Smowltech
Diegimo vadovas
SMOWL Computer
Monitoring

Su šiuo vadovu išmoksite, kaip atsisiųsti ir įdiegti kompiuterio veiklos
stebėjimui skirtą programą, pavadinimu „SMOWL Computer Monitoring“,
(toliau – „Smowl CM“).
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1. Atsisiuntimas
1.1. Reikalavimai ir rekomendacijos
Prieš diegdami SMOWL CM, turite patikrinti:
o Techninė įranga:
 Stalinis arba nešiojamasis kompiuteris.
DĖMESIO!
Jei vykdote veiklą įmonės, akademinės institucijos, universiteto ar
platformos įrenginyje, reikia užtikrinti, kad turite reikalingus leidimus
įdiegti naujas programas.
o Programinė įranga:
 Operacinė sistema: Windows 7, 8 arba 10 / MacOS.
 Interneto prieiga.
 Naršyklė: „Chrome“*, „Firefox“*, „Microsoft Edge“,
„Opera10+“, „Safari 11“.
*Labai rekomenduojama.
DĖMESIO!
SMOWL CM programa yra nesuderinama su mobiliais įrenginiais.
Palaikomų naršyklių sąrašą galite rasti čia:
https://www.smowltech.net/supportedBrowsers.html
Smowltech rekomenduoja naudoti „Mozilla Firefox“ kaip naršyklę. Jūs
galite ją atsisiųsti nemokamai, naudojant šią nuorodą:
https://www.mozilla.org/lt/firefox/new/
 Jei jums reikalinga pagalba, galite apsilankyti šioje svetainėje.
https://smowl.net/en/support-for-exam-takers/

1.2. Interneto prieiga
Prieš pradėdami diegimo procesą, įsitikinkite, kad tinklas leidžia prisijungti
prie Smowltech.
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PASTABA: Tokia situacija pasitaiko dažniau, jei naudojate viešąjį ryšį ar
prisijungiate iš įmonės arba institucijos.

2.

Atsisiuntimo procesas

Prieš pradėdami egzaminą ar veiklą, turite atsisiųsti SMOWL CM
programą.
Nuoroda bus įjungta virtualiame jūsų įmonės, akademinės institucijos,
universiteto ar platformos, miestelyje. Jei nerandate, susisiekite su savo
įstaiga, kad jie galėtų nurodyti, kur rasti nuorodą.
Jūsų įmonė, akademinė institucija, universitetas ar platforma taip pat turi
suteikti jums vartotojo vardą ir slaptažodį, kad galėtumėte pasiekti
atsisiuntimo svetainę.
PASTABA: Atminkite, kad priklausomai nuo naršyklės, iššokančių langų
dizainas, tekstas, pranešimai, įspėjimai ir t. t., gali keistis.

Prisijungimo duomenų prašymas prieš atsisiunčiant per „Chrome“.

Prisijungimo duomenų prašymas prieš atsisiunčiant per „Mozilla Firefox“.
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Prisijungimo duomenų prašymas prieš atsisiunčiant per „Safari“.

2.1. Atsisiuntimo svetainė
Įvedę savo įmonės, akademinės institucijos, universiteto ar platformos
pateiktą naudotojo vardą ir slaptažodį, galėsite pasiekti atsisiuntimo
svetainę.

Atsisiuntimo svetainės skydelis.

Viršuje rasite:
 „Terms and Conditions“: informacija apie mūsų privatumo politiką.
(https://smowl.net/en/privacy-policy/)
 „Download“ mygtukas: kai sąlygos bus priimtos, bus galima pradėti
SMOWL CM atsisiuntimą spustelėdami jį.
 „Installation Guide“: šis vadovas.
 „Usage Guide“: SMOWL CM naudojimosi vadovas.
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Kita vertus, apatinėje dalyje rasite programos veikimo aprašymą. Jei turite
klausimų, galite aplankyti mūsų pagalbos svetainę ir dažnai užduodamus
klausimus.
https://smowl.net/en/support-for-exam-takers/

2.2. Atsisiuntimo mygtukas
Prieš atsisiųsdami diegimo programą, turite perskaityti ir sutikti su
sąlygomis pažymėdami žymimąjį laukelį. Kai tai padarysite, mygtukas
„Download“ bus įjungtas, ir jūs galite pradėti atsisiųsti.

„Download“ mygtukas, įjungtas sutikus su sąlygomis.

DĖMESIO!
Jei paspaudę mygtuką „Download“ būsite nukreipti į tokį <Error>
puslapį:

Turėsite grįžti į atsisiuntimo nuorodą, sutikti su „Terms and Conditions“
ir dar kartą spustelėti mygtuką „Download“.
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3.

Diegimas

3.1. Windows
Diegimo programos paleidimas
Paspaudus mygtuką „Download“, SMOWL CM diegimo programa bus
automatiškai atsiųsta į jūsų kompiuterį.
Norėdami tęsti diegimą, būtina jį vykdyti rankiniu būdu, dukart paspaudus
ant failo.
Jei negalite rasti savo naršyklėje, turėtumėte ieškoti jo aplanke
„Downloads“ arba taip, kaip įrašėte.

SMOWL CM diegimo programa aplanke „Downloads“.

Diegimo programa bus automatiškai paleista ir prasidės diegimo procesas.

Diegimo proceso langas.

Kai diegimas bus baigtas, atsidarys kitas langas, nurodantis, kad procesas
bus baigtas.
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Diegimo baigimo langas.

PASTABA: SMOWL CM sistema bus automatiškai paleista, kai paleidžiate
veiklą, kurią reikia stebėti. Atminkite, kad viskas, kas vyksta jūsų
kompiuteryje, bus įrašyta nuo veiklos pradžios iki pabaigos.

3.2. MacOS
Diegimo programos paleidimas
Norėdami atsisiųsti diegimo programą, turite rankiniu būdu suteikti
leidimą.

Leidimo prašymas atsisiųsti SMOWL CM.
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Atsisiuntę SMOWL CM programos diegimo programą, reikės ją paleisti
dukart spustelėjus failą aplanke, kuriame jį išsaugojote.
Jei jo neišeina rasti, jis tikriausiai bus atsiųstas į „Downloads“ aplanką.

Diegimo programa, esanti aplanke „Downloads“.

Dukart spustelėjus atsisiųstą failą, bus atidarytas langas, kuriame turite
nuvilkti SMOWL CM logotipą į aplanką „Applications“, esantį dešinėje.

Iššokantis langas, SMOWL CM perkėlimui į aplanką „Applications“.
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Norėdami išeiti iš diegimo, reikės eiti į skiltį „Locations“ aplanke
„Downloads“ ir spustelėkite į viršų rodančios rodyklės piktogramą, dešinėje
„SMOWL CM“ pusėje (Pastaba: versijos numeris gali skirtis).

Spustelėkite rodyklės piktogramą, kad išeitumėte iš diegimo programos.

Galite patikrinti, ar „Smowl CM“ įdiegta, eikite į aplanką „Applications“.
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Smowl CM programa „Applications“ aplanke.

Norėdami patikrinti, ar diegimas buvo sėkmingas, turite dukart spustelėti
Smowl CM piktogramą.
Atsidarys iššokantis langas, kuris informuos, kad Smowl CM yra iš
interneto atsisiųsta programa. Norėdami tęsti, turite paspausti mygtuką
„Open“.

Iššokantis langas: programa atsisiųsta iš interneto.

Paspaudus mygtuką, pasirodys langas, kuriame nurodoma, kad diegimas
baigtas.
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Diegimo baigimo pranešimas.

Tuo atveju, jei langas, kaip šis, yra parodomas, turite sekti toliau nurodytą
procesą:

Iššokantis langas: programinės įrangos tikrinimas.
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Spustelėkite „OK“, kad uždarytumėte langą, tada eikite į „System
Preferences“. Tai galite rasti apatinėje ekrano juostoje arba spustelėdami
„Apple“ piktogramą viršutiniame kairiajame ekrano kampe.

Sistemos nuostatų piktograma.

Išskleidžiamas meniu, spustelėjus „Apple“ piktogramą.

„System Preferences“ lange turėtumėte ieškoti „Security & Privacy“.
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„System Preferences“ meniu.

„Security & Privacy“, „General“ skiltyje, reikės pasirinkti parinktį „Allow apps
downloaded from the App Store and identified developers”.
Tada turite paspausti ant „Open Anyway“.
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„General“ skyrius viduje „Security and Privacy“

Jei apatiniame kairiajame kampe spyna yra uždaryta, kaip paveikslėlyje
žemiau, reikia ant jos paspausti ir įvesti savo vartotojo vardą ir slaptažodį, su
kuria jūs atrakinate kompiuterį. Tada spustelėkite mygtuką „Unlock“.

Užrakinta spyna.
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Prisijungimo duomenų prašymas pokyčių atlikimui.

Atrakinta spyna.

Po to, skiltyje „Security & Privacy“ turėtumėte eiti į skiltį „Privacy“ ir ieškoti
„Screen recording“. Pažymėkite laukelį šalia „SmowlCM“ logotipo.
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„Screen recording“, „Privacy“ skiltyje.

PASTABA: Atminkite, kad jei negalite atlikti pakeitimų, turite paspausti
ant spynos apatiniame kairiajame kampe ir įvesti savo vartotojo vardą ir
slaptažodį.
Kai baigsite su šiais nustatymais, galite uždaryti „Security & Privacy“ ir
pabandyti atidaryti Smowl programą, dukart paspaudę Smowl CM
piktogramą, kurią galite rasti aplanko „Programos“ viduje.
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SMOWL CM aplanko „Programos“ viduje.

Dukart spustelėjus SMOWL CM piktogramą, atsidarys langas, rodantis,
kad diegimas baigtas. Norėdami tęsti, galite spustelėti „Close“ ir pradėti
mūsų egzaminą.

Diegimo baigimo langas.

Pastaba: SMOWL CM sistema bus automatiškai paleista, kai paleidžiate
veiklą, kurią reikia stebėti. Atminkite, kad viskas, kas vyksta jūsų
kompiuteryje, bus įrašyta nuo veiklos pradžios iki pabaigos .
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3.3. Testavimas
Norėdami patvirtinti, kad SMOWL CM programa veikia tinkamai, klauskite
savo įmonės, akademinės institucijos, universiteto ar platformos, ar yra
įjungtas bandomasis egzaminas.
Siūlome peržiūrėti „User Guide“, kad žinotumėte, kaip veikia SMOWL CM.
Jo galite paprašyti tiesiogiai savo įmonės, institucijos ar platformos
tiesiogiai. Jis paprastai yra prieinamas per virtualų miestelį.
 Jei jums reikia pagalbos, galite apsilankyti mūsų pagalbos
svetainėje.
https://smowl.net/en/support- for-exam-takers/
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