
• плитка – при виборі цієї опції можна задати розміщення зображення в рабочій ділянц "плиткою"

якщо ця опція не вибрана, то зображення розтягується на всю ділянку;
• прозорість – задає у відсотках прозорість зображення.
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Для того, щоб повернути параметри фону рабочої ділянки до параметрів за замовчуванням, 
необхідно клацнути на кнопку, розташовану справа від кнопки Вибрати.
Далі можна задати параметри уроку.

При виборі пункту Почати новий урок автоматично, при запускові програми почнеться новий урок 
без необхідності вибору відповідного пункту меню Журнал.
Викладач може на відповідних полях ввести потрібну тривалість уроку і час попередження про 
закінчення уроку.

Якщо вибрати пункт Видати попередження про закінчення уроку, то програма видасть вікно 
попередження всім учням за час, установлений на відповідному полі, а у викладача в рядку статусу 
час уроку буде виводитися червоним кольором( Мал.47  на стор. 51).
Також тут можна встановити максимальну оцінку за урок.

Важливе зауваження :  Зверніть увагу, ці налаштування діють для нового уроку.

Див. також:
Опис основного модуля на стор.50 
Брелок викладача на стор.67

4.3.1 Брелок викладача
Брелок викладача – це спеціально підготовлений USB флеш накопичувач, який містить 
персональні файли викладача. Використання Брелка викладача надає наступні переваги під час 
роботи з програмою:

• автоматичний запуск основної програми Nibelung при під’єднанні брелка викладача до
комп’ютера з установленою програмою Nibelung а також автоматичне завершення основної 
програми  Nibelung при від’єднанні брелка викладача від комп’ютера;

• відпадає необхідність введення пароля при запуску основної програми Nibelung, оскільки
цей пароль у зашифрованому вигляді наявний на USB флеш накопичувачі;

• зберігання всіх персональних файлів викладача безпосередньо на USB флеш накопичувачі,
а не на жорсткомудискові комп’ютера, що дозволяє працювати з цими файлами в іншому класі
або поза класом.

Для того,щоб створити Брелок викладача виконайте наступні дії:

1. Вставте USB флеш накопичувач, який має достатньо вільного місця, у будь-який USB роз’єм
комп’ютера.

2. Запустіть програму Nibelung і ввійдіть у неї під своїм іменем (див. Вибір викладача
на стор.63 ).

3. Відкрийте діалог налаштувань викладача (див. Налаштуваня викладача на стр.66 ),
у нижній частині цього діалогу розташований інструмент створення брелка викладача (Мал.63  на
стор.66 ).

4. Виберіть диск USB, що відповідає вставленому USB флеш накопичувачеві й натисніть кнопку
Створити.

5. Вам буде запропоновано ввести пароль – введіть пароль, який використовується для входа в
програму під вашим обліковим записом.

6. . Далі програма оцінить наявність вільного місця на USB флеш накопичувачі, якого досить для
перенесення файлів із папки викладача на жорсткому дискові комп’ютера на USB флеш
накопичувач, і якщо вільного місця достатньо, то почнеться процес перенесення файлів.

7. Після закінчення перенесення файлів кнопка Створити змінить надпис на Знишити,
а брелок викладача буде готовий до використання. .

Увага:  Після створення брелка викладача всі файли з папки викладача із жорсткого диска 
комп’ютера будуть перенесені на USB флеш накопичувач, а сам викладач буде видалеий зі 
списку викладачів, доступних при вході в програму. Відповідно, робота викладача з 
програмою буде можлива тільки при підключенні брелка викладача до комп’ютера.
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Увага: Викладач несе повну відповідальність за резервне копіювання файлів ключа на 
регулярній основі (наприклад, із допомогою вбудованого в Nibelung засобу резервного 
копіювання, описаного в Резервне копіювання і відновлення на стор.60 ). Без регулярного 
створення резервних копій, втрата ключа означає не тільки втрату персональних файлів 
викладача, але і втрату облікового запису викладача.

Мал.64 Створення брелка викладача

Для того, щоб відмінити роботу з брелком викладача і повернутися до звичайного входу в програму, 
необхідно знову відкрити діалог викладача (Налаштування викладача на стор.66 ) натиснути на 
кнопку Знищити. Після введення пароля викладача всі файли з USB флеш накопичувача будуть 
перенесені назад на жорсткий диск комп’ютера.

Див. також:
Налаштування викладача на стр.66

4.4 Робота з класом
Щоб розпочати роботу основного модуля програми, потрібно відкрити збережений раніше клас або 
створити новий.

При виборі пункту меню  Клас > Новий клас на екрані з’явиться вікно параметрів нового класу  
(Мал.65  на стор.68 ), у якому потрібно ввести загальну кількість учнів і кількість рядів.

Мал.65 Вікно Новий клас

Програма автоматично розмістить у робочому вікні зображення всіх учнів відповідно до 
встановлених параметрів класу.

Якщо є необхідність вручну перемістити зображення учнів, потрібно вибрати пункт меню  Клас > 
Розставити клас навпроти нього з’явиться галочка) і з допомогою мишки перетягти зображення в 
потрібне місце.

У цьому режимі стають доступними пункти меню Клас > Добавити учня, Клас > Видалити учня,  з 
допомогою яких можна додати одного учня або видалити виділених учнів, і меню Клас > 
Упорядкувати клас.

При виборі пункту меню Клас > Упорядочить клас програма автоматично розмістить зображення 
учнів відповідно до розмірів робочого вікна і параметрів класу.

Після ручного редагування розстановки класу потрібно повторно вибрати пункт меню Клас > Рас-
ставити клас (галочка зникне).
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Для того щоб зберегти поточний клас на жорсткому дискові комп’ютера викладача для можливості 
повторного використання, потрібно вибрати пункт меню Клас > Зберегти клас (Мал.66  на стор.69 ) 
або Клас > Зберегти клас як.

Мал.66 Вікно збереження класу
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Щоб відкрити клас, збережений раніше на жорсткому дискові комп’ютера викладача, потрібно 
вибрати пункт меню Клас > Відкрити класс (Мал.67  на стор.70 ).

Мал.67 Вікно відкриття класу

Див. також:
Опис основного модуля на стор.50

4.5 Реєстрація учнів
До початку роботи викладач може провести реєстрацію (перекличку) присутніх у класі учнів. Для 
цього він повинен вибрати пункт меню  Клас > Реєстрація учнів.. На моніторах комп’ютерів учнів 
з’явиться відповідне вікно, у якому вони, якщо виникне потреба, можуть ввести своє прізвище  
(Мал.68  на стор.70 ).

Мал.68 Вікно Введіть ім’я

Учні мають протягом однієї хвилини натиснути на кнопку OK у цьому вікні. Якщо цього не зробити, то 

в незареєстрованих учнів, залежно від наявності або відсутності фотографії, з’явиться
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  або зображення відсутнього учня (Мал.69  на стор.71 ), або ім’я учня стане
червоного кольору.

Мал.69 Зображення відсутнього учня

Час до закінчення процесу реєстрації буде відображатися в рядку статусу в основному модулі. 
Викладач може зупинити процес реєстрації раніше встановленого часу, для цього потрібно повторно 
вибрати пункт меню Клас > Реєстрація учнів.
Після закінчення процесу реєстрації на моніторі викладача з’явиться вікно з результатами реєстрації 
учнів (Мал.70  на стор.71 ).

Мал.70 Вікно Результати реєстрації

Якщо виникне потреба змінити ім’я учня вручну, треба клацнути правою кнопкою мишки на 
вибраного учня, у меню, що з’явиться, вибрати пункт Задати им`я і потім у вікні Введіть им`я 
(Мал.68  на стор.70 ) набрати потрібне ім`я .
Якщо при реєстрації або заданні імені учня вручну трапилась ситуація, що в класі вже існує учень із 
таким же іменем, то ім’я цього учня буде відображатися червоним кольором і поруч з іменем буде 
стояти знак (!) (Мал.71  на стор.71 ).

Мал.71 Продубльоване ім’я учня
Див. також:

Опис основного модуля на стор.50
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4.6 Профіль учня
При виборі контекстного пункту меню учня  Профиль учня > Редагувати... (див. п. Меню одного 
учня на стор.75 ) на екрані з’явиться вікно введення реєстраційних даних учня (Мал.72  на стор.72 ).

Мал.72 Вікно Профіль учня

Облікові дані учнів можуть бути збережені у файлі класу (зберігаються автоматично при збереженні 

класу, див. п. Работа з класом на стор.68 ) або можуть зберігатися в спеціальній
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базі даних учнів. Робота з базою даних профілів учнів розглядається в п.п. Введення на стор.186 .
В обліковій картці учня містяться наступні дані:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 Фотографія учня або будь-яке інше зображення

Клас або група, у якій навчається учень
 Телефон учня

E-mail учня
Дата народження учня
Стать учня
Додаткові відомості

Інформация: BYOD ID відображається у вікні Про програму клієнтського модуля.

Якщо в профілі учня заповнений номер учнівського квитка, то при реєстрації (див. п. Регістрація 
учнів на стор.70 ) учні можуть ввести номер свого учнівського квитка. У цьому випадку в 
реєстраційні дані автоматично підставляться дані того учня, номер учнівського квитка якого 
співпаде з введеним номером.

Якщо в профілі учня заповнений BYOD ID, то при підключенні даного пристрою до модуля 
викладача реєстраційні дані учня, який має даний BYOD ID, будуть автоматично завантажені з бази 
даних профілів учнів.

Щоб змінити фотографію учня, необхідно клацнути мишкою на зображенні учня й у діалоговому вікні, 
що з’явиться, вибрати будь-який графічний файл. Щоб очистити фотографію учня, необхідно 
натиснути на кнопку Видалити під фотографією.

Якщо в учня ввімкнена веб-камера (див. п. Веб-камера на стор.101 ) то поточне зображення з веб-
камери можна встановити як фотографію учня з допомогою кнопки Знімок з веб-камери .

див. також:
Опис основного модуля на стр.50

4.7 Меню всього класу

Меню всього класу дозволяє працювати з усіма підключеними учнями одночасно, незалежно від 
того, у яку групу входять подключені учні.

Прізвище, ім’я, по батькові учня

Коротке ім’я - ім’я, яке буде виводитися на графічному выдображенны учня в класі

Номер учнівського квитка

BYOD ID – унікальний номер персонального електронного пристрою учня (наприклад, 
планшета), на якому встановлена клієнтська програма Nibelung
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Щоб відкрити це меню, викладач повинен клацнути лівою кнопкою мишки на сірій закладці*, 
розкривши тим самим меню класу(Мал.73  на стор.74 ).

Мал.73 Меню Весь клас

Меню класу містить кнопки:

• Задати групу (об’єднати всіх підключених учнів у певну групу)
• Взаимодія
• Управління PC
У нижній частині ділянки всього класу знаходиться рядок стану режимів, у якому відображається 
ввімкнення основних режимів роботи з класом:

• Режим розмови з учнями класу (див. Розмова на стор.78 )
• Вимкнення мікрофонів у учнів класу (див. Відключіть мікрофон на стор.103 )
• Запуск програм на комп’ютерах учнів класу (див. Запуск програм на стор.80 )
• Режим чата в класі (див Чат на стор.83 )
• Режим інтерактивної дошки в класі (див. Інтерактивна дошка на стор.88 )
• Блокування введення на комп’ютерах учнів класу (див Заблокувати введеня на стор.102 )
• Блокування комп’ютерів учнів класу (див.. Заблокувати комп ютер на стор.103 )
• Управління додатками на комп’ютерах учнів класу (див. Управліня додатками на

стор.107 )
• Управління доступом в Інтернет (див. Управліня доступом в інтернет на стор.104 )
• Вимкнення знімних носіїв (див. Вимкнути знімні носії на стор.103 )
Якщо будь-який із цих режимів активний, то відповідна іконка в рядку статусу виділяється яскравим 
кольором.

Див. також:
Опис основного модуля на стор.50

4.8 Меню групи
Меню групи дозволяє одночасно працювати з усіма учнями, які входять до певної групи.
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Щоб відкрити це меню, викладач повинен клацнути лівою кнопкою мишки на закладці потрібної 
групи, розкривши тим самим меню групи (Мал.74  на стор.75 ).

Мал.74 Меню групи

Меню групи містить кнопки:

• Взаємодія
• Управління PC
• Завдання
• Медіа джерела
У нижній частині ділянки групи знаходиться рядок стану режимів групи, у якому відображається 
ввімкнення основних режимів

• Режим розмови з учнями групи (див. Розмова на стор.78 )
• Вимкнення мікрофона в учнів групи (див.. Відключення мікрофона на стор.103 )
• Запуск програм на комп’ютерах учнів групи (див. Запуск програм на стор.80 )
• Режим чата в групі (див. Чат на стор.83 )
• Режим інтерактивної дошки в групі (див. Інтерактивная доска на стор.88 )
• Блокування введення на комп’ютерах учнів групи (див Заблокувати ввод на стор.102 )
• Блокування комп’ютерів учнів групи (див Заблокувати комп ютер на стор.103 )
• Управління додатками на комп’ютерах учнів групи (див. Управління додатками на

стор.107 )
• Управління доступом в Інтернет (див. Управління доступом в інтернет на стор.104 )
• Вимкнення знімних носіїв (див. Вимкнути знімні носії на стор.103 )
Якщо будь-який із режимів активний для групи, то відповідна іконка в рядку статусу виділяється 
яскравим кольором.

Див. також:
Опис основного модуля на стр.50

4.9 Меню одного учня
Щоб відкрити меню, яке дозволяє працювати з одним учнем, викладач повинен клацнути правою 
кнопкою мишки на ньому, розкривши тим самим меню учня.

У заголовку меню буде відображатися ім’я учня, в дужках поруч з іменем вказується порядковий 
номер учня в класі.

Меню одного учня:
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Пункти меню Іконка

Прослушка (див Прослуховування на стор.78 )

Розмова (див. Розмова на стор.78 )

Вимкненя мікрофона (див. ВІдключення мікрофона на стор.103 )

Запис (див. Запис на стор.79 )

Записати размову (див. Запис размови на стор.79 )

Повідомлення (cм. Повідомлення на стор.92 )

Домашнє завдання (cм. Домашнє заданя на стор.94 )

Ескіз екрану (див. Ескіз екрану на стор.100 )

Веб-камери (див. Веб-камера на стор.101 )

Віддалене управління (див. Віддаленне управління на стор.110 )

Заблокувати введення (див. Заблокувати введення на стор.102 )

Заблокувати комп'ютер (див. Заблокувати комп'ютер на стор.103 )

Завершити віддалений процес (див. Завершити віддалений процесс  на стор.108)

Вимкнути Інтернет (див Вимкнути Інтернет на стор.104 )

Вимкнути знімні носії  (див. Вимкнути знімні носії на стор.103 )

Програма учня (див. Додаток учня на стор.106 )

Управління живленням (див. Управління живленням на стор.106 )

 - Вихід з системи

 - Виключення

 - Перезавантаження 

 - Режим очікування 

 - Включити

Оцінка (дів. Журнал на стор.141 )

- Ні

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5
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Пункти меню Іконка

-- Поле введення оцінки (з’являється, якщо максимальна оцінка не дорівнює 5)

Задати групу (див. Об`еднаня учнів у групи на стор.77 )

- Ні

- Группа A

- Группа B

- Группа C

- Группа D

- Группа E

- Группа F

Профіль учня (див. Профіль учня на стогр.72 )

Див. також:
Опис основного модуля на стор.50

4.10 Об’єднання учнів у групи
Подключені учні можуть працювати індивідуально, а також можуть бути об’єднані в групи.
Усього може бути створено до 10 груп одночасно.
Учня можна підключити до групи кількома способами

• клацнути правою кнопкою мишки на вибраному учні й у меню, що з’явилося, вибрати пункт
Задати групу і потім вибрати одну з груп;

• виділити кількох учнів, клацнути правою кнопкою мишки на вільному місці
у меню, що з’явиться, вибрати пункт Задати групу і потім вибрати одну з груп;

• виділити лівою кнопкою мишки потрібного учня або кількох учнів утримуючи клавішу
Ctrl) не відпускаючи кнопку мишки, перетягти вибраних учнів на закладку потрібної
групи, розташовану зліва від робочої ділянки;

• включити всіх учнів в одну групу можна, використовуючи кнопку Задати групу в меню всього класу
(Мал.73  на стор.74 ).

При включенні учня в групу його зображення зафарбовується кольором групи, а в модулі клієнта на 
комп’ютері учня в рядку статусу з’явиться ім’я групи на фоні кольору групи.

Див. також:
Опис основного модуля на стор.50

4.11 Взаємодія з учнями 
Основний модуль дає можливість здійснювати певні дії над підключеними учнями, описані далі. 
див. також:

Опис основного модуля на стор.50 
Прослуховування на стор.78 
Розмова на стор.78
Запис на стор.79
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Запис розмови на стор.79 
Запуск програм на стор.80
Чат на стор.83
Опитування на стор.84  
Інтерактивна дошка на стор.88 
Повідомлення на стор.92 
Виклик вчителя на стор.92 
Повідомлення від учня на стор.93 
Домашнє завдання на стор.94

4.11.1 Прослуховування
 у У цьому режимі викладач може потай прослуховувати мікрофон учня. Для цього викладач повинен 

меню учня (див. Меню одного учня на стор.75 ) вибрати пункт Прослушка.

На зображенні цього учня (Рис.75  на стр.78 ) з’явиться іконка гарнітури.
Якщо учень працює з кимось у парі, то викладач прослуховує всю пару..

Мал.75 Іконка прослуховування учня

Прослуховування групи в режимі Дискусія буде описане нижче

Для відміни прослуховування учня потрібно повторно вибрати пункт Прослушка в меню учня 
(див. Меню одного учня на стор.75 ).

Див. також:
Взаемодія з учнями на стор.77

4.11.2 Розмова
У цьому режимі викладач може ввійти в діалог із вибраним учнем, групою або всім класом.

На зображенні учня, який знаходиться в режимі розмови з викладачем  (Мал.76  на стр.78 ), 
з’явиться іконка дисплея з відповідним значком.

Мал.76 Іконка діалогу з учнем

Для входу в режим діалогу з одним учнем викладач повинен у меню учня  (див. Меню одного учня 
на стор.75 ) вибрати пункт Розмова.
Для входу в режим діалогу з групою викладач повинен у меню потрібної групи (див. Меню групи 
на стор.74 ) натиснути на кнопку Взаємодія, а потім вибрати пункт Розмова.

Для входу в режим діалогу з усім класом викладач повинен у меню всього класу (див. Меню 
всього класу на стр.73 ) натиснути на кнопку Взаємодія, а потім вибрати пункт Розмова.
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Інформація:  Режим діалога з усім класом можна розглядати як загальний виклик всіх учнів.

Щоб вийти з режиму діалогу, потрібно повторити наведені вище дії.

Див. також:
Взаємодія з учнями на стор.77

4.11.3 Запис
У цьому режимі викладач може ввімкнути запис мікрофона вибраного учня, групи або всього класу.

Для ввімкнення запису голосу одного учня викладач повинен у меню учня (див. Меню одного учня 
на стор.75 ) вибрати пункт Запис.
На зображенні учня, що знаходиться в режимі запису, з’явиться іконка дисплея з червоним кружком 
(Рис.77  на стор.79 ).

Мал.77 Іконка запису учня

Для ввімкнення запису групи викладач повинен у меню потрібної групи (див.. Меню групи на 
стор.74 ) натиснути на кнопку Взаємодія, а потім вибрати пункт Запис.

Для ввімкнення запису всього класу викладач повинен у меню всього класу (див. Меню всего 
класса на стор.73 ) натиснути на кнопку Взаємодія, а потім вибрати пункт Запис.
При цьому в пункті меню Запис замість червоного кружка з’являється 
галочка. Щоб вимкнути запис, потрібно повторити наведені вище дії.

Файли із записами голосу учнів збережуться у форматі MP3 на жорсткому диску викладача в папці з 
іменем викладача поточного класу.

Наприклад, Лобчук Н.М.\Waves\10А\2015-02-06\Черненко Олександр (13-05).mp3, де

•
• 10А – назва класу,
• 2015-02-06 – дата запису у форматі рік-місяць-число,
• Черненко Олександр – ім`я учня,
• 13-05 – час запису.

Інформація:  Якщо учень перебуває в режимі роботи в парах, то відбуватиметься запис 
обох учнів, які працюють у парі, в один файл. При цьому в назві файлу будуть відображені 
імена обох учнів, наприклад, Васько Олена + Дорохов Микола(13-00). conversation.mp3.

Див . також:
Взаємодія с учнями на стр.77

4.11.4 Запис розмови
У цьому режимі викладач може вмикати запис своєї розмови з вибраним учнем.

Лобчук Н.М. – ім'я викладача,
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На зображенні учня, який перебуває в режимі запису розмови, з’явиться іконка дисплея з подвійним 
червоним кружком (Мал.78  на стор.80 ).

Мал.78 Іконка запису розмови викладача з учнем

При цьому в пункті меню Запис розмови замість червоного кружка з’являється галочка.
Файли із записами розмов з учнями зберігаються у форматі MP3 на жорсткому диску викладача в 
папці з іменем викладача і потокового класу
Наприклад, Одинцова Л.І.\Waves\10А\2015-02-06\Григораш Олександр (13-05) conversation.mp3, де

• Одинцова Л.І. – им`я вчителя,
• 10А – назва класу,
• 2015-02-06 – дата записи в формате рік-місяц-чісло
• Григораш Олександр – им`я учня,
• 13-05 – час запису.

Інформація:  Якщо учень перебуває в режимі роботи в парах, то відбуватиметься запис 
обох учнів, які працюють у парі, в один файл. При цьому в назві файлу будуть відображені 
імена обох учнів, наприклад, Васько Олена + Дорохов Микола(13-00) conversation.mp3.

Див. також:
Взаємодія с учнями на стр.77

4.11.5 Запуск програм
У цьому режимі викладач може запустити програми для вибраної групи або всього класу.

Щоб увійти в цей режим для групи, викладач повинен у меню потрібної групи (див. Меню групи 
на стор.74 ) натиснути на кнопку Взаємодія, а потім вибрати пункт Запуск програм.

Щоб увійти в цей режим для всього класу, викладач повинен у меню всього класу (див. Меню всего 
класу на стор.73 ) натиснути на кнопку Взаємодія, а потім вибрати пункт Запуск програм.
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На екрані монітора викладача з’явиться відповідне вікно (Мал.79  на стор.81 ). Вгорі у 
вікні знаходяться закладки для всього класу й усіх груп.

Рис.79 Вікно запуску програм

Справа у вікні Програми знаходиться список вибраних для запуску програм.

Зліва вгорі знаходиться вікно  Запуск програми для вибору і запуску програм.

Зліва внизу знаходиться вікно запущених програм Запущені, у якому можна завершити виконання 
цих програм.

Вибрати програму можна, використовуючи кнопку Пошук. Можна також ввести назву програми 
вручну на полі Ім’я файлу програми, разом із повним шляхом її розміщення.

Увага:  Зверніть увагу, що програма, яка запускається, повинна бути встановлена на всіх 
компь`ютерах учнів, і, крім того, якщо програма недоступна через змінну в оточенні PATH, 
то шлях розміщення даної програми на всіх комп’ютерах повинен бути однаковим.

Існує можливість запустити програму з параметрами командного рядка. Наприклад, запустити 
програму й одночасно відкрити файл для роботи. Припустимо, можна ввести: C:\WINDOWS
\NOTEPAD.EXE С:\TEST.TXT.

Увага:  Зверніть увагу, що файл, у нашому прикладі C:\TEST.TXT,повинен існувати на всіх 
комп’ютерах і бути розміщений саме по тому шляху, який був уведений.

Щоб додати введену назву в список у вікні Програми, треба натиснути на кнопку Додати.

На екрані дисплея з’явиться вікно (Мал.80  на стор.82 ), у якому міститимуться наступні поля:

• Им`я ярлика – текст, який відображатиметься в списку програм;
• Командний рядок для запуску програми;
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• Додаткові процеси для закриття–список процесів, які будуть завершуватися при закритті даної
програми (див. Завершити віддалений процес на стор.108 ).

Мал.80 Вікно параметрів ярлика програми

Щоб змінити параметри ярлика програми, необхідно виділити потрібну програму в списку і натиснути 
на кнопку Змінить. На екрані дисплея з’явиться вікно (Мал.80 на стор.82 ), у якому можна 
відредагувати необхідні параметри.

Щоб видалити програму зі списку, потрібно виділити її в списку програм і натиснути на кнопку 
Видалити. 

Запустити програму можна трьома способами:

• ввести ім’я програми в поле Им`я файла програми вручну або скориставшись кнопкою  Пошук,
а потім натиснути на кнопку Запуск;

• два рази клацнути на її назву в списку програм;
• виділити програму в списку Програм, а потім натиснути на кнопку Запуск.

На комп’ютерах учнів буде запущена ця програма, а її назва з’явиться у вікні  Запущені

Якщо до запуску програми була натиснута кнопка В окремому вікні, ця програма буде запущена на 
комп’ютерах учнів на порожньому робочому столі (тобто для роботи буде доступна тільки ця 
програма).

  Важливе зауваження:  Зверніть увагу, що коли для групи буде запущена хоча б одна 
програма, то ім’я групи на відповідній закладці буде виводитися червоним кольором.

Учень може самостійно завершити програму, запущену в окремому вікні, але в цьому випадку в 
нього залишиться порожнім робочий стіл.

Інформація:  Якщо програми були запущені на порожньому робочому столі, то після 
видаленого завершення останньої запущеної програми комп’ютер учня повернеться до 
стандартного робочого столу Windows.

Щоб завершити програму з комп’ютера викладача, потрібно два рази клацнути на ній у вікні 
Запущені, або вибрати її у вікні  Запущені, натиснути на кнопку Завершити. Якщо вибрана опція 
Дозволити збереження даних перед закритгям, то перед завершенням програми учням буде 
запропоновано зберегти зміни в робочому файлі.

Якщо натиснути на кнопку Завершити все, будуть завершені всі віддалено запущені програми 
для вибраної групи.

Для того щоб закрити вікно запуску програм, потрібно натиснути на кнопку Закрити.
Див. також:

Взаимодія с учнями на стор.77
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4.11.6 Чат
У цьому режимі викладач може запустити чат-сесію для всього класу або для вибраної групи.

Щоб відкрити чат-сесію для групи, викладач повинен у меню всього класу (див. Меню всього класа на 
стор.73 ) або в меню потрібної групи (див. Меню групи на стор.74 ) натиснути на кнопку Взаимодія, 
а потім вибрати пункт Чат.

На екрані монітора викладача з’явиться вікно чат-сесії (Мал.81  на стор.83 ), яке містить закладки 
для груп. Праворуч відображаються учасники чат-сесії. Зліва розташоване вікно повідомлень.

 Мал.81 Вікно чат- сесії

Для початку чат-сесії викладач повинен натиснути на кнопку Старт (назва її зміниться на Стоп), при 
цьому на комп’ютерах членів групи запуститься вікно чат-сесії.

  Важливе зауваження:  Зверніть увагу, що в групах, де запущена чат-сесія, ім’я групи на 
відповідній закладці виводиться червоним кольором.

Щоб надіслати повідомлення, потрібно набрати текст у нижньому полі і натиснути на кнопку Передати.
Щоб надіслати повідомлення всім групам, у яких запущена чат-сесія, потрібно поставити галочку 
поруч із пунктом Послати повідомлення всім активным групам, набрати текст і натиснути на 
кнопку  Передати.

Натискання на кнопку Очистити приведе до очищення вікна повідомлень..

Якщо натиснути на кнопку Зберегти,то можна зберегти всі повідомлення активної групи в текстовий 
файл на жорсткий диск викладача. 
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Щоб закінчити чат-сесію, треба натиснути на кнопку Стоп.

Щоб закрити вікно чат-сесії, потрібно натиснути на кнопку Закрити. При цьому буде 
запропоновано зупинити чат-сесію для активних груп.

Див. також:
Взаємодія с учнями на стор.77

4.11.7 Опитування 
Опитуваня - це режим, за допомогою якого викладач може оперативно провести нескладне 
голосування або швидке опитування учнів. 

Щоб почати швидке опитування для всього класу або для певної групи, викладач повинен у меню 
всього класу (див. Меню всього класу на стор.73 ) або потрібної групи (див. Меню групи на стор.74) 
натиснути на кнопку Взаимодія, а потім вибрати пункт Опитування.

На екрані монітора викладача з’явиться вікно управління опитуванням  (Мал.82  на стор.84 ).

Мал.82 Вікно управління опитуванням   

На цьому малюнку цифрами позначені:

1

2

3

4

5

6

7

8

Закладки груп.

Кнопка Старт/Стоп для запуску або зупинки режиму опитування для всього класу або для 

певної групи.

Зона питання, у якій викладач повинен ввести питання для опитування.

Кнопка відкриття раніше збереженого питання для опитування. 

Кнопка збереження поточного питання в базі даних питань для опитування. 

Закладка управління варіантами відповідей на питання опитування. 

Закладка перегляду ходу опитування і результатів опитування у вигляді діаграми. 

Закладка перегляду відповідей учнів на питання опитування. 
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9

10

11

12

13

14

Кнопка збереження звіту про результати опитування. 
Список, що випадає, для вибору варіантів відповідей на питання опитування з числа 
передбачуваних варіантів відповіді. 
Список варіантів відповідей на питання опитування.
Кнопки управління списком відповідей на питання опитування (додати або видалити 
варіант відповіді).
Кнопка скидання поточних установок опитування і початок нового опитування.
Кнопка закриття вікна управління опитуванням.

Далі для створення нового опитування необхідно в полі (3) ввести текст питання, у списку 
(10) вибрати один із варіантів відповідей на питання і за необхідності відредагувати список 
відповідей за допомогою кнопки (12). Також існує можливість вибрати раніше збережене 
опитування за допомогою кнопки (4)  (Мал.83  на стр.85 ).  За допомогою кнопки (5) можна 
зберегти поточне сформоване опитування для наступного використання. 

Мал.83 Список збережених опитувань

Після того, як сформоване опитування, необхідно натиснути на кнопку Старт назва її зміниться на 
Стоп). На екранах учнів з’явиться вікно (Рис.84  на стр.86 ), у якому вони повинні зробити свій вибір і 
натиснути на кнопку Відправити. А у вікні викладача автоматично відкриється вкладка
 Діаграма.
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Важливе зауваження::  Зверніть увагу, що в групах, де запущене опитування, ім’я 
групи на відповідній закладці виводиться червоним кольором.

Мал.84 Вікно вибору відповіді на екрані учнів

Викладач може в режимі реального часу стежити за ходом опитування (Мал.85 на стор.86). На 
даному малюнку відповіді учнів подаються у вигляді гістограми. Під гістограмою знаходиться шкала, 
яка відображає кількість учнів, що відповіли. Коли дана шкала буде повністю заповнена, це 
означатиме, що в опитуванні взяли участь усі учні. Після цього можна натиснути на кнопку Стоп, тим 
самим завершивши поточне опитування.

Рис.85 Результати опитування



Посібник користувача 

Copyright © 2008 - 2018 LAIN S.r.l.. Усі права захищені
87

Після завершення опитування при натисканні на кнопку Стоп у вікні викладача атоматично 
відкриється закладка Результати (Рис.86  на стр.87 ), у якій буде поданий список відповідей учнів. 
Даний список складається із:

1. імені учня
2. відповіді учня
3. часу, коли відповів учень
4. ознаки правильної відповіді на питання (якщо в питанні припускалася правильна відповідь у списку

відповідей)

Мал.86 Список відповідей на питання опитування

Результати опитування можна зберігати в HTML файл для подальшого аналізу або друку, для цього 
необхідно вибрати закладку при натисканні на кнопку Зберегти звіт. У діалозі, що з’явиться, 
необхідно ввести ім’я файлу для збереження і натиснути на кнопку Зберегти. Результати опитування 
будуть збережені в обраний файл. Після збереження буде запропоновано проглянути результати
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експорту. Якщо натиснути на кнопку Так, то відкриється вікно браузера за замовчуванням (зазвичай 
Microsoft Internet Explorer) із вмістом збереженого файлу на стор.88

Мал.87 Звіти про результати опитування

Див. такjж:
Взаємодія з учнями на стор.77

4.11.8 Інтерактивна дошка

У цьому режимі учні і викладач можуть спільно малювати на віртуальній інтерактивній дошці. При 
цьому результати малювання відображаються в спеціальному вікні, яке відкривається в цьому 
режимі на екранах учнів і на екрані викладача.

Щоб відкрити інтерактивну дошку для всього класу або для певної групи, викладач повинен у меню 
всього класу (див. Меню всього класа на стор.73 ) або потрібної групи (див. Меню групи на стор.74 )  
натиснути на кнопку Взаємодія, а потім вибрати пункт Інтерактивна дошка.
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На екрані монітора викладача з’явиться вікно інтерактивної дошки (Мал.88  на стор.89 ).

Мал.88 Вікно інтерактивної дошки 

На цьому малюнку цифрами позначені:

1

2

Закладки груп.

Кнопка управління повноекранним режимом інтерактивної дошки в учнів..

3

Кнопка Скасування для скасування викладачем останньої надісланої учасником 
(включаючи самого викладача) зміни в картинці. Скасування застосовується до викладача 
й усіх подключених учнів потокової групи. Скасовувати можна не тільки останні, але й 
попередні дії, послідовно натискуючи дану кнопку.

4

5

6

7

8

9

10

Кнопка Старт/Стоп для запуску або зупинки сесії інтерактивної дошки.  

Зона малювання.

Інструменти малювання.

Налаштування інструментів малювання.

Кнопка відправлення в режимі з підтвердженням.

Поточні координати курсора на зоні малювання.

Кнопка скасування невідправленого в режимі з підтвердженням.

11

12

13

Налаштування для інструменту Текст. 

Налаштування режимів роботи.

Кнопка збереження малюнка.
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14

15

16

Індикатор наявності зв’язку із сервером інтерактивної дошки і мережевої активності. 
Налаштування та індикація кольорів ліній і заливки.
Смуги скролінгу (з’являються у викладача й учнів, якщо налаштування розміру інт. дошки 
перевищує стандартне значення).

Для початку сесії інтерактивної дошки викладач повинен натиснути на кнопку Старт (назва її 
зміниться на Стоп), при цьому на комп’ютерах членів групи запуститься вікно інтерактивної дошки..

Важливе зауваження::  верніть увагу, що в групах, де запущена сесія інтерактивної дошки, 
ім’я групи на відповідній закладці виводиться червоним кольором.

В активній сесії інтерактивної дошки викладач і учні можуть вибирати інструменти малювання і 
користуватися ними для малювання на інтерактивній дошці. При цьому результати малювання 
будуть відбражатися в усіх учасників активної групи й у викладача.

Інструменти малювання, перелічені в порядку згори вниз:

• Пензлик
• Ластик
• Прямокутник
• Квадрат
• Еліпс
• Коло
• Лінія
• Стрілка
• Крапка
• Зірка
• Полігон
• Ламана
• Крива
• Картинка
• Бібліотечний символ
• Текст
Інтерактивна дошка має кілька режимів роботи: режим із підтвердженням і простий (без 
підтвердження) режим. При режимі з підтвердженням викладач або учень може намалювати один 
або кілька графічних елементів і відправити їх решті учасників за допомогою кнопки Відправити. До 
моменту відправки він легко може змінити намальоване або зовсім відмінити його. При вимкненому 
режимі підтвердження відправка намальованого на сервер відбувається відразу ж після того, як 
закінчено малювання елемента. У режимі з підтвердженням є підрежим т.з. мультималювання. У 
режимі мультималювання перед відправкою можна намалювати пакет елементів, якщо ж він 
вимкнений, то до відправки можна намалювати одиничний елемент, наприклад, еліпс, текст чи 
картинку.

Команди управління інтерактивною дошкою і клавіші швидкого доступу:

№ Поєднання 
клавіш

Команда

1 Enter Підтвердити створення об’єкта типу Текст, Картинка

2 Escape

Скасувати сторення об’єкта або останнього об’єкта в режимі 
мультималювання. У режимі простого малювання слід натискувати до 
відпускання лівої кнопки мишки (крім режимівТекст, Картинка, Крива і 
Ламана). При цьому в режимі мультималювання буде видалено стільки 
невідправлених об’єктів із пакета, скільки разів була натиснута клавіша 
Escape (але не більше кількості об’єктів, які є)

3
Ліва кнопка 

мишки, 
натискання 

Початок малювання або переміщення об’єкта (у режимах Текст і 
Картинка), або виклик діалогу вибору в режимі Картинка, або додавання 
чергової базової точки в режимах  Ламана і Крива
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№     Поєднання клавіш Команда

4
Ліва кнопка 
мишки, 
відпускання

Кінець малювання або переміщення об’єкта, крім режимів Ламана і 
Крива. Відпускання лівої кнопки в режимі без підтвердження призводить 
до негайної відправки намальованого всім учасникам, за винятком 
режимів Ламана, Крива для них відправка відбудеться при натисканні 
правої кнопки миші), Текст и Картинка (для них відправка відбудеться 
при натисканні клавіші Enter)

5
Коліщатко 

мишки
Масштабування об’єкта, при натиснутій клавіші Alt – завдання кількості 
променів/ребер у режимах Зірка і Полігон, при натиснутій клавіші Shift – 
зміна кута для фігур, що обертаються 

6 Права кноп-
ка мишки

Підтверджує закінчення створення об’єктів у режимах  Картинка 
(клацання слід зробити на створювану картинку), Крива і Ломана

7 Shift
При сумісному використанні з колесом мишки задає режим обертання 
(колесо вгору обертає об’єкт за годинниковою стрілкою, колесо вниз – 
проти годиникової)

8 Alt
При сумісному використанні з  коліщатком мишки задає режим зміни 
кількості променів/ребер. У режимах Ламана і Крива утримання клавіші 
Alt до початку створення елемента включає режим його заливки

9 Ctrl

При сумісному використанні з коліщатком мишки задає режим 
масштабування. При сумісному використанні зі стрілками клавіатури 
(Вліво, Вправо, Вгору, Вниз) задає режим прискореного переміщення 
(із кроком 10 екранних пікселів) фігури 

10 W, S
Повертають фігуру, що обертається, з кроком у 1 градус проти і за 
годинниковою стрілкою відповідно 

11 A, D
 Повертають фігуру, що обертається, з кроком у 10 градусів проти і за 
годинниковою стрілкою відповідно

12
Повертає назад видалені в мультирежимі об’єкти в порядку, зворотному 
порядку видалення, при їх наявності 

12

Ctrl + Z 

Стрілки кла-

віатури
Переміщують останній невідправлений об’єкт у потрібний бік із кроком 1 
екранний піксель

Для більшості об’єктів до моменту їх відправки учасникам можливо змінювати загальні (товщина, 
кольори заливання, розташування, прозорість, кут повороту, масштаб) і специфічні властивості 
(наприклад, рядок тексту або файл додаваної картинки).

Щоб завершити сесію інтерактивної дошки, треба натиснути на кнопку Стоп.

Для закриття вікна інтерактивної дошки використовується кнопка Закрити. При цьому буде 
запропоновано зупинити сесію інтерактивної дошки для активних груп.

     Важливе зауваження:  При натисканні в режимі мультималювання Скасування 
скасовується відразу весь невідправлений пакет, при цьому поєднання Ctrl+Z працювати не 
буде.

Інформація: Можлива вставка картинки з файлу методом drag'n'drop, тобто просто 
перетягуючи потрібний файл мишкою на зону малювання інтерактивної дошки. При цьому 
режим автоматично зміниться на 17-Картинка і з’явиться зображення файлу, що 
накладається, яке можна потім пересунути, повернути і відмасштабувати або відмінити.

Інформація:  У режимі мультималювання з підтвердженням: коли необхідно створити кілька 
текстових об’єктів підряд, після готовності чергового тексту натискуйте клавішу Enter 
для фіксації. В іншому випадку відбуватиметься переміщення тексту, а не додавання 
нового. Аналогічно, якщо необхідно додати кілька картинок підряд, після готовності 
картинки клацніть безпосередньо по ній правою кнопкою мишки. В іншому випадку 
продовжуватиме редагуватися поточна картинка.

Див. також:
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4.11.9 Повідомлення 
У цьому режимі викладач може надіслати повідомлення вибраному учневі, групі або всьому класу.

Для надсилання повідомлення одному учневі викладач повинен у меню учня (див. Меню одного учня 
на стор.75 ) вибрати пунк Повідомлення.

Для надсилання повідомлення групі викладач повинен у меню потрібної групи (див.. Меню группы на 
стор.74 )  натиснути на кнопку Взаемодія, а потім вибрати пункт Повідомлення..

Для надсилання повідомлення всьому класу викладач повинен у меню всього класу (див. Меню 
всего класса на стор.73 ) натиснути на кнопку Взаемодія,а потім вибрати пункт Повідомлення.

При цьому на екрані монітора викладача з’явиться вікно введення повідомлення  (Мал.89  на стор.92 ), 
у якому буде вказано, кому призначається це повідомлення.

Мал.89 Вікно повідомлення 

Інформація: Для переходу на новий рядок у тексті повідомлення, натисніть одночасно 
Ctrl+Enter.

Для передачі повідомлення адресату викладач повинен ввести текст і натиснути на кнопку Послати.
Див. також:

Взаємодія з учнями на стор.77

4.11.10 Виклик викладача
Якщо учень натисне на кнопку Виклик учителя в модулі клієнта, то над зображенням цього учня 
з’являться знак оклику і текст "Допоможіть!" (Мал.90  на стор.92 ). Крім того, на зображенні цього 
учня з’явиться іконка телефонної трубки.

Мал.90 Іконка учня, який викликає викладача
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Якщо викладач два рази клацне лівою кнопкою мишки на цьому тексті, то в нього на екрані монітора 
з’явиться вікно повідомлення (Мал.89  на стор.92 ), у якому викладач може задати питання учневі.

Якщо викладач просто клацне лівою кнопкою мишки на цьому учневі, то повідомлення й іконка 
телефонної трубки зникнуть, а викладач автоматично ввійде в режим діалогу з учнем, який його 
викликає. 

Див. також:
Взаємодія з учнями на стор.77

4.11.11 Повідомлення від учня
Якщо учень натисне на кнопку Повідомлення в модулі клієнта й у вікні, що з’явиться, набере текст 
повідомлення викладачеві, то над зображенням цього учня з’явиться текст повідомлення  (Мал.91 на 
стор.93 ).

Мал.91 Іконка учня, який написав повідомлення

Якщо викладач два рази клацне лівою кнопкою мишки на цьому тексті, то в нього на екрані монітора 
з’явиться вікно повідомлення (Мал.92  на стор.93 ), у якому викладач може відповісти на питання 
учня.

Мал.92 Вікно відповіді на повідомлення учня

У верхньому полі буде виводитися текст повідомлення від учня. У нижньому полі викладач може 
ввести текст свого повідомлення. Для надсилання повідомлення адресатові викладач повинен 
натиснути на кнопку Послати.

Див. також:
Взаємодія з учнями на стор.77
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4.11.12 Домашнє завдання
Важливе зауваження::  Домашнє завдання являє собою файл або набір файлів з описом, із 
якими учні працюють у вільний від занять час.

При виборі даного пункту меню викладач може формувати, роздавати і збирати домашнє завдання 
від усього класу, групи учнів і окремого учня.

Якщо викладач у меню всього класу або групи вибере пункт Домашнє завдання, на екрані його 
монітора з’явиться відповідне вікно  ( Мал.93  на стор. 94), яке містить список завдань, а також 
засоби роздачі та збору домашніх завдань учнів.

Мал.93 Вікно домашнього завдання у викладача 

На цьому малюнку цифрами позначені:

1

2

3

4

5

6

7

8

Кнопка Додати нове завданя

Кнопка Видалити вибране завдання

Кнопка Перейменувати завдання 

Кнопка Зібрати файли  

Список завдань

Кнопка Додати до списку файлів

Кнопка Видалити зі списку файлів

Кнопка Очистити список файлів
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9

10

Кнопка  Попередній перегляд 

Список файлів завдання

Угорі вікна знаходяться закладки для доступу до домашніх завдань усього класу, груп або окремого 
учня.

     Важливе зауваження:  При виборі закладки Учень це вікно буде відображати домашнє 
завдання для окремого учня (Мал.98  на стор.99 ).

Під закладками груп розташований список усіх домашніх завдань. Для введення, видалення і 
редагування назви і тексту завдань передбачені відповідні кнопки.

При натисканні на кнопки Додати нове завданя і Перейменувати завдання завдання на екрані 
монітора викладача з’явиться вікно, у якому можна ввести назву і опис завдання (Мал.94  на 
стор.95 ).

Мал.94 Вікно введення домашнього завдання

Також у списку завдань знаходиться кнопка Зібрати файли, при натисканні на яку в даному списку 
з’явиться нове, так зване порожнє завдання, яке дозволяє зібрати файли учнів, які були підготовлені 
ними без видачі відповідного домашнього завдання.

Унизу вікна домашнього завдання у викладача при вибраній закладці Роздати знаходиться список 
файлів вибраного завдання.

Угорі цього списку є кнопки Додати до списку файлів, Видалити зі списку файлів, Очистити 
список файлів, Попередній перегляд, які дозволяють сформувати набір файлів домашнього 
завдання для учнів.

Після закінчення формування домашнього завдання викладач повинен натиснути на кнопку 
Передати. При цьому вибраним учням будуть передані файли, з якими вони можуть працювати у 
вльний від занять час. Процес передачі файлів відображатиметься спеціальним індикатором, 
розташованим поруч із цією кнопкою.
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Після передачі файлів домашнього завдання на екрані монітора цих учнів з’явиться вікно (Мал.95 на 
стор.96 ), яке містить список виданих домашніх завдань і список файлів, які входять у ці завдання.

Мал.95 Вікно домашнього завдання в учнів при видачі завдань

На цьому малюнку цифрами позначені:

1

2

Список завдань

Список файлів вибраного завдання

Учень за допомогою кнопки Зберегти може переписати файли завдання у вказане ним місце або, 
натиснувши кнопку Відкрити папку, він може відкрити в окремому вікні папку з файлами завдань.

Процес збирання домашніх завдань від учнів викладачем здійснюється наступним чином.
Викладач повинен вибрати закладку Зібрати  (Рис.96  на стр.97 ), при цьому список файлів
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завдання у вікні буде замінений на список учнів, яким було видано виділене домашнє завдання.

            Мал.96 Вікно домашнього завдання у викладача при збиранні завдань  

На цьому малюнку цифрами позначені:

1

2

3

Кнопка Видалити файли завдання 

Кнопка Експортувати файли завдання 

Список учнів

У списку учнів указується ім’я учня, дата роздачі і збору домашнього завдання. За допомогою 
кнопки Відкрити можна переглянути зібране домашнє завдання окремого учня.

Угорі списку учнів розташовані кнопки Видалити файли завдання і Експортувати файли завдання. За 
допомогою цих кнопок можна видалити файли завдання вибраних учнів або експортувати файли 
завдання вибраних учнів у вказаний викладачем каталог.

Для того, щоб зібрати файли домашнього завдання, викладач повинен вибрати учнів, від яких 
необхідно зібрати завдання, і натиснути на кнопку Зібрати завдання. Якщо ввімкнена опція Тільки 
тим, хто отримував це завдання, то в учнів, які отримали це завдання, на екрані монітора 
з’явиться вікно (Мал 97  на стор.98 ), яке дозволяє передати викладачеві необхідні файли. Якщо ця 
опція не ввімкнена, то вікно збору завдання з’явиться у всіх вибраних учнів (клас, група або 
окремий учень).
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інформація: Щоб вибрати відразу всіх учнів у списку, можна клацнути правою кнопкою 
мишки на поле вибору учнів у заголовку списку учнів.

Мал.97 Вікно домашнього завдання в учнів при зборі завдань

У верхній частині цього вікна знаходиться список завдань, який містить назву виданих файлів.

У нижній частині вікна знаходиться список файлів, які повертаються. Учень вибирає файли для 
передачі викладачеві або за допомогою кнопки Вибрати файл, або перетягуючи мишкою потрібні 
файли в цей список.

Закінчивши формувати список, учень повинен натиснути на кнопку Надіслати для передачі файлів 
виконаного завдання викладачеві

Процес збору файлів у викладача буде відображатися спеціальним індикатором, що знаходиться 
поруч із кнопкою Зібрати завдання  (Мал.96  на стор.97 ).
Після завершення збору завдань зібрані файли можна переглянути, натиснувши на кнопку Відкрити 
у рядку завдання. Крім того, викладач може написати коментар до завдання, клацнувши лівою 
кнопкою мишки на відповідне поле в рядку завдання.

Також у викладача внизу вікна знаходиться кнопка Зібрати файли, при натисканні на яку в списку 
завдань з’явиться нове, так зване порожнє завдання, яке дозволяє зібрати файли учнів, які були 
підготовлені ними без видачі відповідного домашнього завдання.
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 При виборі закладки Учень у викладача у вікні домашнього завдання з’явиться список, у 
якому можна вибрати потрібного учня ( Мал.98  на стор.99 ).

Мал.98 Вікно домашнього завдання учня

   Важливе зауваження::  При виборі пункту меню учня Домашнє завдання (див . п. 
Меню одного учня на стор.75 ) цей учень буде вибраний у списку автоматично.

Якщо вибрана закладка Роздати, то всі відповідні дії з роздачі домашнього завдання, 
розглянуті вище, доступні тільки для вибраного учня.

Якшо вибрана закладка Отримані домашні завдання то список домашніх завдань стає 
недоступним, а внизу буде відображатися список, що містить домашні завдання, видані даному 
учневі.

У цьому списку необхідно вибрати завдання, які потрібно зібрати від учня, і далі зібрати їх, 
натиснувши на кнопку Зібрати завдання

іІнформация: Щоб вибрати відразу всі завдання в списку, можна клацнути правою кнопкою 
мишки на полі вибору завдання в заголовку списку завдань.

Якщо при роботі з одним учнем натиснути на кнопку Зібрати файли, то для вибраного учня у списку 
завдань з’явиться нове, так зване порожнє завдання, яке дозволяє зібрати файли учня, які були 
підготовлені ним без видачі відповідного домашнього завдання.

Після завершення збору завдань зібрані файли можна переглянути, натиснувши на кнопку Відкрити 
в рядку завдання. Крім того, викладач може написати коментарі до завдання, клацнувши лівою 
кнопкою мишки на відповідне поле в рядку завдання.

Див. також:
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4.12 Управління комп’ютером учня
Основний модуль дає можливість управляти комп’ютерами учнів. 
Див. також:
Опис основного модуля на стор.50
Эскіз екрана на стор.100
Веб-камера на стор.101
Автообзор на стор.101
Заблокувати ввод на стор.102 
Заблокувати комп'ютер на стор.103 
Відключити мікрофон на стор.103 
Відключити знімні носії на стор.103 
Відключити інтернет на стор.104
Управління доступом в інтернет на стор.104 
Додаток учня на стор.106 
Управління живленням на стор.106 
Управління додатками на стор.107 
Завершити віддалений процес на стор.108

4.12.1 Ескіз екрана
У цьому режимі викладач може побачити копію екрана вибраного учня, групи або всього класу. Вона 
з’являється замість основного зображення учня (Мал.99 на стор.100 ) і оновлюється з періодичністю 
один раз на кілька секунд.

Мал.99 Ескіз екрана учня

Для отримання ескізу екрана одного учня викладач повинен у меню учня (див. Меню 
одного учня на стор.75 ) вибрати пункт Ескіз екрана.

Для отримання ескізу екранів групи учнів, викладач повинен у меню потрібної групи (див. Меню 
групи на стор.74 ) натиснути на кнопку Управління PC, потім вибрати пункт Ескіз екрана
Для отримання ескізу екрана у всього класа викладач повинен у меню всього класа (див. Меню 
всього класа на стор.73 ) натиснути на кнопку Управління PC, потім вибрати пункт Ескіз екрана .
Якщо клацнути два рази на ескізі екрана учня, на екрані монітора викладача відкриється 
вікно віддаленого управління комп’ютером цього учня  (Мал.110  на стор.111 ).
Щоб вимкнути отримання ескізу екрана, потрібно повторити наведені вище дії.

Див. також:
Управління комп ютером учня на стор.100
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4.12.2 Веб-камера
У цьому режимі викладач може подивитися зображення з веб-камери учня (якщо на комп’ютері учня 
встановлено відповідне обладнання), групи або всього класу. Відео з веб-камери з’являється замість 
основного зображення учня (Мал.100  на стор.101 ).

Мал.100 Зображенння з веб-камери учня

Для отримання зображення з веб-камери одного учня викладач повинен у меню учня (див. Меню 
одного учня на стор.75 ) вибрати пункт Веб-камера.
Для отримання зображення з веб-камер у групи учнів викладач повинен у меню потрібної групи (див. 
Меню групи на стор.74 ) натиснути на кнопку Управління PC, а потім вибрати пункт Веб-камера.

Для отримання зображення з веб-камер у всього класу викладач повинен у меню всього класу (див 
Меню всього класа на стор.73 ) натиснути на кнопку Управління PC, а потім вибрати пункт Веб-
камера.

Якщо клацнути два рази на зображення з веб-камери учня, на екрані монітора викладача 
відкриється вікно перегляду відео із зображенням із веб-камери учня.

Щоб відключити зображення з веб-камери, потрібно повторити наведені вище дії

Див. також:
Управління комп ютером учня на стор.100

У цьому режимі викладач може послідовно бачити копії екранів учнів і одночасно чути їх. Якщо 
необхідно переглянути весь клас, викладач вибирає відповідний пункт Автоогляд у меню всього класу 
(Мал.73 на стор.74).Якщо викладачеві потрібно переглянути тільки групу учнів, він вибирає відповідний 
пункт Автоогляд у меню цієї групи (Мал.74 на стор.75).

4.12.3 Автоогляд
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На екрані монітора викладача будуть послідовно з’являтися копії екранів учнів (Мал.101  на 
стор.102 ). У заголовку вікна відображатиметься прізвище контрольованого учня..

Мал.101 Копія екрана учня

Викладач може встановити періодичність опитування комп’ютерів учнів. Для цього він повинен 
натиснути на кнопку Автоогляд і вибрати пункт Задати інтервал. У меню, що з’явиться, викладач 
може вибрати або ввести період опитування в секундах:

• 2
• 3
• 5
• 7
• 10
• 15
• 20
• 30
• Інтервал (задається вручну)
Вимкнути сканування викладач може, натиснувши на кнопку Автоогляд і знявши відповідну галочку 
в меню. 
Також у цьому меню викладач може вимкнути прослуховування учнів, знявши відповідну галочку.

Якщо клацнути два рази лівою кнопкою мишки на копії екрана учня, сканування припиниться і стане 
доступним видалене управління комп’ютером цього учня (Мал.110  на стор.111 ).

Див. також:
Управління комп ютером учня на стор.100

4.12.4 Заблокувати введення
У цьому режимі викладач може заблокувати клавіатуру і мишку вибраного учня, групи або всього 
класу.
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Для блокування клавіатури і мишки одного учня викладач повинен у меню учня (див. Меню 
одного учня на стор.75 ) вибрати пункт Заблокувати введення

Для блокування клавіатури і мишки в групі учнів, викладач повинен у меню потрібної групи (див. 
Меню групи на стор.74 ) натиснути на кнопку Управління PC, а потім вибрати пункт Заблокувати 
введення.

Для блокування клавіатури і мишки в усього класу викладач повинен у меню всього класу (див. 
Меню всього класа на стор.73 ) натиснути на кнопку Управління PC, а потім вибрати пункт 
Заблокувати введення.

Щоб розблокувати клавіатуру і мишку, потрібно повторити наведені вище дії

Див. також:
Управління комп ютером учня на стор.100

4.12.5 Заблокувати комп’ютер
У цьому режимі викладач може заблокувати комп’ютер вибраного учня, групи або всього класу. На 
моніторах учнів з’явиться чорний екран із повідомленням, яке можна ввести у вікні (Мал.102  на 
стор.103), що відкриється на екрані комп’ютера викладача. Клавіатура і мишка учнів будуть 
заблоковані.

Мал.102 Вікно введення повідомлення блокування комп’ютера

Для блокування комп’ютера одного учня викладач повинен у меню учня (див. Меню одного 
учня на стор.75) вибрати пункт Заблокувати комп’ютер.

Для блокування комп’ютерів у групи учнів викладач повинен у меню потрібної групи (див. Меню групи 
на стор.74 ) натиснути на кнопку  Управління PC, а потім вибрати пункт Заблокувати комп’ютер

Для блокування комп’ютерів у всього класу викладач повинен у меню всього класу (див. Меню 
всього класа на стор.73 ) натиснути на кнопку  Управління PC, а потім вибрати пункт Заблокувати 
комп’ютер
Щоб розблокувати комп’ютер, потрібно повторити наведені вище дії.

Див. також:
Управління комп ютером учня на стор.100

4.12.6 Вимкнути мікрофон
У цьому режимі викладач може вимкнути мікрофон у вибраного учня, групи або всього класу. При 
цьому самі учні не зможуть самостійно ввімкнути мікрофон.

Див. також:
Управління комп ютером учня на стор.100

4.12.7 Вимкнути знімні носії
У цьому режимі викладач може вимкнути знімні носії у вибраного учня, групи або всього класу. У 
цьому випадку учні, у яких вимкнені знімні носії, не зможуть користуватися цими носіями (CD або 
DVD диск, flash-накопичувачі, карти пам’яті).

Див. також:
Управління комп ютером учня на стор.100
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4.12.8 Вимкнути Інтернет
У цьому режимі викладач може вимкнути доступ в Інтернет у вибраного учня, групи або всього класу. 
У вікні, яке з’явиться на екрані комп’ютера викладача (Мал.103  на стор.104 ), можна ввести номери 
портів для виходу в Інтернет, які будуть заблоковані.

Мал.103 Вікно вимкнення Інтернету

Номер порта Опис

80,443,8080

53

25,110

5190

21

194

Стандартні номери портів для перегляду Інтернет-сторінок у 
браузері
Порт DNS (відключає можливість використання доменних 
імен)
Порти електронної пошти
Порт ICQ
Порт FTP
Порт IRC

Для вимкнення доступу в Інтернет одного учня викладач повинен у меню учня (див. Меню одного 
учня на стор.75 ) выбрать пункт Відключити Інтернет.

Для вимкнення доступу в Інтернет у групи учнів викладач повинен у меню потрібної групи (див.. 
Меню групи на стор.74) натиснути на кнопку Управління PC, а потім вибрати пункт Відключити 
Інтернет

Для вимкнення доступу в Інтернет у всього класу викладач повинен у меню всього класу (див. Меню 
всього класа на стор.73) натиснути на кнопку Управління PC, а потім вибрати пункт Відключити 
Інтернет.

Щоб дозволити доступ в Інтернет, потрібно повторити наведені вище дії.

Див. також:
Управління комп ютером учня на стор.100

4.12.9 Управління доступом в Інтернет

Викладач може дозволяти або забороняти доступ до певних сторінок і цілих сайтів у мережі Інтернет 
для учнів. Цей пункт меню доступний тільки для групи учнів або для всього класу.

  Важливе зауваження: Зверніть увагу, що обмеження доступу до сторінок і сайтів працює 
тільки для протоколу HTTP, обмежити доступ до сторінок і сайтів, доступним за 
протоколом HTTPS, неможливо з технічних причин.

При виборі даного пункту меню на екрані монітора викладача з’явиться вікно, яке містить кнопки 
вибору груп або всього класу, списки дозволених і заборонених сторінок і сайтів в Інтернет (Мал 104 
на стор.105 ).
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Дані списки можна зберігати на комп’ютері викладача для подальшого 
застосування, використовуючи відповідні кнопки Відкрити і Зберегти. 

Мал.104 Вікно управління доступом в Інтернет

Управління списками здійснюється за допомогою кнопок Додати, Змінити і Видалити.
Ім’я дозволеної або забороненої сторінки або сайту заноситься у відповідне текстове поле, 
розташоване над цими кнопками.

Щоб додати адресу сторінки або сайту у відповідний список, необхідно натиснути на кнопку 
Додати

Для видалення адреси сторінки або сайту зі списку використовується кнопка Видалити.

При натисканні на кнопкуу Дозволити на комп’ютерах учнів буде можливий доступ тільки до тих 
сторінок або сайтів, які знаходяться в списку дозволених.

Важливе зауваження:: Зверніть увагу, що сторінка або сайт вважається дозволеною, якщо 
хоча б частина її адреси повністю співпадає з одним із дозволених варіантів! Наприклад, 
якщо дозволений lainlab.com/production, але в списку дозволених сайтів немає lainlab.com, то 
доступ до lainlab.com/about буде неможливий, але в той же час доступ до lainlab.com/
production/manuals буде дозволений.

При натисканні на кнопку Заборонити на комп’ютерах учнів буде заблокований доступ до сторінок 
і сайтів у мережі Інтернет, які знаходяться в списку заборонених.

Важливе зауваження: Зверніть увагу, що сторінка або сайт вважаються забороненими, 
якщо хоча б частина їх адреси повністю співпадає з одним із заборонених варіантів! Таким 
чином, якщо заборонений доступ до google.com, то будь-яка сторінка, що має у своїй адресі 
google.com, буде недоступна, наприклад, будуть недоступними play.google.com, 
google.com/news... і т.і.

Крім того, у даному режимі для викладача є можливість відстежувати активність учнів у мережі 
Інтернет. Якщо учень намагається отримати доступ до якої-небудь сторінки в мережі Інтернет
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(наприклад, набравши в полі адресу браузера yandex.ru/news, то ім’я сайту yandex.ru відобразиться 
на зображенні учня. Якщо ж учень намагається отримати доступ до забороненої сторінки, то дане 
ім’я сайту відобразиться червоним кольором  (Мал.105  на стор.106 ).

Мал.105 Моніторинг активності учня в мережі Інтернет

Див. також:
Управління комп’ютером учня на стор.100

4.12.10 Програма учня
  Важливе зауваження:  Зверніть увагу, що модуль клієнта запускається за замовчуванням 
згорнутим у системний трей.

У цьому режимі викладач може викликати на екран монітора учнів модуль клієнта, якщо він 
згорнутий у системний трей, у вибраного учня, групи або всього класу.

Для виклику на екран монітора модуля клієнта одного учня (див Меню одного учня на 
стор.75 ) вибрати пункт Програма учня.
Для виклику на екран монітора модуля клієнта в групи учнів викладач повинен у меню потрібної 
групи (див. Меню групи на стор.74) натиснути на кнопку Управління PC, а потім вибрати пункт 
Програма учня.

Для виклику на екран монітора модуля клієнта у всього класу викладач повинен у меню всього класу (див. 
Меню всього класу на стор.73 )  натиснути на кнопку Управління PC, а потім вибрати пункт 
Програма учня.

  Важливе зауваження:  Зверніть увагу, що за даною командою вікно модуля клієнта 
відображається над усіма іншими вікнами.

Див. також:
Управління комп’ютером учня на стор.100

4.12.11 Управління живленням
У цьому режимі викладач може управляти режимами живлення комп’ютера у вибраного учня, групи 
або всього класу.

Викладач може здійснити п’ять дій з управління живленням віддалених комп’ютерів:

• Вихід із системи;
• Виключення;
• Перезавантаження;
• Режим очікування;
• Включити;

Інформація:  Зверніть увагу, що меню Включити недоступне для групи, оскільки 
вимкнений комп’ютер не може бути членом групи.



Посібник користувача 

Copyright © 2008 - 2018 LAIN S.r.l.. Усі права захищені
107

Також пункт Включити діє, якщо зроблені відповідні налаштування комп’ютера учня, вказані вище 
(див. Налаштуваня мережевої карти для ОС Windows Vista і Windows 7 на стор.35 або п. 
Налаштування мережевої карти для ОС Windows 8 і 10 на стор.37).

Для управління живленням комп’ютера одного учня викладач повинен у меню учня (див. Меню 
одного учня на стор.75) вибрати пункт Управління живленням і потім вибрати відповідний пункт 
підменю.

Для управління живленням комп’ютера групи учнів викладач повинен у меню потрібної групи (див.. 
Меню групи на стор.74) вибрати пункт Управління живленням і потім вибрати відповідний пункт 
підменю.

Для управління живленням комп’ютера в усього класу викладач повинен у меню всього класу (див.. 
Меню всього класа на стор.73) вибрати пункт Управління живленням і потім вибрати відповідний 
пункт підменю.

Див. також:
Управління комп’ютером учня на стор.100

4.12.12 Управління додатками
Викладач може дозволити або заборонити запуск додатків на комп’ютерах учнів. Цей пункт меню 
доступний тільки для групи учнів або для всього класу.

При виборі даного пункту меню на екрані монітора викладача з’явиться вікно, що містить кнопки 
вибору груп або всього класу, списки дозволених і заборонених програм  (Мал.106  на стор.107 ).

Дані списки можна зберегти на комп’ютері викладача для подальшого використання, 
використовуючи відповідні кнопки Відкрити і Зберегти.

Мал.106 Вікно управління додатками 

Управління списками здійснюється за допомогою кнопок Пошук, Додати і Видалити.
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Ім’я файлу дозволеної або забороненої програми, що виконується, заноситься у відповідне текстове 
поле, розміщене над цими кнопками. Це ім’я може вводитися вручну або за допомогою кнопки 
Пошук. В останньому випадку на екрані монітора з’явиться вікно вибору програми.
Щоб додати ім’я файлу, що виконується, у відповідний список, необхідно натиснути на кнопку 
Додати.
Для видалення програми зі списку використовується кнопка Видалити..

При натисканні на кнопку Дозволити на комп’ютерах учнів буде можливий запуск тільки тих 
програм, які знаходяться в списку дозволених.

  Важливе зауваження: Зверніть увагу, що дана дія не закриває раніше запущені 
програми!

При натисканні на кнопку Заборонити на комп’ютерах учнів буде заблокований запуск програм, 
які знаходяться в списку заборонених.

  Важливе зауваження: Зверніть увагу, що в даному випадку будуть примусово закриті 
всі раніше запущені програми, які знаходяться в списку заборонених!

Див. також:
Управління комп’ютером учня на стор.100

4.12.13 Завершити віддалений процес
У цьому режимі викладач може завершити роботу програм або процесів, запущених на комп’ютері 
окремого учня, групи учнів або всього класу. Для цього він у вікні, що з’явилося, повинен ввести ім’я 
файлу запущеної програми (процесу) без розширення (Мал 107 на стор.108). Для того щоб 
завершити кілька програм (процесів), треба ввести їх через крапку з комою.

Мал.107 Вікно вводу імені віддаленого процесу в учнів

При выборі меню Завершити віддалений процес з меню окремого учня на екрані монітора 
викладача з’явиться вікно (Мал.108 на стор.109 ), що містить список програм і процесів, запущених 
на комп’ютері вибраного учня. При цьому активний додаток (процес) буде виділений у списку 
особливим кольором.
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Якщо викладач вибере закладку Додатки, у вікні з’явиться список запущених програм. Для 
завершення програми необхідно вибрати одну або кілька програм (за допомогою клавіші Ctrl) зі 
списку і натиснути на кнопку OK.

Мал.108 Вікно завершення віддаленої програми в учня
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Якщо викладач вибере закладку Процеси, у вікні з’явиться список запущених процесів. Для 
завершення процесу необхідно вибрати один або кілька процесів (за допомогою клавіші Ctrl) зі 
списку і натиснути на кнопку OK.

Мал.109 Вікно завершення віддаленого процесу в учня

Див. також:
Управління комп’ютером учня на стор.100

4.13 Віддалене управління
У цьому режимі викладач може переглядати екран вибраного учня і управляти його комп’ютером.

При виборі в меню учня (п. Меню одного учня на стор.75) пункта Віддалене управління на екрані 
монітора викладача з’явиться вікно (Мал.110  на стор.111), яке містить зображення екрана учня (11), 
список підключених учнів (9) і наступні кнопки:

1 Управління - дозволяє віддалено працювати з клавіатурою і мишкою учня;

2 Змінити розмір - змінити розмір вікна так, щоб у ньому повністю помістилася копія 
екрана учня;

3 Перо - включає режим малювання на екрані, який більш детально описаний у 
завданні  Передача екрану  (п. Передача экрану на стор.121);

4 Розтягти  - розмір копії екрана змінюється так, щоб він повністю помістився всередині 
даного вікна;

5 Знімок - дає можливість зберегти копію екрана учня на комп’ютері викладача;

6
Аудіо - викликає підменю роботи зі звуком:

• Прослуховування
• Розмова



Посібник користувача 

Copyright © 2008 - 2018 LAIN S.r.l.. Усі права захищені
111

• Запис;

7

Автоогляд - викликає підменю автосканування:
• Весь клас;
• Група A...J;
• Задати Інтервал;

8

Управління PC - викликає підменю управління комп’ютером учня
• Заблокувати введення;
• Заблокувати комп’ютер;
• Відключити Інтернет;
• Програма учня;
• Управління живленням;

• Вихід із системи;
• Режим очікування;
• Перезавантаження;
• Виключення;

Для виходу з режиму віддаленого управління викладач повинен натиснути на кнопку Закрити 
(10), яка знаходиться внизу вікна.

Мал.110 Вікно Віддалене управління

Див. також:
Опис основного модуля на стор.50



Посібник користувача 

112

4.14 Завдання для учнів
Основний модуль програми дозволяє формувати різні завдання для учнів.

Інформація:  Зверніть увагу, що завдання видаються тільки для груп учнів.

Щоб відкрити меню, яке дозволяє видати різні завдання для учнів, що входять у певну групу, 
викладач повинен клацнути лівою кнопкою мишки на закладці потрібної групи, розкривши тим самим 
меню групи (див. Меню групи на стор.74 ), і натиснути на кнопку Завдання.

У меню, що з’явиться (Мал.111  на стор.112) викладач може вибрати один із пунктів:
• Ні;
• Самонавчання;
• Дискусія;
• Передача екрана;
• Інтернет;
• Робота з файлами;
• Тестування.

 Мал.111 Меню завдань для груп

При виборі пункту цього меню в зоні управління завданнями з’явиться закладка (Мал.112 на 
стор.112), яка містить органи управління цим завданням. Одночасно з цим вибраний пункт меню 
буде помічений галочкою.

Мал.112 Поточні завдання для 

групи При виборі пункту Ні відміняються всі завдання.
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Зона управління завданням, крім завдання Самонавчання, містить лічильник часу виконання. 
Відлік часу починається після натискання кнопки Старт.
При повторному виборі пункту меню, поміченого галочкою, завдання припиняється й із зони 
управління завданнями зникає відповідна закладка.

Інформація:  Програма допускає можливість працювати з кількома завданнями одночасно!

Якщо викладач почав роботу із завданням (після натискання кнопки Старт в зоні управління 
завданням), то у відповідній закладці іконка завдання стає кольоровою і підкреслюється зеленою 
лінією.

Інформація:  Іконка вибраного завдання в зоні управління завданнями відображається 
на закладці групи.

Див. також:

4.14.1 Самонавчання 
Самонавчання  — це режим, у якому учні самостійно працюють із різними (аудіо-, відео- та іншими) 
файлами і можуть записати свій голос за допомогою мікрофона гарнітури. Учні можуть працювати з 
файлами, які відкривають самостійно, або файлами, переданими з комп’ютера викладача.

При виборі викладачем пункту  Самонавчання  (Мал.113  на стор.113 ) в учнів групи на екрані 
монітора відкривається програвач медіафайлів, вбудований у модуль клієнта.

Мал.113 Меню Самонавчання 

Опис основного модуля на стор.50 
Самонавчання на стор.113
Дискусія на стор.116
Передача екрана на стор.121  
Інтернет на стор.123
Робота з файлами на стор.125  
Тестування на стор.127
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Викладач може сформувати групу файлів для роботи учнів. Це так звані файли сесії. Щоб додати 
файл сесії, викладач повинен натиснути на однойменну кнопку. На екрані монітора з’явиться вікно 
файлів сесії для всіх груп учнів  (Мал.114  на стор.114 ).

Мал.114 Вікно файлів сесії 

На цьому малюнкові цифрами позначені:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Закладки груп

Список файлів сесії

Список файлів у папці викладача

Кнопка Зберегти список файлів сесії

Кнопка Завантажити список файлів сесії

Кнопка Додати файл у список файлів сесії 

Кнопка Видалити файл зі списку файлів сесії 

Кнопка Очистити список файлів сесії

Кнопка Відкрити папку викладача в провіднику 

Кнопка Перейти в батьківський каталог

Кнопка Новий каталог

Кнопка Оновити список файлів у папці викладача 

Кнопка Додати файл у папку викладача

Кнопка Видалити файл з папки викладача

Вікно файлів сесії складається з двох частин. Угорі розміщене вікно файлів сесії для різних груп.

Унизу розміщене вікно, яке містить файли і підкаталоги, які знаходяться в папці викладача. За 
допомогою відповідних кнопок можна додати файл у папку викладача, видалити
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файл, створити новий каталог, переміщуватися по каталогах, оновити список файлів і відкрити папку 
викладача у вікні провідника Windows.

Якщо виділити файл у цьому списку і натиснути на кнопку Попередній перегляд або два рази клацнути 
мишкою на ньому, можна відкрити цей файл за допомогою програми, якій відповідає даний тип файлів.

Для того щоб додати файл із папки викладача в список файлів сесії для групи, викладач повинен 
вибрати потрібну групу, виділити файл у списку і натиснути на кнопку Додати в список. Додати файл 
не з папки викладача можна за допомогою спеціальної кнопки зі значком плюс, яка знаходиться над 
списком файлів сесії.

За допомогою інших кнопок можна видаляти файли зі списку сесії для групи, очистити список, 
зберегти його на жорсткий диск і завантажити із жорсткого диску.

Список файлів сесії передається на комп’ютер учня. Якщо учень вибрав потрібний файл сесії, файл 
буде переданий на його комп’ютер.

Викладач може також передати файл безпосередньо в комп’ютер учня, обминувши файли сесії. Для 
цього він повинен у меню Самонавчання натиснути кнопку Передати файл. В панелі управляння, 
що з'явилася, (Мал.115  на стр.115 ) викладач повинен вибрати потрібний файл, натиснувши на 
кнопку "Пошук". Назва файлу з’явиться вище цієї кнопки.

Мал.115 Меню Самонавчання > Передати файл

Щоб передати цей файл, викладач повинен натиснути на кнопку Передати. Під цією кнопкою буде 
відображатися процес завантаження файлу за допомогою спеціального індикатора. Коли індикатор 
зафарбується повністю, процес передачі буде завершено і в зображенні учнів з’явиться назва цього 
файлу.

   Важливе зауваження: Процес завантаження файлу залежить від його розміру та 
кількості учнів, кому цей файл роздається, і може зайняти достатньо багато часу. 

Натиснувши на кнопку Скасування викладач може перервати завантаження файлу учням.
Якщо файл містить у собі аудіоінформацію у форматі WAV, MP3, WMA або NMF (спеціальний 
формат Nibelung), то він відкриється в медіапрогравачі учня. Файли інших типів будуть відкриватися 
стандартними засобами Windows.

Викладач може завантажити вміст треку учня (запис голосу учня) або змішаний майстер-трек із 
треком учня на свій комп’ютер. Для цього він повинен натиснути на кнопку Зібрати записи.



Посібник користувача 

116

У зоні управління збором записів, що з’явилася  (Мал.116  на стор.116 ) викладач може вибрати, що 
необхідно зібрати: майстер-трек, трек учня, змішаний майстер-трек і трек учня або всю інформацію з 
медіапрогравача учня (майстер-трек, трек учня, інформацію про завдання, закладки, субтитри – 
формат Nibelung).

Мал.116 Меню Самонавчання > Зібрати записи

Для того, щоб отримати потрібний файл, викладач пвинен натиснути на кнопку Зібрати. Цей файл 
буде переданий через локальну мережу у форматі MP3 або NMF (у випадку повної інформації з 
програвача) і збережений на жорскому диску в папці викладача.

Процес передачі файлу буде відображатися з допомогою спеціального індикатора під 
кнопкою Зібрати. Коли індикатор зафарбується повністю, процес передачі буде завершено.

  Важливе зауваження:  Процес збору записів залежить від розміру файлів та кількості 
учнів і може зайняти достатньо багато часу.

Натиснувши на кнопку Відміна, викладач може перервати завантаження файлів від учнів.

Після закінчення прийому файлів, викладач може відкрити каталог, де були збережені файли, 
натиснувши на кнопку Відкрити папку.

Див. також
Завдання для учнів на стор.112

4.14.2 Дискусія

Дискусія  — це режим, у якому учні можуть спілкуватися між собою в парах або всією групою в 
режимі конференції.
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Для того щоб установити режим конференції для всієї групи, необхідно в режимі Дискусія вибрати зі 
списку Спосіб групування пункт Вся група і натиснути на кнопку Старт (Мал.117  на стор.117).

Мал.117 Меню Дискусія для всієї групи

На робочому столі за допомогою спеціальних іконок будуть показані учасники конференції (Мал.118 

на стор.117 ).

Мал.118 Зображення учасників конференції

Якщо вибрати опцію Телефонні переговори, то для групи буде вибраний режим передачі звука, що 
імітує телефонні переговори (додається шум, клацання і погіршується розбірливість мовлення).

Викладач може прослухати группу, вибравши опцію Прослушка всієї групи.

Для того щоб узяти участь у розмові з усією групою, викладач повинен вибрати опцію Діалог з 
усією групою.
Для того щоб установити режим роботи у фіксованих парах для учнів, що входять у певну групу, 
необхідно в режимі Дискусія вибрати із списка Спосіб групування пункт Фіксований і натиснути на 
кнопку Старт (Мал.119  на стр.118 ).
Існує можливість запису поточної дискусії у файл. Для цього необхідно ввімкнути опцію Запис 
у файл.

Файл із записом дискусії зберігається у форматі MP3 на жорсткому диску викладача в папці з іменем 
викладача і поточного класу.

Наприклад, Admin\Waves\10A\2017-02-06\Группа A (12-57).mp3, де

• Admin  ім’я викладача,
• 10А –  назва класу,
• 2017-02-06 – дата запису у форматі рік-місяць-дата,
• Группа A – ім’я групи
• 12-57 – час запису
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Інформація:  Опции Прослуховування всієї групи і Запис у файл доступні тільки в режимі
дискуії всієї групи.

Мал.119 Меню Дискусія для фіксованих пар

Інформація:  У фіксованому режимі пари формуються за зростанням, наприклад, 1-2, 3-4, 5-6 

і т.д.

На робочому столі основного модуля будуть показані учасники пар за допомогою спеціальних іконок  
(Мал.120  на стор.118 ). Імена учнів, що входять у пару, будуть підсвічуватися однаковим кольором.

Мал.120 Зображення учасників пари 

Для початку роботи в парах необхідно натиснути на кнопку Старт.
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Для того щоб встановити режим роботи учнів у випадкових парах, необхідно в режимі  Дискусія вибрати 
із списку Виберіть спосіб групування пункт Випадковий и натиснути на кнопку  Призначити пари 
(Мал.121  на стор.119 ).

Мал.121 Меню Дискусія для випадкових пар

Для початку роботи у випадкових парах необхідно натиснути на кнопку Старт.

Інформація: Якщо повторно натиснути на кнопку Призначити пари, то випадковим 
способом будуть сформовані нові пари учнів.

Для того щоб встановити режим роботи в парах, сформованих вручну, необхідно в режимі Дискусія 
вибрати зі списку Спосіб групування пункт Ручний (Мал 122  на стор.119 ) і натиснути на кнопку 
Вибрати. Далі за допомогою мишки, клацаючи на зображеннях учнів, формуються пари.

Мал.122 Меню Дискусія для ручного групування. 

Для початку роботи в парах необхідно натиснути на кнопку Старт.
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Для того щоб встановити режим роботи в парах, сформованих учнями за вибором, необхідно в режимі  
Дискуссія вибрати зі списку Спосіб групування пункт Самостійний вибір 
(Мал.123  на стор.120 ).

Мал.123 Меню Дискусія для самостійного вибору

На комп’ютерах учнів з’явиться вікно, що містить списки учнів (Мал.124  на стор.120).

Мал.124 Вікно для самостйного вибору пари

Зліва знаходиться список учнів, яких можна запрошувати для участі в парі. Для цього треба виділити 
потрібного учня й натиснути на кнопку Запросити. Учні, яким надіслано запрошення, позначаються 
зеленою галочкою.

Справа знаходиться список учнів, від кого надійшло запрошення. Щоб прийняти запрошення і 
сформувати пару, учневі треба вибрати потрібного учня з правого списку і натиснути на 
кнопку Прийняти запрошення.
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У цьому випадку пара буде сформована, і в обох учнів автоматично закриється дане вікно.

     Увага:  Зверніть увагу, що після закриття вікна учень вже не може скасувати свій вибір.

Інформація:  Викладач може відкоригувати на свій розсуд склад пар за допомогою 
кнопки Вибрати

Для початку роботи сформованих пар необхідно натиснути на кнопку Старт.
У режимі роботи в парах доступна опція Включити веб-камери. При активуванні цієї опції на 
моніторах учнів з’явиться вікно відеопрогравача із зображенням, знятим із веб-камери учня, який 
працює в парі.

Див. також:
Завдання для учнів на стор.112

4.14.3 Передача екрана

Передача екрана —це режим, у якому на комп’ютерах учнів буде відображатися екран викладача 
або вибраного викладачем учня.
Якщо викладач хоче передати учням копію екрана свого комп’ютера, то треба вибрати зі списку 
джерел пункт Викладач (Мал.125  на стор.121 ).

Мал.125 Меню Передача всього екрана викладача
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При передачі екрана викладача є можливість вибору (Мал.126 на стор.122) передачі екрана 
повністю (опція Передавати весь екран увімкнена) або тільки вікна однієї з програм, запущених на 
комп’ютері викладача (вибирається з відповідного списку).

Мал.126 Меню Передача вікна вибраної програми з екрана викладача 

Мал.127 Меню Передача екрана учня

Для початку передачі екрана необхідно натиснути на кнопку Старт, після чого напис на ній 
зміниться на Стоп.

Якщо вибрана опція Транслювати аудіо: Мікрофон, то учні чують у своїх навушниках голос 
викладача або учня залежно від вибору джерела. 

Якщо викладач натисне на кнопку Перо, то залежно від вибору джерела на моніторі викладача або 
учня з’явиться спеціальне напівпрозоре вікно для малювання пером.

Якщо викладач хоче передати учням копію екрана певного учня, то потрібно вибрати в списку джерел пункт Учень і 
вибрати необхідного учня зі списку (Мал.127  на стор.122 ).
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Справа на екрані з’явиться графічне меню управління режимом Перо (Мал.128  на стор.123 ).

Мал.128 Меню управління режимом 

На цьому малюнку цифрами позначені:

1

2

3

4

5

6

Кнопка Очистити екран 

Кнопка Відкрити малюнок 

Кнопка Зберегти малюнок 

Кнопка Товщина пера 

Кнопка Колір пера 

Кнопка Вихід

У ньому можна встановити товщину і колір пера. Зроблений малюнок можна зберегти на жорсткому 
диску. Є можливість відкрити збережений раніше малюнок. Меню також містить кнопку очищення 
екрана.

Для закриття екрана малювання пером необхідно натиснути на кнопку Вихід (6).
Також існує можливість запису трансляції екрана в відео файл. Для цього необхідно активувати 
опцію Записати в файл. При цьому після натискання на кнопку Старт буде запропоновано вибрати 
назву файлу для збереження. За замовчуванням файли зберігаються в підкаталозі Video папки 
викладача. 

Для припинення передачі екрана викладач повинен натиснути на кнопку Стоп.
Див. також::

4.14.4 Інтернет

Інтернет  — режим, у якому в учнів буде запускатися Інтернет-браузер, який може управлятися з 
комп’ютера викладача.

Якщо вибрано це завдання (Мал.129  на стор.124), то після натискання на кнопку Старт, на 
комп’ютерах учнів буде запущено Microsoft Internet Explorer. На кнопці з’явиться напис Стоп. 

Завдання для учнів на стор.112
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Повторне натискання на неї призведе до закриття Microsoft Internet Explorer на комп’ютерах учнів, що 
входять у групу.

Мал.129 Меню Інтернет

Якщо  викладач  натисне  на  кнопку  Відкрити  браузер,  то  на  моніторі  викладача  відкриється  вікно 
спеціального Інтернет-браузера (Мал 130  на стр.124 ), з допомогою якого викладач може управляти 
браузерами учнів.

1

2

3

4

5

6

7

8

Кнопка На попередню сторінку

Кнопка На наступну сторінку 

Кнопка Зупинити завантаження 

Кнопка Оновити сторінку

Кнопка На домашню сторінку

Закладки груп

Поле введення адреси(URL)Інтернет сторінки

Кнопки управління браузерами учнів 

Мал.130 Вікно браузера на комп’ютері викладача 

На цьому малюнку цифрами позначені:
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 У цьому вікні є закладки груп, кнопки управління завантаженням сторінок. Кнопка Старт дублює 
однойменну кнопку в меню.

При натисканні на кнопку Передати, у вікно Мicrosoft Internet Explorer на комп’ютерах учнів 
буде передане посилання, введене в поле адреси, і завантажиться потрібна сторінка.

Якщо натиснути на кнопку Слідувати, то в браузері на комп’ютерах учнів повторюватимуться всі 
дії, здійснені в браузері викладача.
Кнопки управління браузерами учнів дозволяють згорнути, розгорнути і відновити вікно браузера в 
учнів.

Увага: У зв’язкуз тим, що розробники сторінок в Інтернеті активно використовують flash-
анімацію, необхідно встановлювати останню верію Adobe Flash Player на всі комп’ютери 
для коректної роботи web-браузера.

Див. також:

4.14.5 Робота з файлами
Робота з файлами —це режим, у якому за командою викладача на комп’ютери учнів буде переданий 
файл, із яким вони повинні працювати.

Цей файл буде відкритий за допомогою програми, із якою за замовчуванням зв’язаний даний тип файлу.

Завдання для учнів на стор.112
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Щоб передати файл учням, потрібно спочатку натиснути на кнопку Пошук  (Мал.131 на стор.126). 
Потім необхідно вибирати файл у вікні, що з’явилося (Мал.132  на стор.126 ).

Рис.131 Меню Робота з файлами

Мал.132 Вікно Відкрити файл

У правому нижньому куті вікна можна вибрати один з фільтрів для файлів::

• документи;
• малюнки;
• усі файли
Для початку передачі файлу необхідно натиснути на кнопку Старт. Процес завантаження файлу буде 
відображатися за допомогою спеціального індикатора, розташованого під цією кнопкою.
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  Важливе зауваження:  Процес завантаження файлу залежить від його розміру і 
кількості учнів, кому цей файл роздається, і може зайняти достатньо багато часу.

Кнопка Старт у цьому випадку змінює свою назву на Стоп.

Натисканням на кнопку Відміна можна перервати завантаження файлу.

Після закінчення завантаження файлу на комп’ютері учня цей файл відкриється у 
відповідній програмі.

Натисканням на кнопку Стоп можна завершити роботу відповідної програми на комп’ютерах учнів.  
Якщо була встановлена галочка Збирати файли завдання, то за цією командою в папку викладача 
будуть зібрані файли, з якими працювали учні. Наприклад, можливий такий шлях:
 Admin\Sessions\10a\17.06.2015\Іващенко\....

     Увага Зверніть увагу, що учень перед закриттям програми повинен 
самостійно зберегти файл.

Див. також:
Завдання для учнів на стор.112

4.14.6 Тестування
Тестування — це режим, який служить для перевірки знань учнів. 
Тестування проводиться тільки для групи учнів.

Мал.133 Меню Тестування

Викладач за допомогою кнопки Пошук вибирає файл, заздалегідь підготовлений за 
допомогою конструктора тестів (див. Конструктор тестів на стор.165).

Якщо встановлена опція Режим іспит, то учень зможе працювати тільки з тестовим завданням.
При натисканні на кнопку Старт на комп’ютери учнів передається файл завдання і запускається 
модуль тестування (див. Модуль тестуваня учня на стор.176 ).
Процес завантаження файлу завдання буде відображатися за допомогою спеціального 
індикатора, розташованого під цією кнопкою.

Важливе зауваження:  Процес завантаження файлу завдання залежить від його розміру і 
кількості учнів, кому цей файл роздається, і може зайняти досить багато часу.

Кнопка Старт у цьому випадку змінює свою назву на Стоп.
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Після закінчення тестування, при натисканні на кнопку Стоп, почнеться процес збору результатів 
тестування від учнів. Процес збору результатів буде відображатися за допомогою спеціального 
індикатора, розташованого під цією кнопкою.

Після закінчення збору результатів кнопка Стоп змінить свою назву на Старт. Після цього, 
натиснувши на кнопку Показати результати можна переглянути результати поточного тестування 
(див. Перегляд результатів тестів  на стор.184 ).

Див. також

Завдання для учнів на стор.112

4.15 Медіа джерела сигналів
Основний модуль програми дозволяє працювати з різними джерелами аудіо- і відеосигналів.

Щоб відкрити меню вибору джерела медіа сигналів для певної групи, необхідно клацнути лівою 
кнопкою мишки на закладці цієї групи, розкривши тим самим меню групи, і натиснути на кнопку 
Медіа джерела.

Мал.134 Меню Медіа джерела

У меню, що з’явилося (Мал.134 на стор.128) можна вибрати одне з джерел:
• Ні (вимкнути джерело сигналу);
• Викладач;
• Учень;
• Аудіо Файл;
• Аудіо CD;
• Звукова карта;
• Відео.

У всіх меню джерел присутня кнопка Старт, при натисканні на яку починається передача сигналу 
групі. Напис на кнопці зміниться на Стоп. При натисканні на кнопку Стоп мовлення припиняється. 

У більшості меню медіаджерел доступні опції:
• Записати для учнів
• Оцифрувати матеріал;
• Прослуховування

При виборі пункту Записати для учнів, цифрова копія аудіоджерела буде міститися в майстер-трек 
програвача аудіофайлів на комп’ютерах учнів. Крім того, при виборі пункту Записати для учнів буде 
доступна додаткова опція з мікрофоном (Мал.135 на стор.129),  при виборі якої одночасно з записом 
аудіоджерела в майстер-трек програвача учня також буде записаний мікрофон учня в учнівський 
трек програвача.
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При виборі пункту Прослухування викладач може чути у своїх навушниках вибране 
аудіоджерело.

При виборі пункту Оцифрувати матеріал аудіоджерело буде переведене в цифрову форму і після 

натискання на кнопку Стоп програма запропонує зберегти його на жорсткому диску у форматі  WAV 
або MP3.

Інформація::  Оцифрований матеріал може бути використаний для подальшої 
роботи у вигляді аудіофайлу.

Див. також:

4.15.1 Викладач
При виборі цього пункту меню викладач може в якості джерела звуку вибрати себе.

Меню Викладач у якості джерела аудіо  (Мал.135 на стор.129) має тільки кнопку Старт і 
дві додаткові опції Записати для учнів і Оцифрувати матеріал.

Мал.135 Меню Медіаджерела >Викладач

Таким чином, при будь-якому завданні учасники групи можуть прослуховувати голос викладача. 
Під кнопкою Старт знаходиться лічильник часу активності викладача в якості джерела сигналу.

Інформація: Викладач може оцифрувати свій голос на жорсткому дискові комп’ютера.

Див. також:

Медіаджерела сигналів на стор.128

4.15.2 Учень

При виборі цього пункту меню викладач може в якості джерела звука вибрати будь-якого учня, який 
навіть не входить у поточну групу.

Опис основного модуля на стор.50 
Викладач на стор.129 
Учень на стор.129
Аудіо файл на стор.131
Аудіо CD на стор.133 
Звукова карта на стор.134
Відео на стор.135
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Меню Учень в якості джерела аудіо (Мал.136  на стр.130 ) має тільки кнопку Старт, список учнів і 
три додаткові опції Записати для учнів, Оцифрувати матеріал і Прослухування.

Мал.136 Меню Медіаджерела > Учень

Таким чином, при будь-якому завданні учасники групи можуть чути голос вибраного учня.

Під кнопкою Старт знаходиться лічильник часу активності учня в якості джерела сигналу.

Інформація: Викладач може оцифрувати голос вибраного учня на жорсткий 
диск комп’ютера.

За допомогою даного джерела сигналу можна легко організувати режим Синхронний переклад. 
Припустимо, два учні об’єднані в групу "А" і прослуховують джерело "Викладач" одночасно з 
прослуховуванням кожен із них синхронно перекладає джерело сигналу на потрібну мову (наприклад, 
перший – на англійську, другий – на німецьку). У якості джерела сигналу для учнів у групі "B" є перший 
учень із групи "A", а джерелом сигналу для учнів у групі "C" є другий учень із групи "A". Виходить, що 
група "B" слухає синхронний
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переклад на англійську мову, а група "C" слухає синхронний переклад на німецьку мову  (Мал.137 
на стр.131 ).

Мал.137 Синхронний переклад

Див. також

Медіаджерела сигналів на стор.128

4.15.3 Аудіо файл

При виборі цього пункту меню, викладач може в якості джерела аудіосигналу вибрати файл, 
який містить аудіоінформацію.
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Меню Аудіофайл у якості джерела аудіо (Мал.138  на стор.132 ) має кнопки Пошук, Старт, Пауза і 
Повтор, кнопки управління закладками і дві додаткові опції Записати для учнів і Прослухування.

Мал.138 Меню Медіаджерела > Файл

За допомогою кнопки Пошук викладач може вибрати потрібний аудіофайл у форматі  WAV, MP3 або WMA.

Таким чином, при будь-якому завданнні учасники групи можуть прослуховувати аудіофайл із 
комп’ютера викладача. 

Процес відтворення в основному модулі буде відображатися за допомогою спеціального індикатора, який 
знаходиться нижче кнопки Старт і складається з аудіографа звукового файлу і спеціальної шкали. Під ним 
розташований лічильник часу, який відображає поточний стан у файлі і тривалість усього файлу.

Процес відтворення файлу починається після натискання на кнопку Старт, при цьому її назва 
змінюється на Стоп і стає доступною кнопка Пауза.

Інформація: Клацаючи мишкою на індикаторі відтворення або на аудіографі, можна 
змінювати поточний стан у файлі. Подвійне клацання мишкою на індикаторі відтворення 
або на аудіографі встановлює поточну позицію у файлі на початок.

Кнопка Повторення дозволяє зациклити прослуховування вибраного фрагмента аудіофайлу.

Вибір фрагмента можна зробити, клацнувши лівою кнопкою мишки на індикаторі відтворення або на 
аудіографі. Затим, утримуючи її натиснутою, перетягти вказівник мишки в кінець фрагмента. 
Вибраний фрагмент буде відображатися іншим кольором.

За допомогою кнопки + можна встановлювати до чотирьох закладок. Для цього необхідно знайти 
початок потрібного фрагмента і натиснути на кнопку +. Закладці присвоюється перший вільний за 
порядком номер і кнопка з відповідним номером стає доступною. Натиснувши на цю кнопку, можна 
швидко перейти до відповідного фрагмента. Щоб прибрати закладку, треба спочатку натиснути на 
кнопку Х, а затим на кнопку з номером закладки.

Інформація:  Одночасно з учасниками групи викладач може прослухати вибраний файл, 
увімкнувши опцію Прослуховування
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4.15.4 CD-програвач
При виборі цього пункту меню викладач може в якості джерела звука вибрати CD(DVD) дисковод, 
вбудований у комп’ютер викладача.

Інформація:  Програма дозволяє одночасну роботу різних груп з одним аудіодиском, причому 
різні групи можуть прослуховувати різні треки з цього диску.

Меню Аудіо CD в якості джерела аудіо (Мал 139 на стр.133) має список для вибору CD-приводу, 
кнопки переміщення на попередній і наступний треки аудіодиску, відкриття лотка дисковода, кнопки 
Старт, Пауза, Повторення, кнопки управління закладками і три додаткових опції Записати для учнів,  
Прослуховування і Оцифрувати матеріал.

Мал.139 Меню Медіаджерела > Аудіо CD

Таким чином, при будь-якому завданні учасники групи можуть прослуховувати аудіодиск із 
комп’ютера викладача.

Під кнопками знаходиться індикатор, що відображає процес програвання диску.

Під індикатором знаходиться лічильник часу, який відображає поточний стан аудіотрека і 
тривалість усього аудіотреку.

Інформація: Клацаючи мишкою на індикаторі відтворення, можна змінювати поточний стан 
в аудіотрекові. Подвійне клацання мишкою на індикаторі відтворення встановлює поточну 
позицію аудіотрека на початок.

Кнопка Повторення дозволяє зациклити прослуховування вибраного фрагмента аудіотреку.

Вибір фрагмента можна зробити, клацнувши лівою кнопкою мишки на індикаторі відтворення або на 
аудіографі. Потім, утримуючи її натиснутою, перетягти вказівник мишки в кінець фрагмента. Вибраний 
фрагмент буде відображатися іншим кольором.

За допомогою кнопки + можна встановлювати до чотирьох закладок. Для цього необхідно знайти 
початок потрібного фрагмента і натиснути на кнопку +. Закладці присвоюється перший вільний за 
порядком номер і кнопка з відповідним номером стає доступною. 
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Натиснувши на цю кнопку, можна швидко перейти до відповідного фрагмента. Щоб прибрати 
закладку, потрібно спочатку натиснути на кнопку Х, а потім на кнопку з номером закладки.

Інформація: Викладач може оцифрувати аудіодиск на жорсткий диск комп’ютера 
або прослухати його.

Див. також:
Медіаджерела сигналів на стор.128

4.15.5 Звукова карта
При виборі цього пункту меню викладач може в якості джерела звука вибрати аудіовхід звукової 
плати, вбудований у комп’ютер викладача.

Інформація: Програма дозволяє одночасну роботу різних груп із різними звуковими платами, 
при цьому різні групи можуть прослуховувати звук із входу різних звукових карт.

Меню Звукова карта в якості джерела аудіо (Мал.140 на стор.134) має список для вибору звукової 
карти, кнопку Відкрити мікшер, для підключення потрібного аудіовходу звукової карти, кнопку Старт і 
три додаткові опції Записати для учнів, Оцифрувати матеріал і Прослухування.

Мал.140 Меню Медіаджерела > Звукова карта

Під кнопкою Старт знаходиться лічильник часу активності даного медіаджерела в якості 
джерела сигналу.

Таким чином, при будь-якому завданні учасники групи можуть чути аудіосигнал будь-якого 
зовнішнього пристрою, підключеного до входу вибраної звукової карти.

Інформація:  Викладач може оцифрувати звук зовнішього аудіопристрою на жорсткий 
диск комп’ютера або прослухати його.
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Якщо викладач натисне на кнопку Мікшер, то на екрані монітора з’явиться стандартне вікно 
мікшера Мал.141  на стор.135 ), у якому можна увімкнути потрібний вхід звукової карти.

Див. також
Медіаджерела сигналів на стор.128

4.15.6 Відео
Медіаджерела Відео – це режим передавання відеоінформації з комп’ютера викладача на 
комп’ютери учнів. При цьому на комп’ютерах учнів буде запускатися вбудований у програму 
відеопрогравач. У цьому режимі учні можуть переглянути відеофайл із комп’ютера викладача, 
відеоінформацію з карти відеозахоплення, яка може бути встановлена на комп’ютері викладача, або 
відео з Інтернету із сайту www.youtube.com.

У режимі перегляду відеофайлу, викладач спочатку вибирає потрібний файл із відеоінформацією. 
Для цього він повинен натиснути на кнопку Пошук (Мал. 142  на стор.136) і вибрати файл. 
Назва файлу з’явиться вище кнопки Пошук.

Мал.141 Вікно налаштування звуку

http://www.youtube.com
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Інформація: Програма Nibelung підтримує більшість популярних форматів 
відеофайлів, включаючи .avi .mp4 .mpg .wmv та ін.

Мал.142 Меню Медіаджерела > Відео з файлу

Після цього викладач може натиснути на кнопку Старт. На комп’ютерах учнів запуститься програвач і 
почнеться відтворення файлу. Напис на кнопці Старт зміниться на Стоп і стають доступними кнопки 
Пауза, Повторення і кнопки управління закладками.

Інформація:   Кнопки Пауза, Повторення і кнопки управління закладками будуть 
залишатися недоступними, якщо в основних налаштуваннях увімкнений режим  
Оптимізувати відео для мереж Wi-Fi (див. Налаштування основного модуля на стор.31 )

Процес відтворення в основному модулі буде відображатися за допомогою спеціального індикатора, що 
знаходиться нижче цієї кнопки. Під ним знаходиться лічильник часу, який відображає поточний стан у 
файлі і тривалість усього файлу. Якщо ввімкнена опція Контроль, то викладач може також переглядати 
відео в спеціальній зоні попереднього перегляду.

Інформація: Клацаючи мишкою на індикаторі відтворення, можна змінювати поточний стан 
у файлі. Подвійне клацання мишкою на індикаторі відтворення встановлює поточну позицію 
у файлі на початок. Ця функція доступна тільки при передачі відеофайлів у режимі роботи 
без оптимізації передачі відео у Wi-Fi мережах.

Якщо була поставлена галочка в пункті  Повноекранний режим, то відео буде відтворюватися на 
всьому екрані моніторів учнів.
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Якщо вибрана опція Заблокувати введення, то на час передачі відео клавіатура і мишка на 
комп’ютерах учнів будуть заблоковані автоматично.

Якщо натиснути на кнопку Дивитися відео, то викладач може дивитися відео одночасно на своєму 
комп’ютері в окремому вікні. Щоб зупинити програвання відеофайлу, викладач повинен натиснути на 
кнопку Стоп.
Кнопка Повторення дозволяє зациклити перегляд вибраного фрагмента відеофайлу..
Вибір фрагмента можна зробити, клацнувши лівою кнопкою мишки на індикаторі відтворення або на 
аудіографі. Затим, утримуючи її натиснутою, перетягти вказівник мишки в кінець фрагмента. 
Вибраний фрагмент буде відображатися іншим кольором.

За допомогою кнопки + можна встановлювати до чотирьох закладок. Для цього необхідно знайти 
початок потрібного фрагмента і натиснути на кнопку +. Закладці присвоюється перший вільний за 
порядком номер і кнопка з відповідним номером стає доступною. Натиснувши на цю кнопку, можна 
швидко перейти до відповідного фрагмента. Щоб прибрати закладку, потрібно спочатку натиснути на 
кнопку Х, а затим на кнопку з номером закладки.

У режимі перегляду відео із зовнішнього джерела викладач повинен вибрати карту відеозахоплення 
зі списку джерел  (Мал.143  на стор.137 ).Також він повинен встановити тип входу (композитний, S-
відео, ТВ тюнер, USB або FireWire 1394), ширину й висоту кадру (у відсотках), а також вибрати 
пристрій аудіозахоплення. 

Мал.143 Меню Медіаджерела > Відео із зовнішнього джерела

Інформація: Для карт відеозахоплення звичайно використовується композитний відео вхід.

Після цього викладач може натиснути на кнопку Старт. На комп’ютерах учнів запуститься програвач 
і почнеться відтворення відео із зовнішнього джерела. Напис на кнопці Старт зміниться на Стоп. 
Якщо ввімкнена опція Контроль, то викладач може також переглядати відео в спеціальній зоні 
перегляду. 
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Якщо була поставлена галочка в пункті Повноекранний режим, то відео із зовнішнього джерела 
буде відтворюватися на всьому екрані моніторів учнів

Якщо вибрана опція  Заблокувати введення, то в момент передачі відео клавіатура і мишка на 
комп’ютерах учнів будуть заблоковані автоматично.

Якщо натиснути на кнопку Дивитися відео,то викладач може дивитися відео із зовнішнього 
джерела в окремому вікні на своєму комп’ютері.

Щоб зупинити програвання відео із зовнішнього джерела, викладач повинен натиснути на кнопку 
Стоп.

Інформація: У режимі програвання відео із зовнішнього джерела кнопки Пауза, 
Повтор і кнопки управління закладками будуть залишатись недоступними.

У режимі перегляду відео з Інтернету викладач повинен вибрати в списку джерел пункт YouTube 
(Мал.144 на стор.138 ). Далі викладач повинен вставити в спеціальне поле введення веб-адресу (URL) 
відеоролика із сайту www.youtube.com. Після розшифрування адреси у відповідних полях з’являться 
назва і тривалість відеоролика, а поле веб-адреси зафарбується в зелений колір. Якщо введена веб-
адреса недійсна, то поле введення веб-адреси зафарбується в червоний колір. 

Мал.144 Меню Медіаджерела > Видео з YouTube

http://www.youtube.com
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Після цього викладач може натиснути на кнопку Старт. На комп’ютерах учнів запуститься програвач 
і почнеться відтворення відео з YouTube. Напис на кнопці Старт зміниться на Стоп. Якщо ввімкнена 
опція Контроль, то викладач може також переглядати відео в спеціальній зоні перегляду.

Якщо була поставлена галочка в пункті Повноекранний режим, то відео з YouTube буде 
відтворюватись на всьому екрані моніторів учнів.

Якщо вибрана опція Заблокувати введення, то на час передачі відео клавіатура і миша на 
комп'ютерах учнів будуть автоматично блокуватися.

Кнопка Повторення дозволяє зациклити перегляд вибраного фрагмента відеоролика з YouTube. 
Вибір фрагмента й управління закладками в даному режимі аналогічно режимові перегляду 
відеофайлу.

Якщо натиснути на кнопку Дивитися відео, то викладач може дивитися відео з YouTube в в 
окремому вікні на своєму комп’ютері.

Щоб зупинити програвання відео з  YouTube, викладач повинен натиснути на кнопку Стоп.
Див. також

4.16 Налаштування панелі інструментів
Панель інструментів знаходиться з лівого боку вікна основного модуля і служить для швидкого 
доступу до часто використовуваних команд.

Ця панель налаштовується для кожного викладача. Щоб налаштувати її, викладач повинен вибрати 
пункт Вид > Налаштування панелі інструментів На екрані монітора з’явиться відповідне вікно 
(Мал.145  на стор.139).

Мал.145 Вікно налаштування панелі інструментів  

На цьому малюнку цифрами позначені:

Медіаджерела сигналів на стор.128
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1

2

3

4

5

6

7

Доступні команди

Вибрані команди

Кнопка Перенести команду у вибрані 

Кнопка Прибрати команду з вибраних

Кнопка Очистити список вибраних

Кнопка Перемістити команду вгору за списком 

Кнопка Перемістити команду вниз за списком

Для установки в панель інструментів доступні наступні команди:

• Розмова з усім класом (див. Розмова на стор.78)
• Вимкнення мікрофона (див Відключити мікрофон на стор.103)
• Запис усіх учнів (див Запис на стор. 79)
• Повідомлення всім учням (див. Повідмлення на стор. 92)
• Ескізи екранів усього класу (див. Ескіз экрану на стор.100)
• Веб-камери всього класу (див. Веб-камера на стор.101)
• Автоогляд усього класу (див. Автообзор на стор.101)
• Заблокувати введення на всіх комп’ютерах (див. Заблокувати введення на стор. 102)
• Заблокувати всі комп’ютери (див. Заблокувати комп'ютер на стор. 103)
• Управління додатками (див. Запуск програм на стор.80)
• Завершити віддалений процес (див. Завершити віддалений процес на стор.108)
• Заблокувати Інтернет у всьому класі (див. Відключити інтернет на стор. 104)
• Управління доступом в Інтернет (див Управління доступом в інтернет на стор.104)
• Вимкнути зйомні носії в усьому класі (див. Вимкнути знімні носії на стор.103)
• Розгорнути додатки всіх учнів (див. Програма учня на стор.106 )
• Вийти із системи (див. Управління живленням на стор.106)
• Вимкнути всі комп’ютери (див. Управління живленням на стор.106)
• Перезавантажити всі комп’ютери (див. Управління живленням на стор.106)
• Режим очікування на всіх комп’ютерах (див. Управління живленням на стор.106)
• Включити всі комп'ютери (див. Управління живленням на стор.106 )
• Змінити викладача (див. Вибір викладача на стор.63)
• Відкрити папку викладача (див. Налаштувіання викладача на стор.66)
• Новий клас (див. Робота з класом на стор.68)
• Відкрити клас (див. Робота з класом на стор.68)
• Зберегти клас (див. Робота з класом на стор.68)
• Зберегти клас як... (див. Робота з класом на стор.68)
• Реєстрація учнів (див. Реєстрація учнів на стор.70)
• Почати урок (Див. Поточний урок на стор.141)
• Домашнє завдання (див. Домашнє завдання на стор. 94)
• Опитування (див. Опитування на стор. 84)
• Чат (див. Чат на стор. 83)
• Інтерактивна дошка (див. Інтерактивна дошка на стор. 88)
• Вихід
Викладач може перенести команду зі списку доступних у список вибраних. Він може переміщувати її 
по цьому списку.

Також викладач може вставити розподілювач, щоб організувати вибрані команди за групами.

Важливе зауваження: Не забудьте зробити панель інструментів видимою. 
Вона вмикається вибором пункту  Вид > Панель інструментів.
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Опис основного модуля на стор. 50

4.17 Журнал
Программа Nibelung дозволяє вести журнали відвідування та успішності для класів учнів, а також 
показувати статистику відвідування та успішності на основі цих журналів.

Інформація: Для кожного викладача ведеться свій журнал відвідування та успішності. 

Див. також:
Опис основного модуля на стор.50 
Поточний урок на стор.141
Список уроків на стор.143 
Статистика відвідування на стор.146 
Статистика успішності на стор.148 
Статистика по класам на стор.151

4.17.1 Поточний урок
В программу Nibelung введено поняття уроку, під час якого можна виставляти оцінки учням і 
враховувати відвідування класу.

Щоб почати урок, викладач повинен вибрати пункт Журнал > Почати урок. На екрані монітора 
викладача з’явиться вікно початку уроку  (Мал.146  на стор.141 ).

Мал.146 Вікно початку уроку
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У ньому викладач може вибрати предмет уроку з існуючого списку предметів. Він також може за 
допомогою відповідних кнопок ввести новий предмет уроку або видалити виділений у списку.

У полі Тема уроку викладач може ввести тему заняття.

У полі Клас він може вибрати клас зі списку вже існуючих класів або створити новий клас.

У полі Тривалість уроку викладач може змінити тривалість занять, час попередження про закінчення 
уроку і ввімкнути відповідне попередження.

Інформація:  Значення за замовчуванням у полі Тривалість уроку  встановлюються у вікні 
Налаштування викладача  (Мал.63  на стор.66). 

Для початку уроку викладач повинен натиснути на кнопку OK або, переконавшись, що параметри 
уроку вибрані правильно, двічі клацнути мишкою по вибраному класу.

Після цього в рядку статусу (Мал.47  на стор.51) почнеться відлік часу до закінчення уроку, а в пункті 
меню Почати урок з’явиться галочка.
Програма автоматично враховує в журналі відвідування підключених учнів під час уроку. Додатково до 
цього викладач має можливість провести реєстрацію присутніх учнів (див. Реєстрация учнів на 
стор.70).

Викладач може виставити оцінку, використовуючи меню учня (див. Меню одного учня на стор.75).

    Важливе зауваження:  За допомогою даного меню можна виставити тільки 5 оцінок, які 
отримані поділом на рівні інтервали з максимально можливої оцінки, встановлюваної у вікні  
Налаштування викладача (див. Налаштування викладача на стор.66) або ввести 
потрібну оцінку вручну у відповідному полі.

Інформація: У подальшому викладач може відредагувати оцінки учня безпосередньо в 
журналі Список уроків (див. Список уроків на стор.143 ).

Якщо була встановлена опція Попереджувати про закінчення уроку, то коли до кінця уроку 
залишається встановлений заздалегідь час, в учнів на екрані монітора з’явиться вікно попередження, а 
у викладача час закінчення уроку в рядку статусу буде виводитися червоним кольором. 

Після закінчення встановленого часу поточний урок автоматично закінчується і на екрані монітора 
викладача з’явиться вікно, у якому можна вибрати, чи зберегти дані цього уроку в журнал, 
натиснувши на відповідну кнопку (Мал.147  на стор.142). Також у ньому можна ввести коментарі до 
минулого уроку.

Мал.147 Зберегти дані уроку
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Поточний урок можна вручну перервати повторним вибором пункту меню Почати урок. У цьому 
випадку на екрані монітора викладача спочатку з’явиться вікно, у якому потрібно підтвердити 
завершення уроку (Мал.148 на стор.143).

Мал.148 Вікно завершення уроку
Див. також:

Журнал на стор.141

4.17.2 Список уроків

Щоб подивитися список уроків, необхідно вибрати пункт меню Журнал > Список уроків.

На екрані монітора викладача з’явиться вікно (Мал.149 на стор.144), яке містить список уроків, у 
якому він може відібрати необхідні уроки за предметами, класами і часовими інтервалами.
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Викладач також може відредагувати поля Тема и Примітки уроку, клацнувши лівою кнопкою 
мишки у відповідному полі виділеного уроку.

Мал.149 Список уроків

На цьому малюнку цифрами позначені:

1

2

3

4
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6

7

8

9

10

11

Список Предмет

Список Клас

Початкова дата

Кінцева дата

Поле списку уроків Дата 

Поле списку уроків Тема 

Поле списку уроків Час 

Поле списку уроків Примітки 

Кнопка Перегляд

Кнопка Видалити

Кнопка Видалити все

Викладач може видалити виділений урок або всі уроки, використовуючи відповідні кнопки.
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Викладач може за допомогою мишки виділити урок зі списку і переглянути його деталі, натиснувши 
на кнопку  Перегляд (Мал.150  на стр.145 ).

Мал.150 Деталі уроку

На цьому малюнку цифрами позначені

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Список Предмет 

Список Клас

Початкова дата

Кінцева дата

Поле списку уроків Учень  

Поле списку уроків Відвідування 

Поле списку уроків Оцінка 

Поле списку уроків Примітки 

Кнопка До списку уроків

У деталях уроку (Мал 150  на стор.145) в зоні списку уроків виводиться список учнів класу, 
відвідування даного уроку, оцінки і примітки.

Викладач може встановити відвідування, клацнувши лівою кнопкою мишки у відповідному полі 
навпроти потрібного учня. Він також може змінити оцінку і примітки, клацнувши лівою кнопкою мишки 
у відповідному полі навпроти вибраного учня, і відредагувати текст..
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4.17.3 Статистика відвідування
Для того щоб подивитися статистику відвідування уроків, необхідно вибрати меню Журнал > 
Статистика відвідуваності.

На екрані монітора викладача з’явиться вікно, яке містить список уроків, у якому він може відібрати 
потрібні уроки за предметами, класами і часовими інтервалами.

Викладач може в полі Тип статистики вибрати Зведену (Мал.151  на стор.146 ) або Повну 
(Мал.152 на стор.147) статистику за уроками.

Мал.151 Зведена статистика відвідування 

На цьому малюнку цифрами позначені:

1

2

3

4

Список Предмет 

Список Клас

 Початкова дата

 Кінцева дата
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5

6

7

8

9

10

11

Поле даних Учень

Поле даних Усього уроків 

Поле даних Пропущено 

Поле даних Відвідування в %

Тип статистики

Кнопка Зберегти у форматі HTML 

Кнопка Закрити вікно

Мал.152 Повна статистика відвідування 

На цьому малюнку цифрами позначені:

1

2

3

4

5

Список Предмет

Список Клас 

Початкова дата

Кінцева дата  

Тип статистики
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6

7

8

9

Поле даних Учень

Поле даних Відвідування уроків 

Кнопка Зберегти у форматі HTML 

Кнопка Закрити вікно

У зведеній статистиці наводиться список учнів вибраного класу, кількість проведених уроків за 
певний інтервал часу, кількість пропущених уроків і відсоток відвідування. У повній статистиці 
наводиться список учнів і відвідування кожного уроку за певний інтервал часу.

Викладач може зберегти дані статистики відвідування у файл формату HTML. Для цього треба 
натиснути на кнопку Зберегти і ввести ім’я файлу для збереження. Після збереження буде 
запропоновано переглянути результати еспорту. Якщо натиснути на кнопку Так, то відкриється вікно 
браузера за замовчуванням Microsoft Internet Explorer) із вмістом збереженого файлу (Мал.153  на 
стор.148).

Мал.153 Звіт про статистику відвідування

Див. також:
Журнал на стор.141

4.17.4 Статистика успішності 

Для того щоб подивитися статистику успішності учнів, необхідно вибрати меню Журнал > 
Статистика успішності.
На екрані монітора викладача з’явиться вікно, яке містить список уроків, у якому він може відібрати 
потрібні уроки за предметами, класами і часовими інтервалами.
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У полі Тип статистики викладач може вибрати зведену статистику за уроками (Мап 154  на 
стр.149 ) або повну (Мал.155  на стор.150 ).

Мал.154 Зведена статистика успішності  

На цьому малюнку цифрами позначені:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 Список Предмет

 Список Клас

 Початкова дата

 Кінцева дата

 Поле даних Учень

 Поле даних Сума балів

 Поле даних Кількість оцінок 

Поле даних Середній бал

 Тип статистики

 Кнопка Зберегти у форматі HTML
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11 Кнопка Закрити вікно

Мал.155 Повна статистика успішності 

На цьому малюнку цифрами позначені:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 Список Предмет

 Список Клас

 Початкова дата

 Кінцева дата

 Тип статистики

 Поле даних Учень

 Поле даних Оцінка за урок 

Кнопка Зберегти у формаі HTML 

Кнопка Закрити вікно
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У зведеній статистиці наводиться список учнів вибраного класу, загальна сума балів за всі уроки, 
кількість оцінок і середній бал. У повній статистиці наводиться список учнів і оцінки за уроками за 
певний інтервал часу. 

Викладач може зберегти дані статистики успішності у файл формату HTML. Для цього потрібно 
натиснути на кнопку Зберегти і ввести ім’я файлу для збереження. Після збереження буде 
запропоновано переглянути результати експорту. Якщо натиснути на кнопку Так, то відкриється вікно 
браузера 
за замовчуванням (зазвичай Microsoft Internet Explorer) з вмістом збереженого файлу (Мал.156  на 
стор 151 ).

Мал.156 Звіт про статистику успішності 

Див. також:
Журнал на стор.141

4.17.5 Статистика за класами
Для того щоб подивитися статистику успішності і відвідування за класами, необхідно вибрати меню 
Журнал > Статистика по класам.
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На екрані монітора викладача з’явиться вікно  (Мал 157  на стр.152 ),  яке містить список класів, у 
якому він може відібрати потрібні уроки за предметами і часовими інтервалами. У полі Дані 
наводиться список класів, кількість уроків, відвідування і середній бал по класу.

Мал.157 Статистика по класах 

На цьому малюнку цифрами позначені:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Список Предмет

 Початкова дата

 Кінцева дата

 Поле даних Клас

 Поле даних Всього уроків

 Поле даних Відвідуванність в % 

Поле даних Середній бал  

Кнопка Зберегти у форматі HTML 

Кнопка Закрити вікно
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Викладач може зберегти дані статистики за класами у файл формату HTML. Для цього потрібно 
натиснути на кнопку Зберегти і ввести ім’я файлу для збереження. Після збереження буде 
запропоновано переглянути результати експорту. Якщо натиснути на кнопку Так, то відкриється вікно 
браузера за замовчуванням (зазвичай Microsoft Internet Explorer) із вмістом збереженого файлу 
(Мал.158  на стор.153 ).

Мал.158 Звіт про статистику за класами

Див. також:

Журнал на стор.141

4.18 Оновлення програми
Для того, щоб перевірити, чи не з’явилась на сайті розробників нова версія програмного 
забезпечення  Nibelung, необхідно вибрати меню Довідка > Перевірити оновлення.

Увага: Не забувайте, що у комп’ютера викладача повинен бути доступ до Інтернету!

Якщо доступна нова версія, то на екрані монітора викладача з’явиться відповідне вікно з 
інформацією про номер версії та зміни, які були внесені в програмне забезпечення (Мал.159  на 
стор.153 ).

Мал.159 Інформація про доступність нової версії
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 Для запуску процесу завантаження нової версії викладач повинен натиснути на кнопку 
Завантажити У вікні, що з’явилося (Мал.160  на стор.154 ) буде відбражатися процес завантаження 
оновлень із сайту розробників.

Мал.160 Інформація про завантаження оновлень

Для встановлення нової версії основного модуля програми після завершення процесу завантаження 
необхідно натиснути на кнопку  Встановити.
Після оновлення основного модуля викладач може оновити модулі клієнтів. Для цього він 
повинен вибрати пункт меню Довідка > Відновити модулі клієнтів.

У вікні, що з’явиться (Мал.161  на стор.154 )  викладач повинен підтвердити своє бажання 
оновити модулі клієнтів.

Мал.161 Вікно оновлення модулів клієнтів
Увага: Не забувайте, що для оновления модулів клієнтів з основного вікна програми 
необхідно, щоб усі модулі клієнтів були підключені до програми (Мал.46  на стор.51)!

Увага ;  Для коректної роботи головний модуль і модулі клієнтів повинні бути однієї і тієї 
ж версії на всіх комп’ютерах класу!

Див. також:
Опис основного модуля на стор.50
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5. ОПИС МОДУЛЯ КЛІЄНТА

Модуль клієнта являє собою програму, яка встановлюється на комп’ютери учнів. Основою цього 
модуля є програвач медіафайлів, за допомогою якого можна прослуховувати аудіоінформацію, 
переглядати відеофайли, а також записувати свій голос, використовуючи мікрофон гарнітури.

Основне вікно модуля клієнта  (Мал.162  на стор.155) містить наступні органи управління:

1

2

3

4

5

6

7

кнопка запуску програвача медіафайлів Програвач, при натисканні на яку у вікні з’являться 
кнопки управління програвачем, вікна майстер-треку і треку учня, вікно списку відтворення; 
кнопка вимкнення звука;
регулятор загальної гучності звука;

8

9

 кнопка вимкнення мікрофона;
 кнопка вимкнення самопрослуховування (вимкнення свого голосу учнем); 
 індикатора рівня сигналу з мікрофона;
 кнопка вимкнення індикатора рівня сигналу з мікрофона;
 кнопка виклику викладача Виклик викладача;

кнопка відкриття вікна повідомлення для викладача Повідомлення..

Мал.162 Кнопки управління модуля клієнта

  Увага: Зверніть увагу, що кнопка вимкнення самопрослуховування недоступна в 
ОС Windows Vista, Windows 7/8/8.1/10!

  Увага: Зверніть увагу,що кнопка запуску програвача медіафайлів доступна тільки для 
непідключених модулів учнів!

При натисканні на кнопку Повідомлення на екрані монітора з’явиться вікно (Мал.163 на 
стор.155 ), у якому можна написати повідомлення для викладача.

Мал.163 Вікно введення повідомлення викладачеві
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При натисканні на кнопку Виклик викладача виклик від даного учня буде відображатися у вигляді іконки 
з телефонною трубкою і напису Допоможіть в основному модулі, установленому на комп’ютері 
викладача  (Мал.90  на стор.92 ).
У нижній частині вікна модуля клієнта розміщений рядок статусу (Мал.164 на стор.156 ), який містить 
наступну інформацію:

1

2

3

4

5

Поточне завдання;
Належність до групи;
Оцінка учня (при її наявності);
Ідентифікатор місця учня або ім’я учня;
Стан з’єднання (підключення модуля клієнта до основного модуля в рядку статусу 
повинно бути відображено відповідним значком).

Мал.164 Рядок статусу

Див. також:
Вікно програвача медіафайлів на стор.156 

5.1 Вікно програвача медіафайлів

Програвач (цифровий магнітофон) може відтворювати аудіофайли у формат WAV, MP3, WMA та 
NMF (спеціальний формат Nibelung), а також відеофайли основних поширених форматів.

Інформація:  Аудіофайл формату NMF являє собою файл, який містить майстер-трек і 
трек учня у форматі MP3, опис файлу, встановлені закладки, а також введені субтитри.

Програвач медіафайлів (Мал.165  на стор.157 )  містить наступні елементи:

1

2

кнопки управління (Мал.171 на стор.161);

вікно майстер - треку і треку учня  (Мал.166  на стор.158);
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3 список програвання (Мал.167 на стор.159 ).

Мал.165 Програвач медіафайлів

Див. також:
Опис модуля кліента на стор.155
Список відтворення медіафайлів на стор.158 
Майстер-трек і трек учня на стор.158 
Робота з закладками на стор.160
Кнопки управління програвачем на стор.161 
Відтворення відеофайлів на стор.162 
Синхронний текст на стор.163
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5.1.1 Список програвання медіафайлів

Основний модуль може передати список файлів завдання в закладку Файли завдання. Учень 
може працювати зі своїм списком відтворення, розміщеним у закладці Мої файли.

Мал.166 Список відтворення  

На цьому малюнку цифрами позначені:

1

2

3

Закладка особистого списку файлів 

Закладка файлів завдання

Закладка редагування субтитрів

При виборі закладки Мої файли у вікні з’являються додаткові кнопки:

4

5

6

7

відкрити раніше збережений список файлів; 

додати файл у поточний список;

видалити файл із поточного списку;

зберегти список на диску комп’ютера учня..

При додаванні файлу в список або при відкритті файлу списку у відповідному вікні з’являються назви 
файлів, які можна буде прослухати або переглянути.
Щоб почати роботу з програвачем, треба завантажити в нього медіафайли.
Це може бути зроблене наступними способами. 

• за допомогою кнопки Вікрити медіафайл що знаходиться на панелі кнопок управління;
• двічі клацнути лівою кнопкою мишки на імені файлу в списку відтворення в закладці Мої файли

• двічі клацнути лівою кнопкою мишки на імені файлу в списку відтворення в закладці Файли завдання

• видалено з комп’ютера викладача.

Інформація:  Зверніть увагу, що завантаження файлів зі списку Файли завдання 
являє собою режим Медіа за запитом.

Див. також:
Вікно програвача медіафайлів на стор.156

5.1.2 Майстер-трек і трек учня
Програвач містить два треки: майстер-трек і трек учня. Майстер-трек служить для прослуховування 
аудіофайлів. Трек учня використовується при запису і прослуховуванні голосу учня.

  Важливе зауваження::  Трек учня не можна завантажити з файлу, з ним можна 
працювати тільки після запису голосу учня.
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Після завантаження в програвач аудіофайлу у вікні майстер-треку (Мал.167 на стор.159) з’явиться 
аудіограф (графічне відображення цього аудіофайлу в тимчасовій зоні), а назва файлу 
відобразиться в заголовку вікна майстер-треку.

Мал.167 Вікно майстер-треку і треку учня 

На цьому малюнку цифрами позначені::

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Кнопка редагування опису файлу 

Зона відтворення субтитрів 

Аудіограф майстер-треку

Індикатор поточного стану в аудіофайлі 

Аудіограф треку учня

Спектр аудіосигналу майстер-треку

Спектр аудіосигналу треку учня 

Швидкість відтворення треку

Кнопки роботи із закладками

Вимкнення звука майстер-треку 

Гучність майстер-треку 

Вимкнення звука треку учня 

Гучність треку учня

     Важливе зауваження: При перегляді відеофайлу в аудіограф майстер-треку 
буде поміщена аудіодоріжка відеофайлу.

Клацаючи правою кнопкою мишки на аудіографах майстер-треку (3) або треку учня (5), або на 
індикаторі поточного стану у файлі (4), можна переміщуватися в часі для прослуховування різних 
фрагментів аудіофайлу або перегляду відеофайлу.

Якщо був зроблений запис і у вікні треку учня з’явилось відповідне зображення, то будь-яка робота з 
медіафайлом (прослуховування або перегляд, переміщення в часі, виділення фрагментів) 
відбуватиметься одночасно з майстер-треком і з треком учня.
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За допомогою відповідних органів управління (10, 11, 12, 13), розташованих нижче кнопок роботи із 
закладками (9), можна змінювати гучність треків або взагалі вимикати звук невикористовуваного 
треку.

За допомогою спеціального слайдера (8) можна міняти швидкість відтворення треків.

Важливе зауваження: При перегляді відеофайлу зміна швидкості відтворення треку 
недоступна.

При натисканні на кнопку редагування опису файлу (1) з’явиться відповідне вікно, у якому є 
можливість ввести опис поточного файлу або завдання (Мал.168 на стор.160). Даний опис може 
бути збережений у файлі формату NMF (спеціальний формат Nibelung). Крім того, даний опис 
відображатиметься в заголовку майстер-треку замість назви файлу.

Мал.168 Вікно редагування опису файлу

Див. також:
Вікно програвача медіафайлів на стор.156

5.1.3 Робота із закладками
Під час прослуховування або перегляду медіафайлу існує можливість відмітити на майстер-треку 
корисні місця, на які можна легко повернутися. Для цього служать закладки.

За допомогою кнопки Уст можна встановлювати до дев’яти закладок. Для цього необхідно знайти 
початок потрібного фрагмента і натиснути на кнопку Уст. Закладці присвоюється перший вільний за 
порядком номер, і кнопка з відповідним номером стає доступною. Натиснувши на цю кнопку, можна 
швидко перейти до відповідного фрагмента медіафайлу. Щоб прибрати закладку, потрібно спочатку 
натиснути кнопку Прибрати, а затим кнопку з номером закладки.

Увага: Зверніть увагу, що доступні кнопки тільки з введеними номерами закладок.

Існує можливість установки коментаря до введенної закладки. Для цього потрібно, утримуючи 
клавішу Ctrl, клацнути лівою кнопкою мишки на встановленій закладці. У вікні, що з’явилося, слід 
ввести необхідний коментар до закладки.

Мал.169 Вікно введення коментаря до закладки
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При наведенні курсора на встановлену закладку з’явиться спливаюча підказка, яка міститиме 
позицію закладки у файлі і текст коментаря.

Мал.170 Відображення коментаря до закладки

Див. також:
Вікно програвача медіафайлів на стор.156 

5.1.4 Кнопки управління програвачем

Мал.171 Кнопки управління програвачем аудіофайлів

Управління програвачем здійснюється за допомогою відповідних кнопок (Мал.171  на стор.161):

1

2

3

Відкрити (клавиша швидкого доступа Ctrl+O) – завантажити медіафайл. 

Очистити майстер-трек - прибрати медіафайл із майстер-треку і треку учня. 

Відтворення (клавіша швидкого доступу Ctrl+P) - запустити програвання медіафайлу.
4 Пауза (клавіша швидкого доступу Ctrl+U) – тимчасово зупинити програвання медіафайлу.
5 Зупинити (клавіша швидкого доступу Ctrl+S) –  зупинити програвання медіафайлу..

6 На початок (клавіша швидкого доступу Ctrl+W) – переміститися на початок медіафайлу.

7

Повтор (клавіша швидкого доступу Ctrl+R) – зациклити програвання вибраного фрагмента 
медіафайлу. Вибір фрагмента можна зробити, клацнувши лівою кнопкою мишки на початок 
фрагмента майстер-треку або треку учня. Потім, утримуючи її натиснутою, перетягти 
показник мишки в кінець фрагмента. Вибраний фрагмент буде відображатися іншим 
кольором. 

8

Запис (клавіша швидкого доступу *) – почати запис голосу учня з мікрофона гарнітури. У 
цьому випадку кнопка залишається в натиснутому стані, почнеться програвання майстер-
треку і одночасний запис голосу в трек учня. При повторному натисканні на цю кнопку запис 
припиниться.

9

Зберегти  - зберегти аудіофайл на диску. Існує шість можливостей:

• зберегти суміщені майстер-трек і трек учня в одному файлі у форматі МPЗ
• зберегти трек учня у форматі WAV;
• зберегти трек учня у форматі MP3;
• зберегти майстер-трек у форматі WAV;
• зберегти майстер-трек у форматі  MP3;
• зберегти у форматі NMF Nibelung (майстер-трек, трек учня, субтитри, закладки, ,

опис файлу
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5.1.5 Програвання відеофайлів
При відкриванні відеофайлу поруч з основним вікном модуля клієнта з’являється додаткове 
вікно (Мал.172  на стор.162 ), якому буде відтворюватися відеозображення.

Мал.172 Вікно перегляду відео

Щоб змінити розмір вікна перегляду відео, потрібно клацнути правою кнопкою мишки на даному вікні 

й у меню, що з’явилося  (Рис.173  на стр.162 ) вибрати необхідний розмір.

Мал.173 Меню вікна перегляду відео 
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Подвійне клацання лівою кнопкою мишки на вікні відео встановлює розмір відеозображення 
однаковим з оригінальним. Повторне подвійне клацання повертає розмір вікна за замовчуванням. 

5.1.6 Синхронний текст
Синхронний текст являє собою субтитри, які супроводжують звукову доріжку.

Для роботи із субтитрами потрібно в списку відтворення перейти на закладку Субтитри (Мал.174 
на стор.163 ).

У відповідній зоні з’явиться список субтитрів, у першому стовпчику якого виводиться час початку 
відображення субтитру (у форматі хвилини, секунди), у другому – час закінчення відображення 
субтитру (у форматі хвилини, секунди), у третьому – текст субтитру. Справа розташовані кнопки 
додавання і видалення субтитру.

Мал.174 Список субтитрів 

На цьому малюнку цифрами позначені:

1

2

3

4

5

Поле Час початку

Поле Час закінчення 

Поле Текст субтитрів 

Кнопка Додати субтитр 

Кнопка Видалити субтитр

Додати новий субтитр можна двома способами

• Виділити потрібний фрагмент медіафайлу за допомогою мишки (Мал.167 на стор.159) і натиснути
на кнопку Додати субтитр або два рази клацнути мишкою на вільному місці списку субтитрів. У
цьому випадку в списку в нового субтитру автоматично встановлюється час початку і закінчення дії
субтитру.

• Перемістити повзунок поточної позиції в медіафайлі на початок потрібного фрагмента та нажати
на кнопку Додати субтитр або два рази клацнути мишкою на вільному місці списку субтитрів. У
цьому випадку в списку в нового субтитру автоматично встановлюється час початку дії субтитру,
що відповідає розміщенню повзунка. Час закінчення встановлюється рівним 00:00.

Далі потрібно ввести необхідний текст субтитру у відповідному місці списку.

Інформація: Час закінчення дії субтитру 00:00 означає, що субтитр діє до кінця треку.

Важливе зауваження:  Зверніть увагу, що при введенні нового субтитру час закінчення в 
поперднього субтитру автоматично стає рівним часові початку введеного субтитру, але 
тільки в тому випадку, якщо в попереднього субтитру час закінчення було встановлено 
00:00.

Див. також:
Вікно програвача медіафайлів на стор.156
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Щоб відредагувати введений субтитр, потрібно виділити його за допомогою мишки і потім внести 
потрібні зміни у відповідні поля.

Інформація: Якщо виділити субтитр у списку, то у вікні майстер-треку виділиться 
відповідний фрагмент медіафайлу, якщо час закінчення не рівний 00:00, і поточна позиція в 
аудіофайлі стає рівною початку дії субтитру.

Щоб видалити субтитр, необхідно виділити його в списку і натиснути на кнопку Видалити субтитр 
або на клавішу Del.
Якщо запустити медіафайл на відтворення, то введені субтитри відповідно до часу будуть 
з’являтися у відповідній зоні вікна (2), розташованій над аудіографом майстер-треку (Мал.175 на 
стор.164 ).

 На цьому малюнку цифрами позначені:

1

2

3

Текст субтитру
Повзунок розташування в аудіофайлі 
Зона виділення

Інформація:  Якщо текст субтитру не вміщується у відповідному вікні повністю, він буде 
відображатися у вигляді бігучого рядка. 

Важливе зауваження:  Зверніть увагу: для коректного відображення субтитрів бажано, 
щоб часи дії субтитрів не перекривались.

 Важливе зауваження:  Зверніть увагу: щоб використати введені субтитри в 
подальшому, необхідно зберегти медіафайл у форматі Nibelung (NMF).

Див. також:
Вікно програвача медіафайлів на стор.156

Мал.175 Відображення синхронного тексту



Посібник користувача

Copyright © 2008 - 2018 LAIN S.r.l.. Усі права захищені
165

6. . ОПИС СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ

Система тестування NQuiz - це зручний засіб для проведення тестування учнів із різних предметів 
навчання. 

 Цей програмний комплекс включає в себе програми створення тестів, проведення тестування і 
перегляду результатів.

Див. також:
Конструктор тестів на стор.165
Модуль тестування учня на стор.176 
Перегляд результатів тестів на стор.184

6.1 Конструктор тестів
Модуль конструктора тестів (Мал.176  на стор.165 )  являє собою програму, яка дозволяє 
створювати тести, що містять як текстову, так і різну аудіо - та відеоінформацію.

Мал.176 Вікно модуля конструктора тестів 

На цьому малюнку цифрами позначені:

1 Створити. При натисканні на цю кнопку створюється нове тестове завдання.

2
Відкрити.. При натисканні на дану кнопку на екрані дисплея з’виться вікно, у якому можна 
вибрати файл із розширенням .nqf, що містить раніше збережене на диску тестове 
завдання.

3
Зберегти.. При натисканні на цю кнопку на екрані дисплея з’явиться вікно, яке пропонує 
ввести назву і вказати шлях збереження на диску файлу з розширенням .nqf, що містить 
поточне тестове завдання.

4 Перегляд.. При натисканні на дану кнопку на екрані дисплея з’явиться вікно, за допомогою 
якого можна перевірити, як поточний текст буде показуватися на комп’ютерах учнів.
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5

6

7

8

9

10

11

12

Експорт.При натисканні на дану кнопку відбувається експорт створеного тесту в html файл 

Вихід.При натисканні на цю кнопку відбудеться закриття програми конструктора тестів. 

Панель заголовка тесту

Панель редактора питання

Панель мультимедіа

Панель відповідей

Панель списку питань

Панель параметрів відповіді

   Важливе зауваження:  Перегляд тестового завдання буде здійснюватися з вибраного 
питання, виділеного в списку питань тесту

У верхній частині вікна програми знаходиться панель заголовка тесту (Мал.177 на стор.166 ). 
У відповідному полі на цій панелі можна ввести текст, яий буде відображатися в заголовку тестового 
завдання, яке переглядається на комп’ютерах учнів.

Мал.177 Панель заголовка тесту

На цьому малюнку цифрами позначені::

1

2

Текст заголовка

Кнопка Параметри тесту

При натисканні на кнопку  Параметри тесту  на екрані дисплея з’явиться вікно, у якому можна 
ввести загальні параметри тестового завдання (Мал.178  на стор.167 ):

• опис тесту;
• дисципліна (назва предмета навчання);
• автор (прізвище викладача, який створив тестове завданне);
• максимальна оцінка (максимальна оцінка, виставлена учневі за тестове завдання);
• увімкнути/вимкнути загальний час проведення тесту у хвилинах і задати величину цього часу;
• увімкнути/вимкнути прямий порядок питань (при ввімкненій опції учням дозволяється

переходити тільки до наступного питання);;
• увімкнути/вимкнути перемішування питань (при ввімкненій опції порядок питань формується

випадковим чином)
• дозволити/заборонити перегляд результатів тесту (при ввімкненій опції учні можуть переглянути

результати свого тестування).
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• дозволити/заборонити негайну перевірку (при ввімкненій опції учні можуть переглянути результат
відповіді на поточне питання і відповісти на нього повторно)

Мал.178 Вікно параметрів тесту

 Важливе зауваження:  При ввімкненій опції Прямий порядок питань учні не можуть 

перейти до попередніх питань і внести в них виправлення!
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При натисканні на кнопку Критерії оцінки на екрані монітора з’явиться вікно (Мал.179  на стор.168 ), 
у якому викладач може задати відповідність оцінок набраним балам, а також змінити назву оцінки, 
клацнувши два рази лівою кнопкою мишки на потрібне місце списку.

Мал.179 Вікно критеріїв оцінки

Також у вікні параметрів тесту можна вибрати малюнок, на фоні якого на комп’ютерах учнів будуть 
відображатися питання тесту. Для цього потрібно в полі Задній фон натиснути на кнопку Додати і 
вибрати відповідний графічний файл.

При натисканні в полі Задній фон на кнопку Показати викладач може переглянути на екрані 
дисплея малюнок, який встановлено в якості заднього фону.

   Важливе зауваження:  Малюнок заднього фону при натисканні на кнопку Показати буде 
відображатися в програмі перегляду графічних файлів, яка за замовчуванням встановлена в 
операційній системі.

При натисканні в полі  Колір шрифту на кнопку Вибір кольору викладач може вибрати колір 
шрифту, заданого за замовчуванням. 

При натисканні в полі Введення (інструкція) на кнопку Редагувати, на екрані дисплея відкриється 
вікно редактора (Мал.180 на стор.168), у якому можна ввести текст інструкції для тестового 
завдання.

Мал.180 Вікно редактора інструкції до тестового завдання 

На цьому малюнку цифрами позначені:
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1

2

3

4

5

6

7

Група кнопок Тип шрифту

Група кнопок Тип вирівнювання тексту 

Група кнопок Тип списків

Меню редактора

Поле для введення тексту

Кнопка Зберегти текст інструкції 

Кнопка Скасувати введення

Інформація: Редактор являє собою достатньо простий візуальний редактор html сторінок і 
містить стандартні кнопки форматування тексту і введення об’єктів: посилань, малюнків, 
таблиць та ін.

Якщо в полі Введення (інструкція) натиснути на кнопку Показати (Мал.178 на стор.167), то на 
екрані дисплея з’явиться вікно, за допомогою якого можна перевірити, як введена інструкція буде 
відображатися на комп’ютерах учнів. Зліва у вікні програми конструктора тестів знаходиться панель 
списку питань

 (Мал.181  на стор.169 ).

Мал.181 Панель списку питань

Панель включає в себе список, що містить текст питань.

  Важливе зауваження: Порядок питань у списку відповідає порядку проходження питань при 
тестуванні!

Список служить для швидкого переходу до редагування потрібного питання і організації порядку 
проходження питань. 
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Для введення нового питання необхідно натиснути на кнопку Додати (1).

Для видалення вибраного питання потрібно натиснути на кнопку Видалити (2). 
Для копіювання питань потрібно натиснути на кнопку Копіювати питання (3).
Для організації порядку проходження питань служать кнопки Вгору (3) и Вниз (4).
На панелі редактора питань знаходиться достатньо простий візуальний html редактор 
(Мал.180 на стор.168 ).

Він дозволяє набрати текст питання, здійснити форматування набраного тексту (тип шрифту, колір, 
вирівнювання і т.д.), а також вставляти деякі додаткові елементи: малюнки, посилання, таблиці та ін.

Модуль конструктора тестів дозволяє вставляти в питання різні малюнки, аудіо- і відеофайли.

Це можна зробити, використовуючи відповідні закладки на панелі мультимедіа: зображення  
(Мал.182  на стор.170 ), аудіо (Мал.183  на стор.170 ), відео (Мал184  на стор.170 ).

Мал.182 Вибір малюнка

Мал.183 Вибір аудіофайлу

Мал.184 Вибір відеофайлу

На цій панелі знаходяться перемикачі Файл и Посилання, відповідні поля введення, кнопки  Огляд 
та Перевірка
.Вставити малюнок, аудіо- або відеофайл у питання можна двома способами:

• вибрати відповідний файл (за допомогою кнопки Огляд);
• ввести гіпертекстове посилання на файл.

Для того, щоб використати файл, потрібно ввімкнути опцію Файл.
Для того, щоб використати гіпертекстове посилання, потрібно ввімкнути опцію 
Посилання.Перевірити актуальність посилання можна за допомогою кнопки Перевірка.

 Важливе зауваження: Застосування гіпертекстових посилань дозволяє використовувати 
в питаннях ресурси локальної мережі або Інтернет і, крім того, зменшує розмір файлу 
тестового завдання. Зверніть увагу, що комп’ютери учнів повинні мати доступ в Інтернет 
під час виконання такого тестового завдання!

Якщо в питання вставлений малюнок, його зменшене зображення з’явиться справа на 
панелі ( Мал.182  на стор.170 ).
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Якщо вставлений аудіо- або відеофайл, то стане доступною кнопка програвання 
файлу, розташована також справа (Мал.183  на стор.170 и Мал.184  на стор.170 ).

У панелі параметрів відповіді (Мал.185  на стр.171 )  можна для кожного питання задати 
індивідуальні параметри:

• заголовок;
• увімкнути/вимкнути час, що дається учневі на відповідь, і задати величину цього часу секундах

(при встановленні галочки час відповіді обмежується загальним часом проходження тесту);
• важливість питання, яке бере участь при формуванні загальної оцінки проходження тесту;
• можливість голосової відповіді (записи усної відповіді учня за допомогою мікрофона).

Мал.185 Панель параметрів відповіді

Важливе зауваження: Якщо встановлена опція Обмежити час, на панелі параметрів 
питання стає доступною кнопка Встановити однаковий час на всі питання (1). При 
натисканні на цю кнопку в усіх питаннях встановлюється однакове обмеження часу на 
виконання.

Увага:  Якщо в параметрах тесту  (Мал.178  на стор.167) встановлена опція 
Обмежити час на тест, то обмеження на час виконання окремих питань не діють!

У конструкторі тестів можна використовувати кілька типів відповідей:

• одиночний вибір;
• множинний вибір;
• вставити пропуски;
• відповідність;
• упорядкувати
• вибір зони;
• перемістити і покласти;
• відкритий
• ні (не вимагає відповіді учня і служить для видачі довідкової інформації в полі питання).

Зовнішній вид панелі відповідів залежить від вибраного типу 
відповіді  Див. також:

Опис системы тестуваня на стор.165 
Одиночний вибір на стор.172 
Множинний вибір на стор.172 
Вставити пропуски на стор.173 
Відповідність на стор.173 
Упорядкувати на стор.173
Вибір зони на стор.174 
Перемістити и покласти на стор.175 
Відкритий на стор.176
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6.1.1 Одиночний вибір

Мал.186 Тип відповіді: одиночний вибір

У випадку типу відповіді Одиничний вибір на панелі зліва знаходитиметься список варіантів 
відповідей, а справа кнопки Додати і Видалити, за допомогою яких можна додати або видалити 
варіанти відповіді.
При додаванні нового варіанту відповіді зі списку з’являється пустий рядок. Щоб ввести текст 
варіанту відповіді, потрібно клацнути мишкою на цьому рядку в стовпчик Варіант відповіді.

Після закінчення введення всіх відповідей потрібно в стовпчику Правильна відповідь поставити 
галочку навпроти правильного варіанту відповіді.

Див. також:
Конструктор тестів на стор.165

6.1.2 Множинний вибір

Мал.187 Тип відповіді: множинний вибір

У випадку типу відповіді Множинний вибір на панелі зліва знаходитиметься список варіантів 
відповідей, а справа кнопки  Додати і Видалити, за допомогою яких можна додати або видалити 
варіанти відповіді.

При додаванні нового варіанту відповіді зі списку з’являється пустий рядок. Щоб ввести текст 
варіанту відповіді, потрібно клацнути мишкою на цьому рядкові в стовпчику Варіант відповіді.

Після закінчення введення всіх відповідей потрібно в стовпчикові Правильна відповідь поставити 
галочку навпроти всіх правильних варіантів відповіді. 

Див. также:

Конструктор тестів на стр.165
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6.1.3 Вставити пропуски

Мал.188 Тип відповіді: вставити пропуски

У випадку типу відповіді Вставити пропуски необхідно в редакторі питань  (Мал.180  на стор.168) у 
тексті завдання позначити символами <..> місця пропусків.
На панелі відповідей потрібно у відповідному полі ввести текст завдання повністю, де пропущені 
слова повинні бути обмежені символами < і >. Якщо існує кілька варіантів відповідей, вони вводяться 
через; (крапка з комою). Наприклад <dog;cat>.

Див. також:
Конструктор тестів на стр.165

6.1.4 Відповідність 

Мал.189 Тип відповіді: відповідність 

У випадку типу відповіді Відповідність  на панелі зліва знаходитиметься список відповідностей, а 
справа кнопки Додати і Видалити, за допомогою яких можна додати або видалити рядок списку. 
При додаванні нової відповідності в стовпчики Список А і Список Б заноситься відповідний текст.

Див. такоже:
Конструктор тестів на стор.165

6.1.5 Упорядкувати

Мал.190 Тип відповіді: упорядкувати

наприклад завдання: упорядкувати літери за алфавітом



Посібник користувача

174

У випадку типу відповіді ʋʧʦʨʷʜʢʫʚʘʪʠ на панелі зліва знаходитиметься список, що відповідає 
правильному варіанту відповіді, а справа кнопки ɼʦʜʘʪʠ ʽ ɺʠʜʘʣʠʪʠ, за допомогою яких можна 
додати або видалити рядок списку.

При додаванні нового рядка в стовпчик Відповідь заноситься відповідний текст.

ɺʘʞʣʠʚʝ ʟʘʫʚʘʞʝʥʥʷ:  Зверніть увагу, що при наборі рядків списку потрібно 
дотримуватися порядку введення, що відповідає правильному варіанту відповіді! 

ɼʠʚ. також:
Конструктор тестів на стор.165 

6.1.6 ɺʠʙʽʨ ʟʦʥʠ

Мал.191 Тип відповіді: вибір зони
У випадку типу відповіді  Вибір зони  за допомогою кнопки Огляд потрібно вибрати графічний файл. 
При натисканні на кнопку Указати зони відкриється вікно редактора зон.

Мал.192 Вікно редактора зон
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Для установлення зони необхідно за допомогою лівої кнопки мишки виділити потрібну ділянку 
зображенния. Зони, що відповідають правильній відповіді, відображаються зеленою 
штрихпунктирною лінією, а неправильній – червоною. Для переключення типів відповіді, необхідно 
клацнути лівою кнопкою мишки на кнопці із зображенням зеленої галочки. Для видалення зони, 
необхідно клацнути лівою кнопкою мишки на кнопці із зображенням червоного хрестика. 

Див. також:
Конструктор тестів на стор.165

6.1.7 Перемістити і покласти

Мал.193 Тип відповіді: перемістити і покласти 

У випадку типу відповіді Перемістити і покласти за допомогою кнопки Огляд потрібно 
вибрати графічний файл. При натисканні на кнопку Вказати зони відкриється вікно редактора 
зон.

Мал.194 Вікно редактора зон

Для встановлення зони необхідно за допомогою лівої кнопки мишки виділити потрібну ділянку 
зображення. Всередині виділеної зони потрібно ввести текст правильної відповіді. Для зміни 
прозорості зон при введенні тексту необхідно натиснути на кнопку із зображенням білого 
прямокутника внизу вікна редактора зон.
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 Для видалення зони, необхідно клацнути лівою кнопкою мишки на кнопці із зображенням 
червоного хрестика. 

Див. також:
Конструктор тестів на стор.165

6.1.8 Відкритий

Мал.195 Тип відповіді: відкритий

Тип відповіді Відкритий передбачає вільну, письмову відповідь учня, яка не враховується 
при автоматичному підрахунку оцінки.

Див. також:
Конструктор тестів на стор.165

6.2 Модуль тестування учня

Модуль тестування учня являє собою програму, за допомогою якої учень виконує тестове завдання.
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При запуску завдання для групи Тестуваня (див. Тестуваня на стор.127) на екрані монітора учня, 
що входить у дану групу, з’явиться вікно (Мал.196  на стор.177), яке містить інструкцію до тестового 
завдання.

Мал.196 Вікно інструкції до завдання
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Для початку проходження тестового завдання учень повине натиснути на кнопку Почати.   
(Мал.197 на стор.178 

Мал.197 Вікно питання з обмеженням за часом питання

На цьому малюнку цифрами позначені:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Номер питання

Заголовок питання

Загальний час

Час для відповіді 

Відповіді на питання

Кнопка  Прослуховування аудіофайлу 

Кнопка Запис голосової відповіді

Кнопка Прослуховування голосової відповіді 

Список питань

Перехід до попереднього питання

 Перехід до наступного питання (якщо дозволено в параметрах тесту)

 Перевірка правильності відповіді на поточне питання (якщо дозволено в параметрах тесту) 

Відповісти на поточне питання і перейти до наступного 

 Завершити тестування

Подальше проходження тесту залежить від параметрів усього тестового завдання й окремих 
питань.

Якщо тестове завдання передбачає прямий порядок питань, то учневі буде доступна тільки кнопка 
Далі, за допомогою якої можна перейти до наступного питання. 
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Важливе зауваження:  При прямому порядкові питань повернення до 
попереднього питання неможливе!

Якщо в тестовому завданні не передбачений прямий порядок питань, то до окремих питань можна 
перейти натискуючи кнопки Далі і Назад або вибравши потрібне питання зі списку, що знаходиться в 
лівому нижньому куті вікна.

Якщо в тестовому завданні дозволена термінова перевірка, то при натисканні на кнопку Перевірити 
учень зможе переглянути правильність своєї відповіді на поточне питання. При цьому назва кнопки 
зміниться на Повторити, і учень у випадку неправильної відповіді зможе повторно відповісти на 
поточне питання  (Мал.197  на стор.178). Даний режим зручний для створення навчальних завдань..

Мал.198 Вікно питання з перевіркою правильності відповіді

У верхній частині вікна виводиться назва тесту, загальний час виконання, номер і заголовок питання. 
Якщо питання обмежене в часі, то у верхньому правому куті вікна з’явиться зображення годинника і 
часу, що залишився до конця відповіді на дане питання.

 Важливе зауваження: Якщо час, виділений на відповідь, минув, то змінити відповідь не 
можна! Крім того, якщо питання обмежене в часі, учень не зможе повернутися до нього 
пізніше.

Питання можуть містити різні малюнки. Також у них можуть знаходитися посилання на аудіо- і 
відеофайли. У цьому випадку у вікні з’явиться кнопка Слухати аудіо або Дивитися відео (Мал.197 
на стор.178) .При натисканні на ці кнопки запускатиметься відповідний програвач медіафайлів.
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кщо питання передбачає голосову відповідь учня, то в лівому нижньому куті вікна питання 
з’являться кнопки запису і прослуховування усної відповіді учня (Мал.199  на стор.180 ).

Мал.199 Вікно питання з аудіо відповіддю 

На цьому малюнку цифрою позначено:

1 Час до закінчення тестування

Якщо тестове завдання обмежена за часом виконання, то в верхньому правому куті вікна з'явиться 
зображення годинника і час, що залишився до кінця тестового завдання.

Залежно від типу відповідей учень може здійснити:
• одиночний вибір з кількох варіантів відповіді;
• вибір декількох варіантів відповіді;
• вставити пропущені слова;
• здійснити відповідність двох таблиць;
• упорядкувати таблицю відповідно до заданого критерію;
• вибрати зони зображення, які відповідають правильній відповіді;
• перетягнути текст в правильну зону зображення;
• набрати текст, відповідаючи на поставлене запитання.
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Учень має можливість достроково завершити тестування. Для цього він повинен натиснути на кнопку 
Закінчити (1) (Мал.200  на стор.181 ).

Мал.200 Завершення тестування
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При завершенні тестового завдання у вікні програми (Мал.201  на стр.182) відобразиться 
інформація, яка містить результати виконання тестового завдання.

Мал.201 Вікно результатів тесту



Посібник користувача

Copyright © 2008 - 2018 LAIN S.r.l.. Усі права захищені
183

Якщо параметри тесту дозволяють перегляд відповідей учнями, то в даному вікні з’явиться кнопка  
Дивитися відповіді натиснувши на яку учень може побачити, чи правильно він відповів на питання 
(Мал.202  на стор.183)  і де допустив помилку (Мал.203  на стор.183).

Мал.202 Вікно правильної відповіді

Мал.203 Вікно неправильної відповіді
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Див. також:
Опис системи тестуваня на стор.165

6.3 Перегляд результатів тестів
Після завершення тестування викладач повинен зібрати результати учнів (Тестування на стор.127). 
Після закінчення збору результатів, натиснувши на кнопку Перегляд результатів, викладач може у 
вікні (Мал.204  на стор.184) ознайомитись з результатами поточного тестування.

Мал.204 Вікно результатів тесту 

У верхній частині вікна знаходяться кнопки:

1

2

Відкрити, які дозволяють відкрити файл із раніше збереженими результатами тестування; 
Зберегти все, які дозволяють записати на диск усі файли з результатами тестування, що 
відкриті у вікні;

3 Вихід, який дозволяє вийти з програми перегляду.

Нижче цих кнопок знаходяться закладки з іменами відкритих файлів із результатами тестування (4), 
які дозволяють легко переключатися на перегляд потрібних файлів.

Вибравши потрібну закладку (4), викладач може переглянути назву тесту, предмет навчання, опис, 
параметри тесту (максимальну кількість балів і максимальну оцінку), час проведення тестування, 
список із загальними результатами (8), а також відредагувати дані учнів (бали й оцінки) і додати 
коментарі. Для цього він повинен двічі клацнути мишкою на потрібне місце запису й внести необхідні 
зміни.

Щоб зберегти зміни, викладач повинен натиснути на кнопку Зберегти результати тесту (6).

Якщо викладач натисне на кнопку Экспорт результатов в HTML файл (7), то програма запропонує 
зберегти результати тестування у вигляді HTML сторінки, яку можна переглянути і/або роздрукувати 
в стандартному Інтернет браузері.
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Для того щоб детально подивитися відповіді конкретного учня, викладач повинен натиснути на 
кнопку Дивитись у відповідному рядку. У цьому випадку буде запущений модуль тестування 
(Модуль тестування учня на стор.176 ), у якому будуть показані відповіді цього учня.

Якщо натиснути на кнопку Інформація (5), то в окремому вікні можна побачити автора тестового 
завдання, час його створення і останніх змін. 

Див. також:
Опис системи тесування на стор.165
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7. ПРОГРАМА УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ УЧНІВ

7.1 Вступ

Програма Nibelung Менеджер Профілів учнів призначена для управління базами даних учнів, 
сумісних із програмним комплексом Nibelung  ( http://lainlab.com ).  Вона дозволяє гнучко управляти 
структурою, складом навчального закладу і даними про його учнів. 
Основні можливості програми:

• управління базою даних, основні операції:

• створення бази даних;
• задання характеристик навчального закладу;
• створення і редагування лінійної структури навчального закладу;
• управління картками учнів кожного підрозділу;
• ведення архіву учнів;

• можливість додавання фотографій учнів;
• повнотекстовий пошук учнів і підрозділів та пошук по полях;
• експорт даних по всьому навчальному закладу, підрозділах і окремих учнях у форматі

txt, csv, html;
• полегшена навігація й управління з клавіатури;
• мультимовний інтерфейс;
• режими миттєвого і відкладеного (тільки за кнопкою зберігання) запису змін у базу даних;
• можливість автоматичного зберігання бази даних;
• авторизація для доступу до бази даних.

7.2 Рекомендації з устаноки ПЗ Nibelung Менеджер Профілів
Для установки програми запустіть її інсталяційний файл і дотримуйтеся вказівок установника.

Увага:  Для установки програмного забезпечення  Nibelung Менеджер Профілів необхідні 
права адміністратора.

Важливе зауваження: При установці програмного забезпечення за необхідності будуть 
автоматично інстальовані залежності: Microsoft .NET Framework 4.0 Client Profile і 
Windows Installer 4.5. У цьому випадку для установки знадобиться додатковий час, дисковий 
простір і у випадку віддаленого завантаження залежностей, підключення до Інтернету.

Важливе зауваження: Для читання документації у форматі pdf на вашому комп’ютері 
повинно бути встановлено ПЗ Adobe Acrobat Reader або його аналоги.

7.3 Налаштування програми
Перед початком роботи з програмою Nibelung Менеджер Профілів, її слід налаштувати 
системному адміністратору (див. інформацию в розділі Системному адміністратору на стор.210) 
або достатньо досвідченому користувачеві.

Типовий порядок налаштування наступний:

• Увійдіть у програму з іменем         Admin і адміністративним паролем (пароль за замовчуванням
Admin);

• Створіть базу даних;
• Укажіть необхідні шлях та ім’я файлу бази даних;

http://lainlab.com
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• Укажіть властивості навчального закладу в діалозі, що з’явиться
• За необхідності створіть структуру підрозділів навчального закладу
• Збережіть базу (при увімкненому режимі резервування, інакше база збережеться автоматично);;
• Закрийте базу;
• Викличте діалог налаштувань програми за допомогою відповідної команди. Встановіть

необхідні параметри::
• Укажіть мову інтерфейсу програми;
• Укажіть для роботи файл створеної раніше бази даних;
• Установіть режим підтвердження операцій із видалення (при ввімкненому режимі будь-яку опера-

цію з видалення елемента з бази даних необхідно підтверджувати додатково)
• За необхідності встановіть режим резервування (при ввімкненому режимі запис змін в

базу здійснюється користувачем командою Зберегти);
• За необхідності встановіть режим автоматичного збереження і його інтервал (задається у

хвилинах). При ввімкненому автозберіганні команда зберігання викликається автоматично;
• Підтвердіть зміни налаштувань і закрийте діалог;
• Викличте діалог управління користувачами, створіть необхідні облікові записи. Закрийте

діалог і вийдіть із програми.

Програма готова до роботи. Далі користувачі заходять під своїми обліковими записами і здійснюють 
редагування встановленої їм для роботи бази.

7.4 Порядок роботи з програмою
Після початкового налаштування, здійсненої системним адміністратором (див Системному ад-
міністратору на стор.210 ), программа Nibelung Менеджер Профілів готова до роботи. Типова 
послідовність робочого процесу має такий вигляд:

• Запуск програми, авторизація користувача (див. Словник термінів на стор.228);
• Редагування властивостей навчального закладу, якщо це не було зроблено при початковому

налаштуванні або в попередніх сеансах роботи;
• Редагування складу навчального закладу шляхом додавання, зміни або видалення

підрозділів;
• Основна частина – робота з картками учнів: додавання їх у базу, редагування карток, переведення в

інший підрозділ, архівація;
• Збереження результатів роботи (див. Режими роботи з базою даних на стор.209), експорт даних;

• Закінчення роботи шляхом завершення сеансу або виходу з програми.

7.5 Інтерфейс програми

7.5.1 Вікно авторизації

Вікно авторизації з’являється відразу після запуску програми Nibelung Менеджер Профілів.

Мал.205 Вікно авторизації
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Для авторизації зробіть наступні дії::

• Виберіть своє ім’я в списку, що випадає. Це можна зробити:

1. мишкою, клацнувши по зоні з трикутником справа від списку, що випадає
2. прокруткою колеса мишки;
3. клавішею F4 і, після випадіння списку, – стрілками вгору-вниз клавіатури; після вибору

натискається клавіша Enter;
4. стрілками вгору-вниз клавіатури.

• Введіть свій пароль;
• Для перевірки даних і початку робочої сесії натисніть кнопку OК або клавішу Enter.
У випадку введення неправильного пароля вам буде запропоновано ввести його знову.

Увага: Якщо ви хочете змінити пароль, натисніть мишкою на відповідний текст Змінити 
пароль. З’явиться діалог (див. Вікно зміни пароля на стор.190 ). Для зміни пароля необхідно 
знати свій поточний пароль!

 Інформація: Натиснувши клавішу CapsLock у вікні з’явиться відповідний індикатор 

Натискання кнопки Скасування або клавіші Esc призводить до виходу з програми. 

7.5.2 Головне вікно програми
Головне вікно програми представлене на малюнку нижче.

Мал.206 Головне вікно програми 

Вікно складається з наступних зон:

1. Головне меню (див. Головне меню на стор.193), яке містить більшість команд, доступних при
роботі з програмою;

2. Панель інструментів (див. Панель інструментів на стор.196) для швидкого доступу до основних команд;
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3. Зона деревовидного перегляду (див. Деревоподібне подання елементів навчального закладу на
стор.196), у якій наочно відображається вся структура навчального закладу;

4. Основна зона. У ній показуються елементи перегляду і редагування учнів, підрозділів і таблиці;

5. Статусний рядок (див.Статусний рядок  на стор.201) для відображення допоміжної інформації.

7.5.3 Вікно налаштувань програми

Мал.207 Вікно налаштувань програми

Вікно налаштувань програми доступне тільки в адміністративному режимі (Системному 
адміністратору на стор.210) і дозволяє вказати основні параметри її роботи:

• Мова інтерфейсу;
• Налаштування запиту підтвердження операцій видалення;
• Налаштування шляху до файлу бази даних, з якою будуть працювати користувачі;
• Налаштування режиму резервування й автоматичного збереження бази даних (інтервал задається у

хвилинах).
Для виклику вікна виконайте команду Файл -> Параметры головного меню.

Для виклику вікна управління користувачами зайдіть у програму в адміністративному режимі 
(див.розділ Системному адміністратору на стор.210  і викличте команду Файл -> Управління 
користувачами.

7.5.3 Вікно управління користувачами
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Воно дозволяє додавати, редагувати і видаляти облікові записи користувачів, які можуть працювати 
з базою даних навчального закладу.

Мал.208 Вікно управління користувачами

Увага: Видалення облікового запису адміністратора не передбачено, оскільки без нього 
неможливо буде здійснювати відповідні операції з управління налаштуваннями, базами 
даних і обліковими записами користувачів.

Інформація: Ви можете створювати користувачів без пароля або змінити їх поточний 
пароль на пустий. Однак кожному користувачеві рекомендується мати не порожній пароль.

7.5.5 Вікно зміни пароля

Мал.209 Вікно зміни пароля 

Вікно для зміни пароля з’являється в програмі у двох випадках::

1. При виборі команди Змінити пароль у вікні авторизації;
2. При додаванні або зміні користувачів у діалозі управління користувачами (див. Вікно

управління користувачами на стор.189).

Важливе зауваження:  Для зміни пароля користувачеві необхідно знати свій поточний 
пароль! Якщо користувач забув свій пароль, необхідно звернутися до системного 
адміністратора
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Інформація: При натисканні клавіші CapsLock у вікні з’явиться відповідний індикатор

У випадку, якщо текст у полях введення і підтвердження нового пароля співпадає, смужка-індикатор 
(що знаходиться між полями для введення пароля і його підтвердженням) буде зеленого кольору. 
Якщо паролі не співпадають, смужка буде оранжевою.

7.5.6 Діалог властивостей навчального закладу

Мал.210 Діалог властивостей навчального закладу
Діалог властивостей навчального закладу дозволяє редагувати і переглядати загальну інформацію про 
навчальний заклад:
• Назва;
• Тип;
• Адреса;
• Телефон;
• Сайт;
• Контактні дані.
Для виклику діалогу можна відкрити контекстне меню для елемента навчального закладу в зоні 

деревоподібного перегляду або, виділивши навчальний заклад там же, натиснути клавішу F2

7.5.7 Діалог властивостей підрозділу

Мал.211 Діалог властивостей підрозділу в режимі додавання

Діалог редагування підрозділу відображає інформацію про підрозділ і може показуватися в 
трьох режимах:

1. Додавання підрозділу;
2. Редагування підрозділу;
3. Видалення підрозділу.

Режим показу діалогу виходить із контексту виконаної перед цим команди. Його завжди можна 
упізнати за назвою кнопки що підтверджує операцію, і відповідному суфіксу в кінці заголовка діалогу:

• [Додати]
• [Змінити]
• [Видалити]

Увага: При видаленні підрозділу його учні переміщуються в архів. Учнів затим необхідно 
вручну розподілити (відновити) по других класах! Рекомендується
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спочатку перемістити учнів у потрібні підрозділи, а потім видаляти вже пустий підрозділ

7.5.8 Діалог властивостей (картка) учня

Діалог властивостей учня можна назвати основним у програмі Nibelung Менеджер Профілів, 
оскільки робота з навчальним закладом і його структурою є підготовчим етапом, переважний обсяг 
роботи відбувається саме з учнями. Діалог властивостей учня показується, залежно від контексту, в 
одному з наступних режимів:

• додавання картки учня – коли ви бажаєте додати картку учня в який-небудь підрозділ;
• редагування картки учня; включає такоже переведення в інший підрозділ;
• видалення картки учня (фактично – переведення картки учня в архів);
• відновлення картки учня з архіву (викликається з контекстного меню для

учнів, які знаходяться в архіві).

Мал.212 Діалог учня в режимі редагування

Важливе зауваження:  Не обов’язково виділяти цільовий підрозділ у таблиці або в зоні 
деревоподібного перегляду перед викликом команди Додавання учня. Потрібний підрозділ 
можна буде вказати в процесі додавання учня (див. Додаваняя учня на стор.205 )
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Введіть дані учня з клавіатури або вставляйте їх у потрібні поля з буфера обміну. Обов’язково 
вказати наступні дані: ім’я, прізвище, по батькові і номер учнівського квитка.

Інформація:   Якщо у вашому навчальному закладі відсутня нумерація учнів, ви можете 
використати будь-яку іншу інформацію (наприклад, ПІП + дата народження: 
КовпакПетроСеменович-31.12.2004) замість номера учнівського квитка. Важливо розуміти, 
що програма не дозволяє додавати картку учня з таким же номером, як у іншого, що вже є в 
базі даних

Інформація: Співставте фотографію кожного учня для більшої зручності в подальшій 
роботі. Програма підтримує фотографії найбільш поширених форматів JPG і PNG. Для 
фотографій рекомендується використовувати картинки розміром 128 на 128 пікселів або 
розмірів, кратних їм (наприклад, 512 на 512 пікселів), на яких обличчя учня займає більшу 
частину фотографії і зроблене у фас або анфас. Для додавання фотографії клацніть 
мишкою по умовному зображенню, що знаходиться у верхній частині діалогу. Фотографію 
учня можна видалити (початковий файл при цьому не видаляється - всі зміни відбуваються 
тільки в базі) або замінити на іншу

Мал. 213 Умовне зображення фото учня 

7.5.9 Запрошення до швидкого створення елемента
Дане запрошення з’являється у двох випадках::

• При виділенні навчального закладу, у якому відсутні підрозділи;
• При виділенні підрозділу, у якому відсутні учні.

Мал.214 Запрошення додати підрозділ

Мал.215 Запрошення додати учня

Вищевказане запрошення служить як нагадуванням, так і додатковим засобом автоматизації, 
покликаним прискорити і спростити роботу користувача.

Інформація:  Натисніть кнопку Додати при бажанні або необхідності здійснення 
пропонованої дії, заповниши спочатку затребувані дані

7.5.10 Головне меню
Головне меню складається з чотирьох основних розділів:

• Меню Файл;
• Меню Підрозділ;
• Меню Учень;
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• Меню Допомога;

Мал.216 Головне меню

Меню Файл

Мал.217 Меню Файл

№ Пункт меню Іконка Поєднання клавіш

1 Ctrl + O

2 Ctrl + W

3 Ctrl + S

4 Ctrl + N

5 Ctrl + L

6 Ctrl + H

7 Ctrl + U

8

З’єднатися з базою даних * 

Від’єднатися від бази даних  * 

Зберегти базу даних  ** 

Створити базу даних * 

Завершити сеанс....

Налаштування *

Управління користувачами* 

Вихід Alt + F4

* - команда доступна тільки в адміністративному режимі; **- команда доступна тільки в режимі
резервування.

Меню Підрозділ

Мал.218 Меню Підрозділ 



Посібник користувача

Copyright © 2008 - 2018 LAIN S.r.l.. Усі права захищені
195

№ Пункт меню іконка Поєднання клавіш

1 Ctrl + Alt + A

2 Ctrl + Alt + E

3

Додати підрозділ  

Редагувати підрозділ   

Видалити підрозділ Ctrl + Alt + D

Меню Учень

Мал.219 Меню Учень

№ Пункт меню Іконка Поєднання клавіш

1 Alt + A

2 Alt + E

3

Додати учня  

 Редагувати дані учня  

 Видалити учня з бази Alt + D

Меню Допомога

Мал.220 Меню Допомога

№ Пункт меню Іконка Поєднання клавіш

1 F1

2

Інструкція користувача

 Про -

Доступ до кожного пункту можна отримати як із допомогою мишки, так і набравши відповідне пункту 
поєднання клавіш. Навігація по меню також вмикається після натискування на клавіатурі клавіші Alt.

Інформация: Якщо команда відображається сірим кольором і не спрацьовує через поєднання 
клавіш, значить, у поточному контексті вона непридатна. Наприклад, не можна 
відредагувати картку учня, якщо в даний момент немає виділеного учня: програма не знає, 
про кого йде мова і не може застосувати операцію редагування
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7.5.11  Панель інструментів
Панель інструментів використовується для швидкого доступу до основних функцій програми за 
допомогою мишки: всі команди знаходяться перед очима у вигляді відповідних їм піктограм.

Мал. 221 Панель інструментів

Мал. 222 Зона фільтра панелі інструментів

Крім команд, які дублюють головне меню, в панелі інструментів знаходяться::

• кнопка Режим показу всіх учнів (знаходиться лівіше від поля для введення рядка фільтра);
• кнопка Фільтр, яка вмикає або вимикає фільрацію на всіх полях (див. Пошук на

стор.202 );
• поле для введення рядка фільтра (знаходиться лівіше від кнопки фільтра)..

Мал.223 Кнопка режиму показу всіх учнів

7.5.12 Деревоподібне подавання елементів навчального закладу

Зона деревоподібного перегляду знаходиться в лівій частині головного вікна програми Nibelung 
Менеджер Профілів і дозволяє наочно відобразити структуру навчального закладу і склад учнів 
кожного з його підрозділів. Передбачається, що основна частина роботи з програмою 
відбуватиметься з використанням зони деревоподібного прегляду, однак усі основні дії з управління 
учнями можна здійснювати і через зону табличного перегляду.

Мал.224 Зона деревоподібного перегляду
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Основні прийоми роботи із зоною деревоподібного перегляду:

• Натискання лівою кнопкою мишки на будь-який елемент викликає діалог із його властивостями;
той же ефект досягається подвійним натисканням, а також натисканням клавіші Enter або  F2  у
випадку, якщо елемент виділений;

• Запит на видалення виділеного елемента з’являється при натисканні клавіші Delete;
• Наведення мишки на будь-який елемент (крім архіву) показує картку з його основними властивостями

• Натискання правою кнопкою мишки на елемент викликає його контекстне меню; той же ефект
досягається натисканням клавіші контекстного меню на клавіатурі;

• Будь-якого учня можна швидко перевести в інший підрозділ, просто перетягнувши його 
мишкою методом drag'n'drop (див Словар термінів на стор.228 );

• Трикутна зона зліва від елемента означає, що у нього є дочірні елементи (наприклад, у
навчального закладу є підрозділи, а в підрозділі є учні). Натискання мишкою на трикутну область
розкриває дочірні елементи, повторне натискання - згортає їх назад; того ж ефекту можна
досягти стрілками клавіатури вліво-вправо, якщо даний елемент виділено;

• Скасування будь-якого діалогу, що досягається натисканням клавіші Esc або кнопки Скасування
діалогу, переводить фокус на виділений елемент зони деревоподібного перегляду; завдяки цьому
можна швидше переглядати і редагувати інформацію про учнів, а також бачити, з чиєю карткою
(або з яким підрозділом) тільки що відбувалася робота;

• За зоною деревоподібного перегляду можлива швидка навігація за допомогою клавіатури..
Стрілки клавіатури вниз і вгору, а також клавіші Home, End, PageUp и PageDown
використовуються безпосередньо для переміщення, стрілки вліво і вправо – для згортання і
розгортання елементів, які маєть дочірні.

7.5.13 Табличний вигляд

У головному вікні програми Nibelung Менеджер Профілів дані для роботи (навчальний заклад, 
підрозділ, учні й архів) подані у двох виглядах: деревоподібний і табличний. Табличний вигляд 
дозволяє швидко переглядати велику кількість записів, здійснювати їх пошук, сортування і 
фільтрацію. У табличному вигляді працюють гарячі клавіші і контекстне меню, дозволяючи швидко 
відредагувати карту виділеного учня.

Мал.225 Табличний вигляд

У табличному вигляді можуть показуватися::

• підрозділи навчального закладу – при виділенні навчального закладу;
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• всі картки учнів навчального закладу – при виділенні навчального закладу і ввімкнення режиму
показу всіх учнів (див. Панель інструментів на стор.196);

• картки учнів вибраного підрозділу – при виділенні підрозділу;
• картки учнів, які знаходяться в архіві, – при виділенні архіву.

Мал.226 Заголовки стовпчиків таблиці

Можливості табличного виду:

• дозволяє здійснювати сортування даних у будь-якому стовпчику, для чого достатньо клацнути
мишкою по його заголовку (Мал.227  на стор.198);

• відкриває діалог редагування елемента таблиці при подвійному клацанні по ньому;
• дозволяє здійснювати основні дії над елементами таблиці з допомогою контекстних меню;

• здійснює повнотекстовий пошук по всіх полях при введенні пошукового тексту в полі фільтрації
на панелі інструментів (див. Панель інструментів на стор.196 );

• здійснює фільтрацію записів при введенні рядка фільтрації в потрібному стовпчику (рядок для -
введення знаходиться під заголовком кожного стовпчика). Можлива вибіркова фільтрація по
кількох полях.

Мал.227 Вигляд виділеного стовпчика

7.5.14 Контекстні меню
В програмі Nibelung Менеджер Профілів для кожного структурного елемента бази даних існують 
контекстні меню як в зоні деревоподібного подавання, так і в табличному вигляді (див. Головне вікно 
програми на стор.188 ).

Контекстні меню є у:

• навчального закладу;
• підрозділу;
• архіву;
• учня, який перебуває в підрозділі;
• учня, який знаходиться в архіві.

Контекстне меню викликається правою кнопкою мишки або клавішею контекстного меню клавіатури.. 
За своєю дією пункти контекстного меню еквівалентні відповідним пунктам головного меню і панелі 
інструментів.

Перелік контекстних меню програми:

Мал.228 Контекстне меню архіву

Пункти контекстного меню:
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• Згорнути все – згортає вміст архіву;
• Очистити архів – видаляє всі записи архіву;
• Експорт – дозволяє експортувати весь вміст архіву

Важливе зауваження: Після очищення архіву записи відновити неможливо!

Мал.229 Контекстне меню архівного учня

Пункти контекстного меню::

• Відновити – відновлює учня в указаному підрозділі;
• Видалити – остаточно видаляє учня з бази.

Мал.230 Контекстне меню учня

Пункти контекстного меню:

• Редагувати дані учня – показує діалог із карткою учня в режимі редагування;

• Видалити учня з бази – показує діалог підтвердження переміщення учня в архів;
• Експорт... – дозволяє експортувати картку даного учня..

Мал.231 Контекстне меню підрозділу

• Додати учня – показує діалог із карткою учня в режимі додавання;
• Редагувати підрозділ – показує діалог із карткою підрозділу в режимі редагування;-

• Видалити підрозділ – показує діалог підтвердження видалення підрозділу й автоматичного 
переміщення всіх його учнів у архів;

• Згорнути – згортає графічний елемент деревоподібного подавання підрозділу;
• Розкрити все – розгортає графічний елемент деревоподібного подавання підрозділу;
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• Експорт... – дозволяє експортувати дані про підрозділ і кожного з його учнів.

Мал.232 Контекстне меню навчального закладу

• Виправлення навчального закладу – показує діалог перегляду і редагування даних про 
навчальний заклад;;

• Додати підрозділ – показує діалог із карткою підрозділу в режимі додавання;
• Згорнути – згортає графічний елемент деревоподібного подавання навчального закладу;
• Розкрити все – розгортає графічний елемент деревоподібного подавання навчального закладу-

і кожен із його дочірніх елементів;
• Експорт зведеної інформації... – дозволяє експортувати зведені дані про навчальний заклад і його

підрозділи;
• Експорт усього... – дозволяє експортувати всі дані, що зберігаються в базі даних по навчальному

закладу;
• Експорт усіх учнів – дозволяє експортувати картки всіх учнів, які є в базі даних за винятком архіву.

Мал.233 Контекстне меню підрозділу (в таблиці)

• Додати учня – показує діалог із карткою учня в режимі додавання у вибраний підрозділ;

• Редагування підрозділу – показує діалог із карткою підрозділу в режимі редагування;

• Видалити підрозділ – показує діалог підтвердження видалення підрозділу й автоматичного
переміщення всіх його учнів у архів;
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• Експорт... – дозволяє експортувати дані про підрозділ і кожного з його учнів..

Мал.234 Контекстне меню учня (у таблиці))

Контекстне меню учня в табличному вигляді аналогічне такому ж у деревоподібному подаванні

Увага!  Усі типи експорту здійснюються через контекстне меню виділеного елемента!

7.5.15 Статусний рядок
Рядок стану знаходиться внизу головного вікна програми і відображає наступну інформацію: у лівій 
частині – ім’я користувача в поточному сеансі.

• Загальна кількість підрозділів у поточному елементі;;
• Загальна кількість учнів у поточному елементі.

Мал.235 Рядок стану

7.5.16 Клавіатурні скорочення
Для більшості дій у програмі Nibelung Менеджер Профілів є клавіатурні поєднання. 

Команди, які працюють у всіх режимах:

№ Команда
Поєднання 
клавіш

1 Зберегти базу даних * Ctrl + S

2 Завершити сеанс Ctrl + L

3  Вихід Alt + F4

4 Додати підрозділ Ctrl + Alt + A

5 Редагувати підрозділ Ctrl + Alt + E

6 Видалити підрозділ Ctrl + Alt + D

7 Додати учня Alt + A

8 Редагувати дані учня Alt + E

9 Видалити учня Alt + D

10      Показати інструкцію F1

* - команда доступна тільки в режимі резервування..

Команди,які працюють тільки в адміністративному режимі:
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№ Команда
 Поєднання клавіш

1 Ctrl + N

2 Ctrl + O

3 Ctrl + W

4 Ctrl + H

5

 Створити базу даних

З'єднатися з базою даних 

Від'єднатися від бази даних

Відкрити діалог "Налаштування програми" 

Відкрити діалог "Управління користувачами" Ctrl + U

Команди, доступні тільки з контекстних меню:

• Очистити архів;
• Згорнути (елемент деревоподібного подавання);
• Розкрити все (елемент деревоподібного подавання);
• Виправлення навчального закладу;
• Відновити учня;
• Видалити учня (з архіву);
• Экспорт:

• навчального закладу (всі)
• навчального закладу (тільки учні);
• навчального закладу (тільки зведена інформація);
• усіх учнів
• підрозділу;
• учня;
• архіву.

Інформация: Якщо команда в даний момент не може бути прийнята, то відповідний 
елемент меню, панелі інструментів і клавіатурне поєднання працювати не будуть

7.5.17 Пошук

В програмі Nibelung Менеджер Профілів реалізована фільтрація записів для їх ефективного 
пошуку. Фільтрація працює у двох режимах: на всіх полях і на кожному полі.

Мал.236 Фільтр на всіх полях

Мал.237 Фільтр на кожному полі

• У першому режимі пошук ведеться на всіх полях записів, що відображаються в даний момент у
табличному вигляді. Наприклад, після введення в поле фільтра рядка "####",будуть відображені
учні з іменем "Володимир", по батькові "Володимирович" і так далі.

• У другому режимі фільтр працює по каждому полю, дозволяючи робити вибірковий
пошук. Під заголовком кожного стовпчика є поле, введення даних у яке буде залишати в таблиці
тільки ті записи, які містять даний рядок у даному стовпчику.
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Увага: Фільтр на всіх полях і фільтр на кожному полі не працюють одночасно

7.5.18 Архів учнів
У програмі існує два порівняно незалежних одне від одного "сховища" учнів:

• Навчальний заклад;
• Архів.

Мал.238 Архів навчального закладу

Будь-якого учня можна як розмістити в архів, так і перевести (відновити) з архіву в будь-який із 
наявних підрозділів. Також можна видалити учня з архіву; при цьому він видаляється з бази даних 
безповоротно. Архів можна очистити повністю, вибравши пункт контекстного меню Очистити архів.

Мал.239 Запит на безповоротне видалення

Важливе зауваження: При видаленні підрозділу всі його учні автоматично розміщуються 
в архів

7.6 Робота з підрозділами

7.6.1 Додавання підрозділу
Для додавання підрозділу в навчальний заклад виконується будь-яка з указаних нижче дій:

• Вибірить пункт меню Підрозділ > Додати підрозділ;
• Натисніть кнопку Додати підрозділ; на панелі інструментів;
• Виберіть відповідний пункт контекстного меню навчального закладу;
• Натисніть кнопку  Додати (див. Запрошення до швидкого створення элемента на стор.193)

у випадку відсутності підрозділів у недавно створеній базі даних;
• Натисніть поєднання клавіш Ctrl + Alt + A.
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Справа від зони деревоподібного подавання з’явиться діалог підрозділу. Введіть ім’я і опис 
підрозділу у відповідні поля, наприклад: назва підрозділу – "11А", додатково – "випускний клас 
(фізико-математичний)".

Мал.240 Діалог підрозділу в режимі додавання 

Для виконання команди додавання натисніть кнопку Додати або клавішу Enter. Для скасування 
натисніть кнопку Скасування або клавішу Esc.

  Важливе зауваження: Програма не дозволить додати новий підрозділ, якщо в базі даних 
уже існує підрозділ із таким ж іменем. Можливо, у цьому випадку вам не потрібно додавати 
підрозділ, оскільки він уже був доданий раніше. Якщо ж мова йде про інший підрозділ, то 
існують такі варіанти подальших дій:

• змінити ім’я створюваного підрозділу;
• перед створенням нового підрозділу перейменувати попередній підрозділ із таким же іменем

• видалити попередній підрозділ (примітка: цей метод не рекомендується, оскільки учні  
видаленого підрозділу будуь автоматично переведені в архів).

7.6.2 Редагування підрозділу
Для редагування існуючого підрозділу виконайте будь-яку з указаних нижче дій виділеного 
підрозділу:

• Виберіть пункт меню Підрозділ > Редагувати підрозділ;
• Натисніть кнопку Редагувати підрозділ на панелі інструментів;
• Виберіть відповідний пункт контекстного меню підрозділу в деревоподібному або 

табличному перегляді;
• Натисніть поєднання клавіш  Ctrl + Alt + E;
• Виділивши підрозділ у зоні деревоподібного перегляду, натисніть клавішу Enter або F2.
Справа від зони деревоподібного перегляду з’явиться діалог (див. Мал.240  на стор.204 ) у режимі 
редагування. Змініть ім’я та опис підрозділу на потрібні. Для виконання команди редагування 
підрозділу натисніть кнопку Змінити або клавішу Enter. Для скасування – натисніть кнопку 
Скасування або клавішу  Esc.

   Важливе зауваження:  Програма не дасть відредагувати підрозділ, якщо в базі даних уже 
існує підрозділ із таким же іменем, на яке ви хочете відредагувати поточний підрозділ. 
Можливі варіанти дій у такому випадку описані в попередньому розділі Посібника (див.. 
Додавання підрозділу на стор.203 )

.

7.6.3 Видалення підрозділу
Для видаленн існуючого підрозділу виконайте будь-яку з указаних нижче дій для виділеного 
підрозділу:

• Виберіть пункт меню Підрозділ > Видалити підрозділ;
• Натисніть кнопку Видалити підрозділ на панелі інструментів;
• Виберіть відповідний пункт контекстного меню підрозділу в деревоподібному або табличному перегляд

• Натисніть поєднання клавіш  Ctrl + Alt + D.
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Залежно від заданої команди з’явиться діалог (див. Мал. 240  на стор.204) у режимі видалення 
або інформаційний запит, що містить дані про підрозділ, що видаляється.

Підтвердіть або скасуйте операцію видалення.
 Важливе зауваження: Підрозділ при видаленні видаляється безповоротно, але його учні 
розміщуються в архів. За необхідності цих учнів можна відновити з архіву, перевівши в 
потрібний підрозділ, або видалити з бази даних остаточно. 

Інформація: У режимі роботи програми  Nibelung Менеджер Профілів з резервуванням 
(див. Режими роботи з базою даних на стор.209) фактичне застосування всіх операцій 
відбувається тільки після виконання команди Зберегти базу даних або після виконання 
програмою команди автоматичне збереження (якщо ввімкнений відповідний пункт 
налаштувань (див. Вікно налаштувань програми на стор.189 ).

7.7 Робота з учнями

7.7.1 Додавання учня
Для додавання в підрозділ нового учня виконується будь-яка з указаних нижче дій:

• Виберіть пункт меню Учень > Додати учня;
• Натисніть кнопку Додати учня; на панелі інструментів
• Виберіть відповідний пункт контекстного меню підрозділу або навчального закладу
• Натисніть кнопку Додати (див. Запрошення до швидкого створення елемента на стор.193 )

у випадку відсутності учнів у створеному раніше підрозділі;
• Натисніть поєднання клавіш Alt + A.

Справа від зони деревоподібного перегляду (див. Деревоподібне подавання елементів 
навчального закладу  на стор.196 ) з'явиться діалог (див. Діалог властивостей (картка) учня  на 
стор.192 ) у режимі додавання нового запису.

Для виконання команди додавання натисніть кнопку Додати або клавішу Enter. Для скасування 
натисніть кнопку Скасування або клавішу Esc.

     Важливе зауваження: Програма не дасть додати учня, якщо в базі даних уже існує учень 
із таким же номером картки. Можливо, в цьому випадку вам не потрібно додавати учня, 
оскільки він уже був доданий раніше. Якщо ж мова йде про іншого учня, то існують такі 
варіанти подальших дій. 

• змінити номер картки створюваного учня;
• перед створенням нового учня змінити номер картки в уже існуючого в базі учня;

• розмістити учня з таким же номером картки в архів.

7.7.2 Редагування даних учня
Для редагування існуючого учня виконайте будь-яку з указаних нижче дій для
виділеного учня

• Виберіть пункт меню  Учень > Редагування учня;
• Натисніть кнопку Редагування учня на панелі інструментів;
• Виберіть відповідний пункт контекстного меню учня в деревоподібному або табличному перегляді;

• Натисніть поєднання клавіш   Alt + E ;
• Виділіть учня в зоні деревоподібного перегляду, натисніть клавішу Enter або F2 .
Справа від зони деревоподібного перегляду з’явиться діалог (див. Діалог властивостей (картка ) 
учня на стор.192 ) у режимі редагування існуючого запису.

Для виконання команди зміни натисніть кнопку Змінити або клавішу Enter. Для скасування 
натисніть кнопку Скасування або клавішу Esc .
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7.7.3 Переведення учня
Для переведення учня в інший підрозділ можна застосувати два способи:

• Викликати картку учня (див. Діалог властивостей (картка) учня  на стор.192) і вказати в
списку, що йде вниз, цільовий підрозділ;

• находячись у зоні деревоподібного подавання, перетягти учня методом drag'n'drop (див.
. Словар термінів на стор.228 у цільовий підрозділ.

Діалог для переведення в інший підрозділ з’являється при відновленні учня з архіву (див. Архів учня 
на стор.203), а також сумісно – при показі картки учня (див Діалог властивостей (картка) учня на 
стор.192), у всіх його режимах (додавання, редагування, розміщення в архів, відновлення з архіву). У 
даному діалозі вибирається цільовий підрозділ для учня.

Мал.241 Діалог для переведення сумісно з карткою учня

Мал.241 Діалог для переведення сумісно з карткою учня

інформація: У  випадку показу картки учня в режимі редагування автоматно вибирається 
поточний підрозділ учня, а у випадку відновлення з архіву – той підрозділ, у якому знаходився 
учень до його переміщення в архів, при його наявності. 
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7.7.4 Видалення (архівація) учня
Для видалення (архівації) існуючого учня виконайте будь-яку з указаних нижче дій для виділеного 
учня:

• Виберіть пункт меню Учень > Видалити учня;
• Натисніть кнопку Видалити учня; на панелі інструментів
• Виберіть відповідний пункт контекстного меню учня в деревоподібному або табличному перегляді;

• Натисніть поєднання клавіш Alt + D ;
• Виділивши учня в зоні деревоподібного перегляду, натисніть клавішу  Delete .

(у цьому випадку з’явиться не діалог, а запит на видалення учня)..

Справа від зони деревоподібного перегляду з’явиться картка учня (див. Діалог властивостей 
(картка) учня на стор.192  в режимі видалення (архівації) існуючого учня..

Для виконання команди видалення натисніть кнопку Видалити або клавішу  Enter .Для скасування 
натисніть кнопку Скасування або клавішу Esc .

7.7.5 Відновлення учня з архіву
Для відновлення учня з архіву можна застосувати такі способи

• вибрати пункт Відновити контекстного меню учня, що знаходиться в архіві. Це можна зробити як
у табличному вигляді, так і в зоні деревоподібного перегляду. З’явиться діалог, у якому можна
буде вказати цільовий підрозділ (тобто той, у якому буде відновлено учня);;

• в зоні деревоподібного подавання перетягти учня методом drag'n'drop (див. Словар
терминів на стор.228 ) у цільовий підрозділ.

7.8 Відповіді на питання, які часто задають (FAQ)

7.8.1 Вимоги до системного програмного забезпечення

У яких операційних системах працює програма Nibelung Менеджер Профілів? Программа 
Nibelung Менеджер Профілів працює в усіх операційних системах, у яких можлива 
установка .NET Framework 4.0, а саме:

• Microsoft Windows XP SP2
• Microsoft Windows Vista
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10
• Microsoft Windows Server 2003
• Microsoft Windows Server 2008
• Microsoft Windows Server 2012

7.8.2 Встановлення і налаштування

Які можуть виникнути труднощі при встановленні й налаштуванні програми?

Перед початком установлення програми  Nibelung Менеджер Профілів рекомендуємо 
ознайомитися з наступним розділом Рекомендації з встановлення ПЗ Nibelung Менеджер 
Профілів на стор.186 .
Яке ім’я і пароль викладача за замовчуванням?

За замовчуванням ім’я викладача:   Admin, пароль: Admin.
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Де знаходяться налаштування програми?
Для виклику діалогу з налаштуваннями необхідно зайти в програму в режимі адміністратора. Діалог 
можна викликати поєднанням клавіш Ctrl+H або вибрати відповідний пункт меню чи кнопку панелі 
інструментів.

Як запустити програму в режимі адміністратора?

Для цього достатньо ввійти в програму під іменем  Admin

7.9 Експорт
Программа Nibelung Менеджер Профілів дозволяє експортувати:
• картку одного учня;
• підрозділ разом з усіма його учнями;
• навчальний заклад (зведена інформація);
• навчальний заклад (повна інформація)
• усіх учнів, які знаходяться в архіві;
• усіх учнів навчального закладу.

Експорт реалізований у формати csv, txt и html (див. Словарь термінів на стор.228 ).

Інформация: При експорті учнів (одинична картка або набір учнів) у формат html 
експортуються також їх фотографії. Вони знаходяться в каталозі, що міститься там же, 
де і html файл експорту і названому так же, однак він має приставку _files у кінці імені

Щоб виконати експорт, викличте контекстне меню навчального закладу, підрозділу, архіву 
або одиничного учня і виберіть пункт Експорт. У діалозі, що з’явиться, виберіть:

• формат експортованих даних;
• каталог, куди буде здійснений експорт;
• ім’я файлу для експорту.

Мал.243 Приклад діалогу експорту

 Інформація: При відсутності розширення в експортованого файлу програма додасть 
його самостійно

7.10 Поради щодо роботи з програмою
• Почніть зі створення потрібних підрозділів, затим додайте в них учнів;
• Властивості вибраних в зоні деревоподібного подавання можна подивитися та змінити, натиснувши

клавішу F2;
• Навігація по всьому вікну програми, а також у зоні деревоподібного подавання, табличному

виду і внутрішніх діалогах можлива як за допомогою мишки, так і за допомогою клавіатури. Для 
навігації використовуються стандартні клавіатурні поєднання: Tab, Ctrl + Tab, стрілки вліво,
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вправо, вверх и вниз. Ці клавіші використовуються як в зоні деревоподібного перегляду, так і в 
табличному вигляді й у всіх діалогах і вікнах програми;

• При наведенні мишки на елемент в зоні деревоподібного перегляду буде показана картка з
основною інформацією про нього;

• За необхідності можна змінити ширину зони деревоподібного перегляду і навігації за допомогою
розділювача, розташованого справа від неї. При наведенні на цю зону мишкою з’являється 
курсор, що сигналізує про можливості зміни ширини зони. Натисніть ліву кнопку мишки і почніть 
переміщення в потрібний вам бік;

• У кожного елемента як у зоні деревоподібного перегляду, так і в табличному вигляді, є
контекстне меню, яке можна викликати правою кнопкою мишки або стандартною клавішею 
клавіатури контекстне меню;

• При виклику контекстного меню для довільного (тобто в загальному випадку – не виділеного)
елемента він виділяється автоматично і будь-який пункт контекстного меню буде примінятися до 
цього елемента;

• Якщо програма працює в режимі з резервуванням (див. Режими роботы з базою даних на
стор.209), з’являється відповідна кнопка на панелі інструментів і пункт меню  Файл > Зберегти
базу данных. У цьому випадку всі зміни в базі даних будуть зафіксовані тільки після
натискання цього пункту меню  або кнопки «Зберегти»). При виході з програми або завершенні
сеансу роботи програма запропонує зберегти зміни. При ввімкненому режимі автозбереження
резервна база даних буде автоматично записуватися в основну кожні кілька хвилин згідно із
заданим інтервалом);

• У зоні табличного перегляду можна змінити порядок стовпчиків, просто перетягнувши їх мишкою;

• В области табличного просмотра можно поменять порядок столбцов, просто перетащив их мышкой;
• Для швидкого переведення учнів, їх видалення або відновлення, використовуйте drag'n'drop (.

Словар термінів на стор.228 ). Цільовий підрозділ буде підсвічено, а переміщений елемент 
виявиться в кінці деревоподібного подавання відповідного підрозділу;

• Використовуйте режим показу всіх учнів для пошуку учня, підрозділ якого вам точно невідомий,
але про який відомі деякі дані (наприклад, прізвище або дата народження);

• Для швидкої ревізії бази даних експортуйте цілком навчальний заклад, підрозділ або список учнів
у формат html. Так ви зможете швидше знайти учнів, упізнавши їх за фотографією, а також 
використати в усій повноті засоби пошуку, вбудовані в будь-який сучасний браузер.

7.11 Режими роботи з базою даних
В программе Nibelung Менеджер Профілів реалізовано два режими роботи з базою даних:
• Режим прямої роботи;
• Режим із резервуванням (режим відкладеного запису).

Мал.244 Кнопка збереження в режимі резервування на панелі інструментів

Потрібний режим встановлюється ввімкненням або вимкненням опції Режим резервування (див. 
Вікно налаштувань програми на стор.189 ). У режимі прямої роботи з базою даних будь-яка дія, 
здійснена редактором бази, негайно приміняється до бази даних. При ввімкненому режимі 
резервування вся робота відбувається з тимчасовою базою даних. Це значить, що будь-які зміни, 
зроблені користувачем, записуються в тимчасову базу і виявляються в основній базі даних тільки 
після виконання команди Зберегти базу даних.
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Ця команда виконується користувачем вручну (при завершенні сеансу роботи або закритті програми 
користувачеві в будь-якому випрадку видається запит на збереження змін) і, при ввікненому режимі 
автоматичного збереження, автоматично через інтервал, заданий у вікні налаштувань програми 
(див.. Вікно налаштувань програми  на стор.189 ).

Мал.245 Запит на збереження змін

Інформація:  Інтервал автоматичного збереження задається у хвилинах

7.12 Системному адміністратору

В програмі Nibelung Менеджер Профілів існує розмежування користувачів за рівнем доступу. Після 
встановлення існує єдиний обліковий запис Admin із паролем за замовчуванням Admin.  Для 
налаштування зайдіть у програму, ввівши пароль адміністратора. 

• За допомогою діалогу управління користувачами (див. Вікно управління користувачами на
стор.189 ):

• додавання користувача
• зміни пароля користувача;
• видалення користувача;.

• Створення нової бази даних Менеджера Профілів;
• Підключення до довільної бази даних Менеджера Профілів
• За допомогою діалогу налаштувань програми (див.Вікно налаштувань програми на стор.189 ):

• Зміни мови інтерфейсу програми;
• Установлення бази даних, з якою працюватимуть користувачі;
• Задання контактних даних для зв’язку користувачів з адміністратором;
• Управління режимом запиту підтверджень при видаленні;
• Управління режимом резервування бази даних
• Управління режимом автоматичного збереження і його інтервалом

Інформація:  Задайте дані для зв’язку в налаштуваннях, щоб користувачі у випадку 

забутого пароля або інших проблем не залишалися один на один зі своєю проблемою. 

Інформація:  Звичайним користувачам задавати пароль бажано, але не обов’язково.

Важливе зауваження:  Після встановлення програми змініть адміністративний пароль за 
замовчуванням на новий!

Піл час роботи програма  Nibelung Менеджер Профілів протоколює дії в log-файл. У випадку 
необхідності його можна подивитится в каталозі %TEMP%\Nibelung\SPMan.log поточного 
користувача операційної системи.

При роботі в режимі резервування бази даних програма Nibelung Менеджер Профілів оперує з 
базою даних, що знаходиться в каталозі %TEMP%. Ім’я файлу бази має вигляд "1234567890-
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tmp.db". Тимчасова база являє собою копію бази з часу останнього сеансу роботи з нею, до якої 
додані зміни, зроблені в поточному сеансі. Якщо з будь-яких причин (наприклад, збій живлення) 
робота була перервана, можна спробувати відновити останні зміни. Для цього треба:

• Відкрити збережену тимчасову базу в адміністративному режимі;
• Пересвідчиттися в тому, що це саме та база, яка редагувалася до завершення роботи і що вона

містить останні зміни, заради яких необхідне відновлення;
• Зробити резервну копію поточної бази  (Вікно налаштувань програми  на стор.189

містить інформацію про поточні файли бази даних;
• Вручну перемістити тимчасову базу в цільовий каталог, задавши їй зручне ім’я;
• Вибрати базу даних, що використовується, у вікні налаштувань програми.

7.13 Можливі помилки
Не відкривається база даних • увійшовши в режим адміністратора, перевірте наявність

файлу бази даних по шляху, указаному в налаштуваннях.
При відсутності файлу:

• створіть базу заново й укажіть шлях до неї в налаштуваннях;
• перемістіть потрібний файл бази відповідно налаштуванням-

шляху та імені файлу бази;
• укажіть в налаштуваннях шляху будь-який раніше створений

файл бази даних Менеджера Профілів, що є на
локальному комп’ютері або в мережі;

• перевірте, чи не блокується доступ до бази даних
сторонньою програмою, наприклад, антивірусом;

• за допомогою диспетчера задач перевірте, чи не залишився -
модуль програми (SPMan.exe) завантаженим у пам’яті при
тому, що сама програма була закрита або не була запущена
повторно; якщо такий процес є, завершіть його;

• переконайтеся, що в каталозі з установленою програмою
присутній файл System.Data.SQLite.dll. При його відсутності
переустановіть програму.

Програма не запускається • переустановіть програму;
• переконайтеся за допомогою вашого системного адміністратора

що каталоги програми доступні для читання і запису
поточним користувачем системи.
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8. ПОРЯДОК РОБОТИ З ПРОГРАМОЮ

1. Увімкніть комп’ютери викладача й учнів
2. Запустіть на комп’ютері викладача основний модуль, а на комп’ютерах учнів модулі клієнтів, якщо

вони не були запущені при завантаженні операційної системи.
3. Виберіть ім’я викладача. Якщо викладач уперше працює з програмою і його імені немає в списку,

потрібно ввійти під іменем Admin і додати ім’я цього викладача (див. Вибір викладача  на 
стор.63 ).Після чого необхідно ввійти під заново створеним іменем викладача.

4. Відкрийте файл потрібного класу. Якщо ви вперше працюєте з класом, потрібно вибрати пункт
Новий клас, ввести кількість учнів і кількість рядів у класі. За необхідності можна вручну
розставити робочі місця учнів і ввести імена учнів. Збережіть новий клас на жорсткому диску
викладача (див. Робота с класом на стор.68 ).

5. Проведіть реєстрацію присутніх (див. Реєстрація учнів  на стор.70).Якщо необхідно, після
реєстрації виправте імена учнів.

6. Після цього ви можете організувати групи учнів (див.  Об’єднання учнів у групи  на стор.77) і
видати їм завдання для роботи (див. Завдання для учнів на стор.112).

7. Процес завершення роботи програми залежить від типу завдання. Наприклад, при самостійній
роботі може виникнути потреба зібрати записи учнів на комп’ютер викладача 
(див. Самонавчання на стор.113 ).

8. Якщо виникне потреба, можна зберегти результати роботи учнів, які знаходяться в папці
викладача, стандартними засобами Windows на змінний носій для подальшого використання 
викладачем.

9. Комп’ютери учнів можна вимкнути за командою з основного модуля (див. Управління живленням
на стор.106 ).

10.Після цього можна закрити основний модуль і вимкнути комп’ютер викладача.
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9. РОБОТА ПРОГРАМИ З АУДІОКОМУТАТОРОМ

9.1 Переваги використання аудіокомутатора IDL audio
Аудіокомутатор IDL audio разом із блоками учнів є засобом передавання звукових сигналів 
учням через виділені лінії.
Застосування аудіокомутатора дозволяє вирішити наступні проблеми, які виникають при передачі 
аудіосигналів по локальній мережі програмним комплексом Nibelung:

• підвищується якість аудіосигналів
• відсутнє відлуння
• відсутня затримка аудіосигналу;
• використовується апаратне самопрослуховування.

Інформація:  В Windows Vista и Windows 7 відсутнє апаратне самопрослуховування, а його 
програмна реалізація призводить до появи відлуння і затримки сигналу.

9.2 Опис блоку комутації
Блок комутації (аудіокомутатор IDL audio) служить для передачі звукових сигналів. 
Управління блоком здійснюється по локальній мережі за допомогою програми Nibelung.

На задній панелі блоку комутації  (Мал.246  на стор.213 ) знаходяться роз’єми підключення кабелів 
від блоків учнів, зовнішніх джерел, гарнітури викладача, локальної мережі та шнура живлення. 

Мал.246 Блок комутації. Вигляд ззаду. 

На цьому малюнку цифрами позначені:

1

2

3

4

5

Роз'єм (1) підключення шнура кабелю інтерфейсу RS232

 Роз'єм (2) підключення шнура кабелю інтерфейсу RS232

Роз'єм підключення блоку учня №1 (RJ-45) 

Роз'єм підключення блоку учня №2 (RJ-45)

 Гніздо блоку учня №27 (RJ-45)

 Роз'єм підключення блоку учня №28 (RJ-45)6
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Зліва блоку комутації (Мал.247 на стор.214) розташовані роз'єми входів і виходів зовнішніх джерел, 
гарнітури викладача.

Мал.247 Блок комутації. Вид зліва

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Вхід від звукової карти комп'ютера (jack 3,5 mm) 

Вхід правого каналу джерела HiFi (RCA)  

Вхід лівого каналу джерела HiFi (RCA)

Вхід джерела VCR (RCA)

Вхід джерела AUX (RCA)  

Вихід лівого каналу HiFi (RCA)

Вихід правого каналу HiFi (RCA)  
Вихід AUX (jack 3,5 mm) 

Гніздо 2 підключення гарнітури викладача  

Вихід на звукову карту комп'ютера (jack 3,5 mm)

Вихід на активний динамік (jack 3,5 mm)

Гніздо 1 підключення гарнітури викладача

На цьому малюнку цифрами позначені:

Справа блоку комутації (Мал.248: на стор.214). розташовані роз'єм підключення кабелю живлення 
напругою 220В (Євростандарт) і кнопка включення блоку.

Мал.3 Блок комутації. Вид з правого боку 

На цьому малюнку цифрами позначені:



Посібник користувача

Copyright © 2008 - 2019 LAIN S.r.l.. Усі права захищені
215

9.3 Опис блоку учня
Блок учня IDL audio (Мал.249 на стор. 215) служить для передавання аудіосигналів до учня і від 
учня через аудіокомутатор.

Мал. 249 Блок учня. Вид зверху 

На цьому малюнку цифрами позначені::

1

2

Роз'єм (підключення кабелю живлення напругою 220В (Євростандарт) 

Кнопка включення живлення

1

2

Індикатор живлення 

Кнопка виклику вчителя

Усередині блоку учня (Мал 250 на стор.215) розташовані роз'єми для підключення гарнітури учня і 
зовнішнього джерела.

Мал.250, Плата модуля учня
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 Важливе зауваження: Лінійний вхід звукової карти ПК учня необхідно підключити до лінійного 
виходу блоку учня, а лінійний вихід звукової карти - до лінійного входу блоку.

 Інформація: Кабель підключення до комутатора заводиться знизу і підключається до плати 
при монтажі блоку.

9.4 Підключення аудіокомутатора
Схема підключення мережевого і аудіообладнання приведена на Мал.251 стор.216.

Мал.251 Схема підключення аудіокомутатора 

На цьому малюнку цифрами позначені:

1

2

3

4

5

ПК викладача

ПК учня

Комутатор локальної мережі Ethernet (або Wi-Fi роутер) 

Аудіокомутатор IDL audio

Блок учня IDL audio

На цьому малюнку цифрами позначені:

1

2

3

4

5

Роз'єм зовнішнього входу (jack 3,5 mm) підключається до входу звукової карти ПК учня

Роз'єм зовнішнього виходу (jack 3,5 mm) підключається до виходу звукової карти ПК учня

Роз'єм підключення гарнітури №1

Роз'єм підключення гарнітури №2

Роз'єм підключення до блоку комутації (RJ-45)
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6

7

8

9

10

11

12

Гарнітура викладача Pro HS 2130

Гарнітура учня Pro HS 2130

Кабель з’єднання по локальній мережі UTP-5 (не потрібен при використанні мережі Wi-Fi) 

Кабель з’єднання аудіокомутатора IDL з блоком учня

Аудіокабелі для підключення звукової карти ПК викладача до аудіокомутатора IDL     

Аудіокабелі для підключення звукової карти ПК учня до блоку учня

Кабель RS232 для підключення ПК викладача до блоку комутаці

Блоки учнів підключаються до блоку комутації 8-жильним плоским кабелем (6) (Мал.252 на стор.217).

 З’єднувальний 8-жильний плоский кабель прокладається від блоку комутації до кожного блоку учня. 
На кінці з’єднувальних кабелів за допомогою спеціального обжимного інструмента встановлюються 
роз’єми.

 Важливе зауваження: Використовується т.з. прямий обжим. Це означає, що на обох кінцях 
кабелю (у блоку комутації і блоку учня) роз’єми встановлюються ОДНАКОВИМ СПОСОБОМ. 
Після обжиму послідовність кольорових жил в обох роз’ємах повинна співпадати.

Увага: Іноді з вини виробника кабелю послідовність кольорових жил на окремих ділянках 
кабелю може мінятися, тому перед обжиманням обов’язково треба пересвідчитися в тому, 
що на зачищеному кінці потрібна послідовність кольорових жил.

Мал.252 З’єднувальний кабель

Важливе зауваження: Зверніть увагу, що номер входу аудіокомутатора, до якого 
підключено блок учня, повинен відповідати ID учня (п. Налаштування модуля клієнта на 
стор.33 )!

9.5 Особливості роботи програми з аудіокомутатором
Важливе зауваження: За допомогою аудіокомутатора можна підключити не більше 28 
учнів. Якщо у класі велика кількість учнів, то для учнів із ID більше 28 звук буде передаватися 
по локальній мережі.
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Інформація: Для роботи програми Nibelung сумісно з аудіокомутатором, як правило, не 
потрібно ніяких додаткових налаштувань. Програма Nibelung автоматично виявляє 
аудіокомутатор у локальній мережі і перебудовується на роботу через аудіокомутатор. 
Якщо аудіокомутатор не виявлено, програма Nibelung працює у звичайному режимі.

У правій частині рядка стану основного вікна програми знаходиться значок стану зв’язку з 
аудіокомутатором (1). При наявності зв’язку з аудіокомутатором цей значок стає зафарбованим. 

Мал.253 Іконка стану зв’язку з аудіокомутатором

У клієнтських модулях, підключених до аудіокомутатора, у рядку статусу на місці значка стану  

з’єднання (4) (Мал.164 на стор.156 ) з’явиться даний значок (1).

Мал.253 Іконка стану зв’язку з аудіокомутатором у клієнтському модулі

При підключеному аудіокомутаторі в меню Медіаджерела сигналів (див. Медіаджерела сигналів на 

стор.128) додається пункт Аудіокомутатор.

Мал.254 Медіаджерела сигналів

При виборі цього медіаджерела стануть доступними органи управління аудіокомутатором, які 

дозволяють вибрати джерело сигналу для групи:

• Ні (вимкнути джерело сигналу);
• Викладач;
• Учень;
• Зовнішнє джерело;
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• Викладач і зовнішнє джерело..

Мал.255 Медіаджерело аудіокомутатор

При виборі пунктів, що використовують зовнішнє джерело, є можливість вибрати одне з джерел, 
підключених до зовнішніх входів аудіокомутатора, а також відрегулювати його гучність.

       Важливе зауваження: У випадку вибору джерелом сигналу Учень, джерелом сигналу для 
потокової групи може бути будь-який учень з усього класу, підключений до аудіокомутатора.

Призначення решти органів управління описане в п. Медіаджерела сигналів на стор.128 .
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10. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ, ЯКІ ЧАСТО ЗАДАЮТЬ (FAQ)

10.1 Вибір обладнання

Які вибрати комп’ютери?

Апаратні вимоги:

• частота процесора 1ГГц;
• оперативна пам’ять 1 Гб (рекомендується 2 Гб і більше)
• до 550 Мб вільного простору на жорсткому дискові для інсталяції програми;
• роздільна здатність екрана не нижче 1024х768 і якість кольоропередачі не менше 16 біт,для викладача;

• звукова карта, сумісна з AC97 або RealTek HD Audio;
• мережева карта..
Для учня можна використовувати будь-який сучасний комп’ютер, ноутбук, у т.ч. нетбук. Мінімальна 
вимога – наявність 1024 Мб оперативної пам’яті. Збільшення продуктивності комп’ютера учня 
позначиться на збільшенні швидкості роботи програми, якості відображення відео.

Для викладача можна також використовувати будь-який сучасний комп’ютер або ноутбук. 
Мінімальна вимога – наявність 2-4 Гб оперативної пам’яті і процесор Pentium Dual-Core або 
потужніший. Продуктивність комп’ютера викладача впливає на стабільність роботи з 
великими класами в бездротових мережах, можливість трансляції кількох відеопотоків, 
можливість трансляції відео із зовнішніх джерел.

Які вибирати гарнітури (мікрофон із навушниками)?

У першу чергу рекомендуємо вибрати повнорозмірну гарнітуру закритого типу з великими зручними 
навушниками, крім того, бажано щоб мікрофон гарнітури був спрямованим. Рекомендуємо 
професійні спеціалізовані гарнітури, які спеціально розроблені для лінгафонних кабінетів і 
лабораторій. Наприклад, HS 2130 Pro, HS 2140 Combo, HS 2180 USB, HS 2130 md.

Порадьте обладнання для мереж Wi-Fi

ля невеликих класів, до 10 учнів, можемо рекомендувати маршрутизатори і точки доступу ASUS, 
наприклад, ASUS RT-N16, або аналоги від інших виробників. Для великих класів рекомендуємо 
пристрої професійного класу, наприклад, ZyXEL NWA3160-N або NETGEAR WNAP320. Іноді 
доцільне використання кількох точок доступу. Не рекомендуємо використовувати недорогі Wi-Fi 
рішення D-Link.

Порадьте комутатор (світч), мережеве обладнання Ethernet

Для класів на основі Ethernet можна використовувати практично будь-які мережеві комутатори 
100/1000 Mbps професійного рівня, наприклад, D-Link DES-1024D. Не рекомендуємо 
використовувати настільні домашні рішення.

Що необхідно для трансляції відео з відеомагнітофона, документкамери і т.д.?

Для трансляції відео із зовнішніх джерел у комп’ютері викладача повинно бути встановлено пристрій 
відеозахоплення, він може бути як внутрішнім, так і зовнішнім. Рекомендуємо вибрати внутрішні 
пристрої фірми AVerMedia.

У яких операційних системах працює програма Nibelung?

Програма Nibelung працює в усіх операційних системах, у яких можливе встановлення .NET 
Framework 4.0 Client Profile, а саме:

• Windows XP SP2
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• Windows Vista
• Windows 7
• Windows 8
• Windows 8.1
• Windows 10
• Windows Server 2003
• Windows Server 2008
• Windows Server 2012

10.2 Установлення і налаштування

Які можуть виникнути труднощі при встановленні і налаштуванні програми?

Перед початком установлення Nibelung рекомендуємо прочитати відповідний розділ Посібника 
( порадника) користувача й ознайомитися з рекомендаціями з установлення і налаштування.

Яке ім’я і пароль викладача за замовчуванням?

За замовчуванням ім’я викладача:  Admin, пароль: Admin.

Де мені знайти номер ліцензії, ліцензійний ключ і т.д.?

Під час установлення основного модуля вам потрібно буде ввести назву організації, номер ліцензії 
та ліцензійний ключ. Вони знаходяться в комплекті поставки разом із USB-ключем та настановним 
диском. Будьте уважні: номер ліцензії повинен співпадати з номером USB-ключа! (тільки для версії 
програми з ключем USB)
Що робити, якщо втрачено номер ліцензії або ліцензійний ключ?

Для відновлення даних ліцензії необхідно звернутися до вашого дилера або в службу технічної 
підтримки Nibelung і повідомити назву організації та номер ліцензії. Номер ліцензії записаний на 
USB-ключі. (тільки для версії програми з ключем USB)

Що робити, якщо втрачено USB-ключ?

У випадку втрати USB-ключа його відновлення неможливе!!

Де знаходяться налаштування програми учня?

Для виклику меню, що випадає, модуля учня необхідно, утримуючи натиснутими клавіші Alt і Ctrl, 
клацнути лівою кнопкою мишки на заголовку або на будь-якому вільному місці вікна програми учня. 
Для зміни налаштувань програма повинна бути запущена з правами адміністратора.

Як запустити програму від імені адміністратора?

Щоб запустити програму з правами адміністратора (у Windows Vista, Windows 7/8/10 при 
ввімкненому UAC) потрібно клацнути по ярликові програми правою кнопкою мишки і вибрати пункт 
меню  Запуск від імені адміністратора.

Як налаштувати програму таким чином, щоб викладач міг одночасно спілкуватися з учнями 
(дискусія) і транслювати звук зі свого комп’ютера?

Для трансляції звука з комп’ютера (від інших програм) необхідно вибрати джерело звукова карта і 
ввімкнути Стереомікшер. При цьому якщо навушники викладача підключені до цієї ж звукової карти, 
то учні почують свій голос із затримкою (з’явиться відлуння). Є два рішення цієї проблеми:

1. Використати дві фізичні звукові карти. Установити додаткову звукову карту; підключити до неї
гарнітуру (мікрофон із навушниками); укажіть в налаштуваннях основного модуля програми
Nibelung цю карту як основний пристрій запису і відтворення; з’єднайте вихід основної звукової
карти зі входом додаткової.
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2. . Використовувати віртуальну звукову карту. Наприклад, Virtual Audio Cable (http://
www.ntonyx.com/vac.htm). Використовуйте віртуальну карту як пристрій відтворення звука за
замовчуванням у Windows, а фізичну як основний пристрій запису і відтворення в програмі
Nibelung.

Що знаходиться на диску з програмою?

• AdobeReader – програма для перегляду файлів у форматі PDF;
• Android – APK файли модуля учня для ОС  Android;
• Docs – документація;
• KB –  пакети виправлень для Windows;
• Nibelung – папка с дистрибуівом Nibelung;

• DotNetFX40ClientKB2468871 – .Net Framework 4.0 Client Profile платформа, на якій працює
Nibelung (Windows 8/10 ввімкнена за замовчуванням);

• jre 1_7 – платформа Java, потрібна для роботи системи тестування;
• vcredist_x86 – потрібен для роботи деяких функцій, наприклад, передачі відео;
• WindowsInstaller4_5 – підсистема, що забезпечує встановлення програм (потрібна для старих версій

Windows XP);
• nibelungmain.msi – дистрибутив модуля викладача Nibelung;
• nibelungclient.msi –дистрибутив модуля учня Nibelung;
• setup-nibelungmain.exe – програма встановлення модуля викладача;
• setup-nibelungclient.exe – програма встановлення модуля учня;

• NPlayer – файли установки NPlayer для окремого встановлення (наприклад, щоб встановити
вдома);

• NPW – файли установки Nibelung Power Watch - програми для відображення стану батарей
планшетів;

• NQuiz – кросплатформний інсталятор і документація системи тестування  NQuiz для окремої
установки (наприклад, щоб установити вдома);

• SampleContent –приклади аудіо і відео;
• SimpleDict –вільно поширювана програма-словник (Academic Free License (AFL));
• SPMan – файли установки Nibelung Менеджер профілів учнів для окремої установки

(наприклад, щоб встановити вдома);
• VideoConverter –вільно поширювана програма для редагування і конвертації відеофайлів;

• WMP – Windows Media Player 10 (потрібен для старих версій Windows XP);

http://www.ntonyx.com/vac.htm
http://www.ntonyx.com/vac.htm
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11. МОЖЛИВІ ПОМИЛКИ

Не підключається модуль 
клієнта:

• перевірте правильність підключення комп’ютера до
локальної мережі;

• перевірте, чи відповідає адреса сервера (ім’я сервера) в
налаштуваннях модуля клієнта реальній IP адресі
комп’ютера (імені комп’ютера) викладача;

• перевірте, чи не запущені інші клієнтські модулі з тим же
самим ID учня;

• перевірте, чи не заважає роботі додатка брандмауера
Windows або інший файрвол.

Не йде передача звука під час 
роботи з аудіоджерелами:

• мережевий комутатор не підтримує протокол  IGMP-2;
• неправильно налаштована звукова карта
• у мережевих підключеннях активований  "VirtualBox Host-

Only Network".

Не відбуваєтья запис у 
програвачі учня:

• перевірте правильність підключення гарнітури;
• перевірте налаштування звукової карти і переконайтеся, що

запис із мікрофона можна здійснити, використовуючи
стандартні засоби Windows (програма звукозапису,
зазвичай знаходиться в меню Програми > Стандартні>
Розваги).

Комп'ютери учнів не 
включаються по команді 
викладача:

• перевірте налаштування мережевої карти і BIOS Налаштування
комп'ютера і операційної системи на стор.34 );

• BIOS деяких комп’ютерів може не підтримувати вмикання
по локальній мережі, тому вони можуть вмикатися за цією
командою тільки зі сплячого режиму

• переконайтеся, що комп’ютери учнів були раніше під’єднані
до основного модуля для того, щоб отримати MAC адреси
відповідних мережевих плат. MAC адреси мережевих плат
зберігаються у файлі класу!

Некоректна робота Інтернет 
браузера викладача або 
учня:

• встановити останню версію Adobe Flash Player.

Некоректно працює передача 
файлів

• перевірте наявність і налаштування антивірусних програм.

Не працює передача екрана: • в налаштуваннях програми ввімкніть опцію "Оптимізувати
відео для мереж Wi-Fi (відключити multicast)" (див. 
Настройка основного модуля на стор.31 ).

В операційній системі 
Windows XP і Windows 2003 
вікна або меню, що 
випливають, відображаються 
за основним вікном програми

• встановити оновлення KB943326 . Подробиці дивіться на
сайті http://support.microsoft.com/kb/943326.

В операційній системі 
Windows 7 немає передачі 
звука:

• встановити оновлення KB841290. Подробиці дивіться на
сайті http://support.microsoft.com/kb/981679.

http://support.microsoft.com/kb/943326
http://support.microsoft.com/kb/981679


Посібник користувача

Copyright © 2008 - 2019 LAIN S.r.l.. Усі права захищені
224

12. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Web-сайт програми http://www.lainlab.com

Технічна підтримка в Україні nibelung@infol.com.ua

Контактні телефони +38 0532 563030

Спільнота користувачів Nibelung http://www.lainlab.com

mail@infol.com.ua

http://www.infol.com.ua

http://www.lainlab.com
mailto:nibelung-support@lainlab.com
http://www.lainlab.com
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13. СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

ID УЧНЯ
Порядковий номер комп’ютера учня, який встановлюється при установці модуля клієнта або пізніше 
в його налаштуваннях (див.. Налаштування модуля клієнта на стор.33 ). У класі не повинно 
бути комп’ютерів з однаковими ID учня.

IP АДРЕСА АБО ІМ’Я СЕРВЕРА
Необхідна для налаштування модуля клієнта (див Налаштування модуля клієнта на стор.33 ). IP 
адреса— це локальна мережева адреса комп’ютера, на якому встановлений основний модуль, у 
форматі xxx.xxx.xxx.xxx. Наприклад,, 192.168.0.1.Замість IP адреси можна використовувати ім’я 
комп’ютера, на якому встановлений основний модуль.

USB КЛЮЧ
USB пристрій, що служить для захисту програмного комплексу. У нього внесені дані про 
максимально можливу кількість підключених учнів (див. Установка основного модуля на стор.13 ).

АВТООГЛЯД
Режим, у якому викладач може послідовно бачити копії екранів учнів і одночасно чути їх (див. 
Автоогляд на стор.101 ).

АУДІОГРАФ
Графічне подавання аудіофайлу в часі в цифровому магнітофоні учня (див. Майстер-трек і 
трек учня на стор.158 ).

БРЕЛОК ВИКЛАДАЧА
USB апам’ятовуючий пристрій, що служить для ідентифікації та збереження персональних даних 
викладача (див. Брелок викладача на стор.67 ).

ВИД КЛАСА
План розташування комп’ютерів учнів. Він відображається в робочому вікні основного модуля 
програми (див. Работа с класом на стор.68 ).

ДИСКУСІЯ
Режим, у якому учні можуть спілкуватится між собою в парах або всією групою в режимі конференції 
(див.. Дискуссія на стор.116 ).

ЗАКЛАДКИ
Маркери, що використовуються для збереження позицій у мультимедійному файлі і які дозволяють 
користувачу з легкістю до них повернутися (див. Работа с закладками на стор.160 ).

ЗАПУСК ПРОГРАМ
Режим, уякому викладач може запустити на комп’ютерах учнів програми для вибраної групи або 
всього класу (див. Запуск програм на стор.80 ).

ІНТЕРАКТИВНА ДОШКА
Засіб спілкування учнів між собою і з викладачем у режимі реального часу за допомогою малювання 
на віртуальній класній дошці (див. Інтерактивна дошка на стор.88 ).

МАЙСТЕР-ТРЕК
Аудіофайл у цифровому магнітофоні учня, з яким учень може працювати (див. Майстер-трек 
і трек учня на стор.158 ) (прослуховувати, виділяти фрагмент для циклічного 
прослуховування, встановлювати мітки та ін.).
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МОДУЛЬ КЛІЄНТА
Програма, встановлена на комп’ютер учня. Являє собою (у своїй основі) цифровий магнітофон і 
служить для взаємодії з основним модулем та іншими модулями клієнтів (див. Опис модуля клієнта 
на стор.155 ).

ОПИТУВАННЯ
Режим, у якому викладач може провести швидке голосування або опитування на одне питання з 
різними варіантами відповідей (див.Опитування на стор.84 ).

ОСНОВНИЙ МОДУЛЬ
Програма, що встановлюється на комп’ютер викладача. Служить для управління модулями клієнтів, 
прослуховування викладачем і оцифрування різних аудіоджерел, а також для підготовки матеріалів 
для навчанняя (див. Опис основного модуля  на стор.50 ).

ОЦИФРУВАННЯ 
Переведення аналогового сигналу в цифрову форму з подальшим збереженняи його в аудіофайл 
на жорсткому диску комп’ютера (див Медіаджерела сигналів на стор.128 ).

ПАНЕЛЬ ІНСТРУМЕНТІВ
Панель, що служить для розміщення кнопок швидкого доступу до найбільш часто використовуваних 
команд. Налаштування панелі інструментів описане в п. Налаштування панелі інструментів на 
стор.139.
ПАПКА ВИКЛАДАЧА
Каталог, що створюється автоматично для кожного викладача. У папці викладача міститься 
різноманітна інформація: файли класів, збережені завдання, аудіо- і відеоматеріали та ін. Папка 
індивідуальна для кожного викладача.

ПЕРЕДАЧА АУДІОСИГНАЛУ
Учням для прослуховування по локальній мережі можуть бути передані різні аудіосигнали: 
аудіофайли, треки з аудіо CD дисків, лінійний вхід звукової карти, мікрофон викладача або певного 
учня (див. Медіа джерела сигналів на стор.128).

ПЕРЕДАЧА ВіДЕОСИГНАЛУ
Учням для перегляду по локальній мережі можуть бути передані різні відеосигнали: відеофайли, 
інформація з карти відеозахоплення (див. Відео на стор.135), відео с сайта youtube.

ПЕРЕДАЧА ЕКРАНА
Режим, у якому на комп’ютерах учнів відображається екран викладача або вибраного викладачем 
учня (див Передача екрана на стор.121 ).

ПЕРО
Режим,у якому викладач або учень можуть малювати мишкою на своєму екрані (на напівпрозорому 
білому екрані, що з’являється зверху робочого столу Windows) (див.Передача екрана на стор.121 ).

ПРОСЛУХОВУВАННЯ
Режим, у якому викладач може таємно прослухати мікрофон учня (див..Прослуховування на 
стор.78 ), пари або групи в режимі конференції.

РОЗМОВА 
Режим діалогу викладача з вибраним учнем, групою або всім класом (див. Розмова на стор.78 ).

РЕЄСТРАЦІЯ УЧНІВ
Процес реєстрації присутніх у класі учнів (див. Реєстрація учнів на стор.70 ).
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САМОНАВЧАННЯ
Тип завдання, при якому учні працюють самостійно зі своїм цифровим магнітофоном (див.. 
Самонавчання на стор.113 ).

СУБТИТРИ
Текстовий супровід, що дублює звукову доріжку в цифровому магнітофоні учня (див. Синхронний 
текст на стор.163 ).

ТРЕК УЧНЯ
Запис голосу учня у вигляді аудіофайлу (див. Майстер-трек і трек учня на стор.158 ).

ВІДДАЛЕНЕ УПРАВЛІННЯ
Режим, у якому викладач може переглядати екран вибраного учня й управляти його комп’ютером 
(див. Віддалене управління на стор.110 ).

УПРАВЛІННЯ ЖИВЛЕННЯМ 
Режим, у якому викладач може управляти живленням комп’ютерів у вибраного учня, групи або 
всього класу (див. Управління живленням на стор.106) вимкнення, перезавантаження, перехід у 
сплячий режим, ввімкнення.

ЦИФРОВИЙ МАГНІТОФОН
За допомогою віртуального цифрового магнітофона учні можуть працювати з аудіофайлами й 
одночасно записувати свій голос (див. Вікно програвача медіафайлів на стор.156 ).

ЧАТ
Засіб спілкування учнів між собою і з викладачем у режимі реального часу за допомогою коротких 
текстових повідомлень (див. Чат на стор.83 ).

ЕСКІЗ ЕКРАНА
Режим, у якому викладач здійснює огляд мініатюр екранів вибраних учнів, групи або всього класу 
(див. Ескіз екрана на стор.100 ). Мініатюри з’являються замість основних зображень учня в 
основному модулі (Мал.99  на стор.100) й автоматично оновлюються кожні кілька секунд.
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16. ПРИМІТКА

Виробник програмного забезпечення залишає за собою право вносити зміни в програмний комплекс 
Nibelung із метою покращення характеристик і додавання нових можливостей, що не впливають на 
працездатність програмного комплексу.

У зв’язку з цим даний посібник може містити незначні неточності при описанні програмного 
комплексу.
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