
Решения за информационни 
и комуникационни технологии 
в училище
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Терминални решения

• по-голяма гъвкавост при използване на 

различни приложения под различни операционни 

системи, поради факта, че съответните виртуални 

машини за Windows/Linux/Android могат да се 

дефинират предварително на сървъра т.е. не се 

налага преинсталация на операционната система 

на компютъра;

• по-лесна подготовка на кабинета за работа, 

преди всеки учебен час поради липса на локални 

дискове и работа със стандартни инструкции  

за целта;

• лесно конфигуриране на работните места, 

чрез разширените функции на административната 

конзола за всяко работно място, а именно клонира-

не, връщане към предходно състояние, изтриване, 

преименуване и много други;

• лесна дистанционна поддръжка на сървъра, 

чиято сървърна операционна система (Windows 

server) работи независимо от състоянието на 

виртуалните машини, дори и при евентуално 

нейно отпадане, дистанционната поддръжка пак е 

възможна (сървърите поддържат тази възможност 

на ниво BIOS).

Риск Електроник предлага три терминални решения,  
които имат различна област на приложение

ДИАНА

Терминално решение „Диана“ е от най- 
висок клас и отдавна е доказало добри-
те си качества с работата си в над  
100 елитни училища. „Диана“ работи  
в режим на десктоп виртуализация 
(Virtual Desktop Infrastructure – VDI), т.е. 
потребителя на всяко терминално ра-
ботно място работи със своя собстве-
на виртуална машина, която се държи 
като персонален компютър. 

„Диана“ използва свой собствен  
протокол за обмен със сървъра, който  
е оптимизиран за работа с графика  
и видео. Това е единственото терми-

нално решение в българските училища, 
което позволява обучение за работа  
с CAD/ CAM и други графични софтуерни 
продукти.

Най-новите версии на софтуера 
подобряват значително възможности-
те за работа с видео и графика, както 
и с аудио информация (важно за езикови 
кабинети) и позволява поддръжката  
на монитори реагиращи на докосване.

Ако сравним една класна стая обо-
рудвана с терминали „Диана“, с такава 
оборудвана с персонални компютри, 
„Диана“ има следните предимства:

„Диана“ се доставя с пълната 
версия на софтуера за управле-
ние на класната стая Nеt Support 
School (NSS) V.11 или по-нова  
(същата се използва и при мрежа 
от персонални компютри).
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на достатъчен ресур,
• трети не работят в такъв режим 

(сесийна виртуализация) и т.н.
„Теодора“, както и всички други реше-

ния от същия клас, се използват за обу-
чение по офис приложения и компютърна 
грамотност, но по никакъв начин не мо-
гат да заменят персоналния компютър, 
както това е при „Диана“ например. Тези 
решения са сервизно интензивни, като 
единствената възможна поддръжка е 
намясто. Единственото добро качество 
на този тип решения е по-ниската цена, 
но за сметка на още по-ниско качество 
на функциониране.

„Теодора“ се доставя с NSS CCE, т.е. 
ограничената версия за WMS.
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· ДИАНА различни* + + + + пълна 5 нулеви ниско дълъг

· ВИКТОРИЯ различни* + + + – пълна 5/7 нулеви ниско дълъг

· ТЕОДОРА WMS – – + – ограничена 5/7 нулеви ниско дълъг

· PC различни* – + + + пълна 200/300 високи високо кратък

· ЛАПТОП различни* – + + + пълна 90 високи високо кратък

· ТАБЛЕТ различни* – – + – ограничена 10 нулеви ниски кратък

ВИКТОРИЯ

За разлика от „Диана“, която работи  
със собствен оригинален терминален  
клиент и оригинален протокол на обмен 
оптимизиран за графика и видео, „Вик-
тория“ използва стандартен хардуер 
предвиден за работа с най-ниското ниво 
терминално решение работещо под 
Windows Multipoint Server (WMS). Соф-
туерът на „Виктория“ (Userful) заменя 
WMS и така системата придобива 
качествено различни харектеристики, 
подобни на тези на „Диана“. „Виктория“ 
работи също с десктоп виртуализация, 
но за разлика от „Диана“ сървърът е под 
управлението на операционна система 
Linux (при „Диана“ е Windows Server).

За разлика от „Диана“, „Виктория“  
е подходяща за работа с по-малък брой 
терминали на един сървър (около 10, 
докато при „Диана“ до 40), тъй като се 
поддържат по-слаби сървъри, а и прото-
кола на обмен, особено при използване на 
графика и видео, не е така бърз.

Освен за малки терминални мрежи,  
„Виктория“ е много подходяща за над-
стройка (ъпгрейд) на съществуващи 
терминални решения от нисък клас под 
WMS. По този начин, без да се подменя 
хардуера, терминалните работни мес-
та стават значително по-използваеми 
(работи се с виртуални машини).

За съжаление, дистанционната 
поддръжка на „Виктория“ е значител-
но затруднена и на нея не може да се 
разчита, т.е. системата е по-сервизно 
интензивна от „Диана“. 

„Виктория“, както „Диана“, работи  
с пълната версия на NSS V.11 (или по-нова).

ТЕОДОРА

Терминално решение „Теодора“ работи 
под WMS и позволява поделяне ресурсите 
на един компютър и неговата операцион-
на система между няколко (най-много 
15/20) ученика. Решенията от този тип 
са най-разпространените в българските 
училища. Те могат да бъдат използвани 
при съблюдаване на редица ограничения, 
произтичащи от принципа на работа, 
който е различен от този на „Диана“  
и „Виктория“. По-конкретно всички тер-
минални работни места работят с една 
обща сървърна операционна система (не 
разполагат с виртуални машини):

• много софтуерни продукти  
са несъвместими с WMS,

• други не работят поради липса  

Компютърен кабинет с терми-
нали от висок клас е съвременното 
технологично решение, което 
РИСК Електроник препоръчва.

* Различни версии на Windows, Linux, Android и др.



4

Компютри
В сравнение с терминалите от висок клас, решението  
с персонални компютри има много недостатъци.

Персоналните компютри на всяко ра-
ботно място са т.н. „класическо реше-
ние“, което повечето училища познават 
добре, защото го имат.

В сравнение с терминалите от 
висок клас, това решение има много 
недостатъци:

Нашият опит от работата с различ-
ни училища показва, че много от тях 
предпочитат компютрите пред терми-
налите по следните причини:

• свикнали са да използват персонал-
ни компютри и нямат доверие на тер-
ми налите;

• имат или са видяли някъде инста-
лирани терминали, които не вършат 
работа като персонален компютър 
(нисък клас);

Всъщност терминалите от висок 
клас разполагат с виртуална машина, 
която има същите ресурси като всеки 
персонален компютър, с тази разлика,  
че те не се намират в отделна кутия,  
а са дефинирани на логическо ниво  
на сървъра. Работата на виртуалната 
машина напълно наподобява тази  
на компютъра, възможно е инсталиране 
на различни операционни системи и др.

Използването на компютър е тех-

нически оправдано в случай, че изисква-
нията на приложенията, които използва 
училището са такива, че те не могат 
да работят добре на терминали от 
висок клас. Такива например са случаите, 
в които:

• са необходими различни от USB пор-
тове (терминалите имат само такива), 
например сериен, инструментален и др.;

• е необходима изключителна изчи-
слителна/графична (3D) мощност  
за специални приложения, които нормал-
но вървят само на работни станции 
(висок клас компютри) и др.

Масовите компютри във високи 
middle Tower кутии и дънни платки в ATX 
формат, вече са демоде и на изчезване, 
но все още могат да бъдат поръчани. 
Новата тенденция е да се използват 
два по-компактни конструктива, които 
пестят място, а и са по-ергономични:

• малки кутии с дънна платка в mini 

ATX формат (17 × 17 cm);
• компютри в един корпус – Аll-in-One, 

при които компютъра е вграден  
в монитора.

Някои модели Аll-in-One работят 
и с тъч технология и опционално се 
доставят с батерия, т.е. функционал-
но наподобяват таблет, но с поне 19" 
екран и пълни компютърни възможнос-
ти. В случай, че компютърния кабинет, 
наистина трябва да може да се мести 
между стаите, тази възможност опре-
делено е по-добра от класове с таблети 
10.1". Възможно е и изграждането на ка-
бинет с преносими компютри, но според 
нас тази инвестиция е по-състоятелна 
за преподавателския екип.

Компютрите са приложими за уче-
ници от всички възрастови групи. При 
равни други условия обаче, терминалите 
от висок клас имат предимства и са за 
предпочитане.

Персоналните компютри са 
подходящи за специални приложе-
ния, изискващи голяма изчислител-
на/графична (3D) мощност или 
различен от USB интерфейс.
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Дигитално радио
Безжична системата от предаватели,  
възпроизвежда аудио записи и директни включвания

Безжична системата от предава-
тели, възпроизвежда аудио записи  
и директни включвания. Управлява  
се от едно място. Има гъвкави въз-
можности за подреждане на плейлисти. 
Възможност за известяване на начало  
и край на учебен час и директни обръ-
щения от директора.

Медиите, особено новите  
цифрови технологии, въвличат  
все повече потребители в свят  
на споделяне, взаимодействие  
и творчество.
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SchoolTV
Собствена дигитална медия „School TV“ –  
съвкупност от технологии и мултимедийно съдържание
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Собствена дигитална медия –  
School TV – съвкупност от технологии  
и мултимедийно съдържание. Край на 
безбройните листове, залепени по сте-
ната с информация, в която е трудно да 
се ориентираш дори, когато целенасоче-
но търсиш.

Ежедневието на децата ни е изпъл-
нено с дигитално съдържание, така  
че те очакват да го видят и в училище.  
Дигиталната медия лесно привлича 
окото на учениците, учителите и роди-
телите, информирайки ги за важни съ-
бития свързани с учебния процес, както 
и спортни и други занимания. Информа-
цията се актуализира централно през 
уеб интерфейс, което прави възможно 
обновяването є бързо и лесно. Една 
малка част от приложенията и ползите 
на подобно решение са:

• Информиране за новини и за пред-
стоящи събития в учебното заведение;

• Административна информация 
относно отсъстващи преподаватели, 
промени свързани с даден курс, графици, 
срокове;

• Рекламни съобщения и развлекател-
на информация под формата на клипове;

• RSS новини, прогноза за времето, 
час, дата и други.

Ние предлагаме изграждане на  
цялостна концепция-проект за конкрет-
ното училище, изграждане на инфра-
структура, създаване, дистрибуция  
и управление на съдържанието, достав-
ка, инсталация и поддръжка на софтуера 
и хардуера на системата.

Медиен канал за учителската стаяМедиен канал за учителската стая

Медиен канал за родителиМедиен канал за родители

Медиен канал за ученициМедиен канал за ученици

Час и датаЧас и дата

Час и датаЧас и дата

Час и датаЧас и дата

Прогноза за времетоПрогноза за времето

График за консултации 

с учители

График за консултации 

с учители

СъобщенияСъобщения

Важни датиВажни дати

ЗабавленияЗабавления

Постижения  

на ученици

Постижения  

на ученици

НовиниНовини

Прогноза за времетоПрогноза за времето

График дежурстваГрафик дежурства

СъобщенияСъобщения

Топло кафеТопло кафе
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Киоски

Киоски – информационни и/или за заба-
вление в извънучебно време. 

Разполагат се в коридорите на учи-
лището, като могат да работят авто-
номно или да бъдат свързани с някоя от 
другите инсталирани от нас системи.

Поддръжка  
на съвместимите  
с MS Windows OS 
медийни формати  
и приложения. photo youtube

social media ducuments

animations

QRweb

audio video

rss

ОПЕРАТОР *ОПЕРАТОР *

* Emocion Studio позволява 

управление на съдържанието по всяко 

време и от всеки компютър! 

*** Системата предлага  

интерактивност между зрителя и 

дисплея реализирана, чрез сензорен 

екран с възможност за управление на 

съдържанието посредством  

система за навигация.

** Сървърна или облачна  

инфраструктура.

интернет вариант 1**вариант 2**

kiosk система ***
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Интерактивност в учебния процес
За кабинети без налични компютърни работни места, където 
интерактивната дъска работи самостоятелно свързана към 
компютър

Интерактивната системата е пред-
назначена основно за преподаване  
на интерактивно учебно съдържание, 
представяне на презентации и мулти-
медийно съдържание (клипове, изобра-
жения). Тя е подходяща за кабинети без 
налични компютърни работни места, 
където интерактивната дъска, неза-
висимо от нейната реализация, работи 
самостоятелно свързана към компютър. 
Вариантите за реализация включват 
персонален компютър и интерактив-
но устройство, което може да бъде 
следното:

• Комбинация от интерактивна 
дъска и късо-фокусен прожектор;

• Късо-фокусен прожектор с вграден 
интерактивен сензор;

• Широкоформатен сензорен дисплей.

Защо е необходимо прожектора да  
е късо-фокусен или ултракъсо-фокусен?

Колкото по-близо до проекцията се 
намира прожектора, толкова е по-малка  
сянката на презентиращия върху проек-
цията и той не бива заслепен от нея,  
а от друга страна картината е по-ярка, 
виждайки се ясно в осветени помещения.

Какви са предимствата на широко-
форматен сензорен дисплей спрямо 
интерактивна дъска с късо-фокусен 
прожектор?

• Животът на един LED дисплей е 
повече от 10 пъти по-дълъг от живота 
на лампата в конвенционален прожектор.

• Яркостта на дисплея е по-висока 
и дава по-ясна картина в осветени поме-
щения при това с висока разделителна 
способност.

В кабинети без компютъризира-
ни работни места, интерактивна-
та система става задължителна.
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Информационна защита
Решение за цялостна защита на компютрите и данните  
на образователни институции като училища и университети

· Ограничаване на дейността  
в интернет.

Решенията на Cyberoam позволяват 
ограничаването на достъпа до различни 
уеб сайтове, комбинирани в над 85 кате-
гории (например – хазарт, социални мре-
жи, спортни сайтове, порно). Паралелно 
с това, може да забраните или контро-
лирате трафика през приложения като 
Skype, TeamViewer, софтуер за сваляне  
на торенти и т.н.

· Пълен мониторинг на мрежата.
Cyberoam e уникален с над 1000 пред-

варително дефинирани репорта, даващи 
детайлна информация за генерирания от 
всеки потребител трафик (кога, къде  
и какво прави). 

· Без прекъсване на Интернет  
и по-добро управление на връзката. 

Cyberoam може да управлява две  
или повече интернет връзки едновре-
менно, като позволява приоритизиране-
то на трафика за определени приложе-
ния или потребители, с което увеличава 
увеличаване на общата ефективност  
на използването на връзката. 

· Висока сигурност още на входа  
на мрежата.

Със своята защитна стена, антиви-
рус, антиспам и анти-шпионски модули, 
Cyberoam осигурява високо ниво на защи-
та от вируси и зловредни кодове още  
на входа на мрежата. Решенията  
не изключват, а допълват антивирус-
ната защита за компютри, таблети 
и смартфони, правейки ги значително 
по-малко уязвими от зарази. 

· Сигурен отдалечен достъп.
Чрез своя SSL и IPSec VPN, Cyberoam 

осигурява надежден отдалечен достъп 
до училищните или университетските 
ресурси.

Cyberoam е решение за цялостна защита на компютрите и данните на бизнеси  
и образователни институции като училища и университети. С него може да контроли-
рате и наблюдавате лесно активността на всички компютри в мрежата в интернет, 
както и да задавате правомощия на всеки потребител поотделно или на цели групи 
потребители. Запознайте с основните функции на решенията за защита на образов-
телни институции на Cyberoam:
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РИСК Електроник ООД 
Офис София 1138,
бул. „Самоковско шосе“ 2Л,
тел.: (02) 917 54 23
e-mail: office@risk.bg

Контакти

РИСК Електроник е една от първите ИТ компании в България. Зад нейното 
име стои стратегически подход в консултирането и инновационен в създава-
нето на ИТ решения, инфраструктури и цялостни бизнес процеси. 

Като водещ системен интегратор ние сме установили процеси и струк-
тури, необходими за поддържане на специфичните нужди на нашите клиенти 
в цялата страна. Изградили сме и поддържаме мрежа от 28 центъра с над 60 
човека екип. 

Деловите ни взаимотношения се характеризират с индивидуален подход 
към всеки един от нашите кленти и партньори.

За „РИСК Елекроник“


