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1. Робота в програмному комплексі «Редактор сценаріїв бази знань» 

Для входу в Web-програмний комплекс «Редактор сценаріїв бази знань» не-

обхідно в адресному рядку браузера набрати http://work.inhost.com.ua. У відповідь 

на екран монітора завантажиться головний інтерфейс Програмного комплексу 

(рис.1.1 ). 

 

Рис.1.1.  Головний інтерфейс Web-програмного комплексу «Редактор сцена-

ріїв бази знань». 

Відповідно до головного інтерфейсу (рис. 1.1 ) існує два режими робо-

ти з Програмним комплексом:  

1) робота «без реєстрації користувача»; 

2) робота «з реєстрацією користувача». 

 

1.1. Робота в програмном комплексі у режимі – «без реєстрації користува-

ча» 

Під час роботи з «Програмним комплексом» у режимі «без реєстрації кори-

стувача», користувач лишається можливості створювати «Персональну базу фай-

лів» та «Персональну базу знань» на сервері, а також зберігати в «Загальній базі 

файлів» та «Загальній базі знань» свій інформаційний ресурс та управляти його 

функціоналом. При цьому користувач не лишається можливості використовувати 

http://work.inhost.com.ua/
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весь інформаційний ресурс «Загальної бази файлів» та «Загальної бази знань», що 

був розміщений на сервері зареєстрованими користувачами. 

З урахуванням вищесказаного, при роботі з Програмним комплексом неза-

реєстрованному користувачу доступні три програмних модуля: 

- «Редактор сценаріїв»; 

- «Провідник сценаріїв»; 

- «Призма сценаріїв». 

Крім наданих вище програмних модулів, незареєстрованному користувачу 

доступні дві бази – «Загальна база файлів» та «Загальна база знань». 

1.1.1. Робота з програмним модулем «Редактор сценаріїв» у режимі – «без 

реєстрації користувача» 

Програмний модуль «Редактор сценаріїв» – це інформаційно-програмний 

засіб побудови операціонально структурованих сценаріїв бази знань у форматі 

xml-файлів. 

Для входу в програмний модуль «Редактор сценаріїв» потрібно активізувати 

відповідну картинку, що міститься на головному інтерфейсі Програмного ком-

плексу (див. рис.1.1). У відповідь на екран монітора завантажиться його інтерфейс 

(рис.1.1.1): 

 

Рис. 1.1.1. Інтерфейс програмного модуля «Редактор сценаріїв». 

Програмний модуль «Редактор сценаріїв» має такі функціональні блоки: 

 «Операціональна побудова xml-сценаріїв бази знань»; 

 «Завантаження та збереження  xml-сценарію»; 

  «Пошук» - пошук тек в операціональній структурі  xml-сценарію; 
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 «Налаштування інтерфейсу програмного модулю»;  

 «Загальна база файлів»; 

 «Загальна база знань». 

1.1.1.1. Функціональний блок «Операціональної побудови xml-сценаріїв ба-

зи знань» 

Функціональний блок «Операціональної побудови xml-сценаріїв бази знань» 

призначено для операціональної побудови xml-сценарію   бази знань у вигляді 

структурованих дата-блоків інстальованих в форматі xml-файлу.  

Процедура операціональної побудови  xml-сценарію  бази знань має насту-

пні опції: 

  Створення головної теки  xml-сценарію  бази знань відповідно до 

обраної предметної галузі. Для цього потрібно активізувати кнопку «Створити», 

що знаходиться на інформаційній панелі інтерфейсу програмного модулю. У від-

повідь на екран монітору завантажиться електронна форма «Нова вершина» з ак-

тивним полем – «Назва» (рис.1.1.2): 

 

Рис. 1.1.2. Зразок електронної форми створення головної теки операціональ-

ної структури  xml-сценарію . 

Згідно з наданою електронною формою (рис.1.1.2), з клавіатури в поле «На-

зва» вноситься назва головної теки xml-сценарію, та натискається кнопка «Ство-

рити». У відповідь на екран монітору завантажиться головна тека з назвою, яку 

було прописано за вище вказаною процедурою (рис. 1.1.3). 
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Рис. 1.1.3. Зразок створення головної теки операціональної структури  xml-

сценарію . 

 Створення вкладених тек. При створенні вкладених тек потрібно 

враховувати вимогу до їх назви. Назви всіх тек, що входять до операціональної 

структури будуємого xml-сценарію, не повинні дублюватися. Тобто, ім’я буть 

якої вкладеної теки повинне бути унікальним. При порушенні данної умови збу-

дований та збереженний xml-сценарій не буде відображатись ні в одному з про-

грамних модулів наданого Програмпного комплексу. Для створення вкладених 

тек потрібно активізувати (виділити) курсором мишки назву головної теки та на-

тиснути кнопку «Створити». У відповідь на екран монітору завантажиться елект-

ронна форма «Нова вершина», роботу з якою описано вище (див. рис.1.1.2). Після 

створення вкладеної теки на екран монітора завантажиться операціональна струк-

тура xml-сценарію   бази знань, в якій головна вершина буде мати вкладену теку. 

Для перегляду вкладеної теки потрібно натиснути на символ «+», що стоїть ліво-

руч з піктограмою  головної теки (рис. 1.1.4), після чого вона розкриється і вкла-

дена тека відобразиться в операціональній структурі  xml-сценарію (рис. 1.1.5). 
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Рис. 1.1.4. Символ «+» – ознака вкладеної теки операціональної струк-

тури  xml-сценарію . 

 

 

Рис. 1.1.5. Операціональна структура  xml-сценарію  бази знань з вкладеною 

текою. 

Відповідно до описаної вище процедури будується наступна тека операціо-

нальної структури  xml-сценарію. При цьому будь яка вкладена тека може мати не 

обмежену кількість своїх вкладених тек, які в свою чергу, теж можуть мати їх не-

обмежену кількість. Тобто, операціональна структура  xml-сценарію  створюється 

як пірамідальна структура з необмеженою кількістю вкладених тек (рис. 1.1.6): 
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Рис.1.1.6. Зразок операціональної структури  xml-сценарію  бази знань в 

множині вкладених тек. 

  Корегування операціональної структури  xml-сценарію  бази знань. 

У процесі роботи над побудовою операціональної структури  xml-сценарію  бази 

знань виникає потреба корегування її змісту. Для цього існують такі опції: 

 Змінити назву теки. Для зміни назви теки потрібно спочатку означити 

надану теку виділеною смугою (клацнути курсором мишки на її назві), а потім 

натиснути кнопку «Змінити». У відповідь на екран монітора завантажиться елект-

ронна форма «Перейменувати вершину», де буде активне поле з назвою обраної 

теки. Після корегування її назви та натискання кнопки «Змінити» тека змініть 

свою назву (рис. 1.1.7). 
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Рис. 1.1.7. Зразок процедури зміни назви теки операціональної структури  

xml-сценарію . 

 Видалення теки. Для видалення теки потрібно спочатку або означити 

надану теку виділеною смугою (клацнути курсором мишки на її назві), або у разі 

видалення групи тек, встановити помітки в індексних комірках, що містяться лі-

воруч назви тек, а потім натиснути кнопку «Видалити». При цьому, якщо помітки 

встановлені на теках (батьківськи теки), що мають вкладені теки, останні будуть 

автоматично помічені для видалення. Після натискання на кнопку «Видалити», на 

екран монітора завантажиться електронна форма «Видалити вершину» (з попере-

дженням «Ви хочете зараз видалити цю вершину?»). Для підтвердження видален-

ня - натисніть кнопку «Видалити», у відповідь тека (теки) будуть видалені (рис. 

1.1.8). 

 

Рис. 1.1.8. Зразок процедури видалення теки операціональної структури  xml-

сценарію . 
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  Індексація/деіндексація тек. Надана процедура призначена для інде-

ксації/деіндексації тек у разі виникнення потреби страхування від дублювання тек  

в операціональній структурі збудованного xml-сценарію   (наприклад при дода-

ванні до теки іншого  xml-сценарію  – дивись функціонал «Додавання xml-

сценаріїв»), або для візуалізації їх нумерації, у випадку великої кількості вкладе-

них тек. Для цього потрібно просто активізувати одну з кнопок «Ін-

декс»/«Деіндекс», що розміщені на панелі інтерфейсу програмного модулю. У ві-

дповідь («Індекс») всі теки будуть індексовані, або («Деіндекс») деіндексовані 

(рис. 1.1.9). 

 

Рис. 1.1.9. Зразок індексації тек операціональної структури  xml-сценарію . 

  Перестановка тек місцями. Процедура призначена для пересування 

обраної теки на інше місце в межах наданої операціональної структури  xml-

сценарію . Для цього потрібно курсором мишки позначити назву обраної теки, і 

не відпускаючи лівої кнопки мишки перемістити теку на нове місце, дотримую-

чись лівої траєкторії руху (рис. 1.1.10). 
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Рис. 1.1.10. Зразок перенесення теки на нове місце в межах операціональної 

структури  xml-сценарію . 

  Додавання xml-сценаріїв. Якщо користувач має на локальному носії  

xml-сценарій , то він має можливість підключити його до будь-якої теки операці-

ональної структури  xml-сценарію  бази знань, що будується. Для цього потрібно  

курсором мишки позначити обрану теку, та натиснути кнопку «Додати xml», що 

міститься на нижній панелі інтерфейсу програмного модулю. У відповідь заван-

тажиться електронна форма «Додати xml», за допомогою якої обираємо на лока-

льному носії  xml-сценарій  та натискаємо кнопку «Завантажити». В результаті до 

теки буде додано обраний  xml-сценарій  (рис. 1.1.11-1.1.12).  

 

Рис. 1.1.11. Зразок процедури додавання до теки  xml-сценарію  з локального 

носія 
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Рис. 1.1.12. Зразок результату додавання до теки  xml-сценарію  з лока-

льного носія 

  Операціональна побудова дата-блоків. Дата-блок будується для ко-

жної теки, що міститься в операціональній структурі  xml-сценарію. Його зміст 

визначається назвою теки. Для побудови дата-блоку необхідно курсором мишки 

означити обрану теку. У відповідь в правому фреймі вікна монітору з’явиться 

кнопка «Створити блок даних» (рис. 1.1.13).  

 

Рис. 1.1.13. Зразок визначення процедури «Створити блок даних». 

Після активізації кнопки «Створити блок даних» (рис. 1.1.1.3), в правому 

фреймі вікна монітору з'явиться електронна форма створення інформаційного 

блоку даних під назвою «Створити блок даних» (рис. 1.1.14). 
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Рис. 1.1.14. Електронна форма побудови блоку даних теки операціональної 

структури  xml-сценарію . 

Всі поля наданої форми заповнюються за такими правилами: 

  поле «Назва» не є обов’язковим для заповнення (в цьому випадку 

встановлюється пробіл), а у разі його заповнення дані повинні мати тільки тексто-

вий формат і вони можуть вноситися як з клавіатури, так і шляхом копіювання з 

буфера обміну; 

  поле «Дані» не є обов’язковим для заповнення, а у разі його запов-

нення дані повинні мати тільки текстовий формат і вони можуть вноситися як з 

клавіатури, так і шляхом копіювання з буфера обміну; 

 Поле «Посилання» не є обов’язковим для заповнення, а у разі його за-

повнення формат посилання повинен мати вид http:// або https://. При цьому адре-

са гіперпосилання формується як із зовнішніх джерел інформації (наприклад, з 

Інтернету), так із «Загальної бази файлів». При цьому джерелами посилання мо-

жуть бути будь-які їх форми (документи різних форматів – pdf, doc, xlsx, pptx, 

xml, mp4, html, htm, і.т.д., картинки, відео файли, аудіо файли, youtube, сайти, таб-

лиці тощо),  або інши xml-сценарії що зареєстровані в «Загальній базі файлів» в 

форматі інсталяції - «Провідник сценаріїв», «Редактор сценаріїв» або «Призма 

сценаріїв». Опис процедури визначення посилання  на інформаційний ресурс, що 
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міститься в «Загальній базі фалів» описано в розділі 1.1.4. (функціональний блок 

«Загальна база файлів»). 

Після заповнення наданої форми (рис. 1.1.14) та натискання кнопки «Зберег-

ти» в правому фреймі вікна монітору з’явиться блок даних з інформацією, що бу-

ла в нього введена. При цьому, якщо посилання в блоці даних було на картинку, 

то вона з’явиться в полі дата-блоку (рис. 1.1.15): 

 

Рис. 1.1.15. Зразок побудови блоку даних для теки операціональної структури  

xml-сценарію . 

У разі потреби редагувати (видалити) блок-даних потрібно активізувати кно-

пку «Редагувати» («Видалити»), що містяться в електронній формі блоку даних. У 

відповідь на екран монітора завантажиться наступна електронна форма, що міс-

тить інформацію присутню в  коригованному  блоку даних (рис. 1.1.16).  
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Рис. 1.1.16. Зразок електронної форми коригування блоку даних теки опера-

ціональної структури  xml-сценарію . 

Після редагування інформації, що міститься в наданій формі (рис. 1.1.16), та 

натискання кнопки «Редагувати», зміст дата-блоку буде скориговано.  

У разі видалення блоку даних (кнопка «Видалити»), програма зробить запит 

на підтвердження видалення, і після повторного натискання кнопки «Видалити» 

блок даних буде видалено. 

В середовищі будь якої теки, що належить до операціональної структури  

xml-сценарію, можливо збудувати необмежену кількість інформаційних блоків 

даних. Для цього потрібно кожного разу виділити курсором мишки обрану  теку, 

та натиснути кнопку «Створити блок даних». У відповідь повториться процедура, 

що була описана вище (рис. 1.1.13-1.1.16). 

  Перестановка дата-блоків місцями. Якщо після побудови декількох 

блоків даних для обраної теки, виникла потреба поміняти їх місцями, то для цього 

потрібно позначити курсором мишки задану теку, а потім курсором мишки визна-

чити блок даних, що буде перенесено на нове місце, і утримуючи ліву кнопку 

мишки, пересунити блок даних на нове місце, допомогаючи колесиком мишки у 

разі потреби (рис. 1.1.17):  
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Рис. 1.1.17. Зразок перестановки блока даних на нове місце в межах обраної 

теки операціональної структури  xml-сценарію . 

  Копіювання змісту дата-блоку. Зміст дата-блоків помічених тек 

може бути скопійовано в дата-блок визначеної теки, в межах операціональної 

структури  xml-сценарію  бази знань. Для цього спочатку в комірку, що ліворуч 

назв тек, з яких буде копіювання дата-блоків, встановлюються помітки (знак га-

лочка), а потім курсором мишки визначають теку, в яку буде скопійовано обрані 

дата-блоки і натискають кнопку «Копіювати б/д». В результаті дата-блоки, що мі-

стяться в помічених теках, будуть скопійовани в теку визначену  курсором мишки 

(рис. 1.1.18).  

 

Рис. 1.1.18. Зразок копіювання дата-блоків з однієї поміченої теки операціо-

нальної структури  xml-сценарію в визначену теку. 
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1.1.1.2. Функціональний блок «Завантаження та збереження xml-сценарію» 

Функціональний блок «Завантаження та збереження  xml-сценарію»  міс-

тить наступні опції: 

 Завантаження  xml-сценарію  з локального носія. Для завантаження  

xml-сценарію  з локального носія потрібно активізувати опцію під назвою «Заван-

тажити», що міститься у головному меню наданого програмного модулю. У від-

повідь на екран монітора завантажиться електронна форма «Завантажити xml з 

файла» (рис. 1.1.19), в якій потрібно активізувати кнопку «Обрати файл», після 

чого на екран монітора завантажиться таблиця пошуку  xml-сценарію  на локаль-

ному носії (рис. 1.1.19).  

 

Рис. 1.1.19. Зразок процедури завантаження  xml-сценарію  з локального но-

сія. 

У відповідності до наданої форми (рис.1.1.19), після визначення файлу та 

натискання кнопки «Завантажити» обраний файл буде завантажено в програмно-

му модулі «Редактор сценаріїв». 

         Завантаження  xml-сценарію  з «Загальної бази файлів». Для заван-

таження  xml-сценарію  з «Загальної бази файлів» потрібно активізувати опцію 

під назвою «База xml файлів», що міститься у головному меню або зелену кнопку 

«Завантажити», яка міститься у нижньому меню інтерфейсу програмного модулю 
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«Редактор сценаріїв». У відповідь на екран монітора завантажиться інтерфейс 

«Загальної бази файлів» у вигляді таблиці (рис. 1.1.47 – 1.1.48). 

Процедуру завантаження xml-сценарію   з «Загальної бази файлів» розгляну-

то в розділі 1.1.4 (функціональний блок «Загальна база файлів). 

  Завантаження  xml-сценарію  з «Загальної бази знань». Для завантаження  

xml-сценарію  з «Загальної бази знань» потрібно активізувати опцію під назвою 

«База знань xml», що міститься у головному меню інтерфейсу програмного моду-

лю. У відповідь на екран монітора завантажиться електронна форма пошуку xml-

сценаріїв в  «Загальній бази знань» (рис.1.1.54). 

Процедуру завантаження xml-сценарію  з «Загальної бази знань» розглянуто 

в розділі 1.1.5 (функціональний блок «Загальна база знань).  

       Збереження  xml-сценарію  на локальному носії. Для збереження  xml-

сценарію  на локальному носії необхідно активізувати червону кнопку «Зберег-

ти», що міститься на нижній панелі інтерфейсу програмного модулю. У відповідь 

на екран монітора завантажиться електронна форма «Зберегти  xml-сценарій  на 

локальному носії» (рис. 1.1.20). 

 

Рис.1.1.20. Зразок процедури збереження  xml-сценарію  на локальному носії. 

Відповідно до наданої форми (рис. 1.1.20) вона містить два атрибути: 
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 поле «Назва файлу» - призначено для внесення імені файлу (без роз-

ширення xml та без крапки в його назві), під яким  xml-сценарій  буде збережено 

на локальному носії; 

 комірка з назвою «Індексувати xml», в якій потрібно поставити галоч-

ку, якщо теки  xml-сценарію  будуть індексовані при його збереженні.  

Після заповнення наданої форми та натискання кнопки «Зберегти» на екран 

монітора завантажиться електронна форма пошуку місця збереження  xml-

сценарій  на локальному носії, при визначенні якого  xml-сценарій  буде збереже-

но. 

  Очищення робочого столу від  xml-сценарію . У разі потреби очи-

щення робочого столу інтерфейсу програмного модулю від  xml-сценарію, потрі-

бно активізувати опцію з назвою «Очистити», яка міститься у верхньому меню 

його інтерфейсу. У відповідь на екран монітору завантажиться електронна форма 

«Очистити від xml-сценарію  » (рис. 1.1.21). 

 

Рис. 1.1.21. Електронна форма «Очистити від xml-сценарію». 

У разі натискання на кнопку «Зберегти» (рис.1.1.21), відкриється електрон-

на форма «Зберегти»  xml-сценарій  на локальному носії, роботу з якою було опи-

сано вище (рис.1.1.20). Після збереження xml-сценарію   робочий стіл інтерфейсу 

програми буде очищено від  xml-сценарію .  
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У разі натискання кнопки «Ні», робочий стіл інтерфейсу програмного моду-

лю буде очищено від  xml-сценарію  без його запам’ятовування на локальному 

носії. 

1.1.1.3. Функціональний блок «Пошук» 

Функціональний блок «Пошук» призначено для пошуку в операціональній 

структурі  xml-сценарію  тек,  що містять заданий ключ пошуку (рис. 1.1.22). При 

цьому атрибут ключа пошуку може включати в себе будь-яку кількість букв з 

імені теки. 

 

Рис. 1.1.22. Зразок результату пошуку тек по ключовому параметру («Сили») 

в операціональній структурі  xml-сценарію . 

Для повернення до повної операціональної структури   xml-сценарію , потрі-

бно видалити з пошукового поля всі ключові значення. 

1.1.1.4. Функціональний блок «Налаштування інтерфейсу» програмного мо-

дулю «Редактор сценаріїв» 

В правому верхньому куті головного інтерфейсу програмного модулю «Ре-

дактор сценаріїв» (рис.1.1.1) містяться два функціональних поля – «Мова» і «Те-

ма», які призначені для налаштування відповідних параметрів інтерфейсу програ-

много модулю.  
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  Налаштування мови. Для встановлення мови інтерфейсу програмного мо-

дулю «Редактор сценаріїв», потрібно активувати стрілку поряд з відповідним по-

лем «Мова» та вибрати з випадного списку потрібну мову (рис. 1.1.23). 

 

Рис. 1.1.23. Зразок налаштування мови інтерфейсу програмного модулю «Ре-

дактор сценаріїв». 

У відповідь на екран монітора завантажиться новий інтерфейс програмного 

модулю «Редактор сценаріїв» в форматі обраної мови (рис. 1.1.24). 

 

Рис. 1.1.24. Результат зміни інтерфейсу програмного модулю «Редактор сце-

наріїв» в форматі обраної мови. 

   Налаштування теми. Для встановлення теми інтерфейсу програмного 

модулю «Редактор сценаріїв», потрібно активувати стрілку поряд з відповідним 

полем «Тема» та вибрати з випадного списку потрібну тему (рис. 1.1.25). 
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Рис. 1.1.25. Зразок налаштування теми інтерфейсу програмного модулю «Ре-

дактор сценаріїв». 

У відповідь на екран монітора завантажиться новий інтерфейс програмного 

модулю «Редактор сценаріїв» в форматі обраної теми (рис. 1.1.26). 

 

Рис. 1.1.26. Зразок зміни інтерфейсу програмного модулю «Редактор сценарі-

їв» в форматі обраної теми. 

 

1.1.2. Робота з програмним модулем «Провідник сценаріїв» у режимі «без 

реєстрації користувача» 

Програмний модуль «Провідник сценаріїв» – це інформаційно-програмний 

засіб, який призначено для візуалізації xml-сценаріїв бази знань у вигляді опера-

ціонально-структурованих дата-блоків.  
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Для входу в програмний модуль «Провідник сценаріїв» потрібно активізу-

вати відповідну картинку, що міститься в головному інтерфейсі Програмного 

комплексу (рис.1.1). У відповідь на екран монітора завантажиться його інтерфейс 

(рис. 1.1.27). 

 

Рис. 1.1.27. Інтерфейс програмного модуля «Провідник сценаріїв». 

Відповідно до інтерфейсу програмного модуля «Провідник сценаріїв» (рис. 

1.1.27), він має такі функціональні блоки: 

-  «Завантаження та збереження  xml-сценарію»; 

-  «Пошук» - пошук тек в операціональній структурі  xml-

сценарію ; 

- «Налаштування інтерфейсу програмного модулю»; 

-  «Загальна база файлів»; 

- «Загальна база знань». 

 

1.1.2.1. Функціональний блок «Завантаження та збереження  xml-сценарію» 

Функціональний блок «Завантаження та збереження  xml-сценарію»  міс-

тить наступні опції: 

    Опція «Завантажити»  xml-сценарій  з локального носію, є інтерактив-

ним рядком головного меню наданого програмного модулю. При активізації цієї 

опції на екран монітора завантажиться електронна форма «Завантажити xml з 

файлу», в якій потрібно активізувати кнопку «Обрати файл», після чого на екран 

монітора завантажиться таблиця з локальними файлами (рис. 1.1.28):  
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Рис. 1.1.28. Зразок процедури завантаження  xml-сценарію  з локального но-

сія. 

Після визначення xml-файлу та натискання кнопки «Завантажити» (рис. 

1.1.28), обраний файл буде відкрито для роботи в «Провіднику сценаріїв» (рис. 

1.1.29). 

 

Рис. 1.1.29. Зразок результату завантаження  xml-сценарію  з локального но-

сія. 

Відповідно до завантаженого  xml-сценарію  (рис. 1.1.29) дата блоки тек, що 

присутні в його операціональній структурі, відкриваються для перегляду, після 

активізації імені теки (рис. 1.1.30):  
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Рис. 1.1.30. Зразок відображення змісту дата-блоку теки операціональної 

структури  xml-сценарію. 

При цьому всі посилання, що містяться в дата-блоках обраної теки, повинні авто-

матичено відкритися. У разі відсутності автоматичного відкриття посилань, необ-

хідно або повторити процедуру відкривання теки, або кликнути курсором мишки 

на джерело гіперпосилання, що міститься в дата-блоке. 

   Завантаження  xml-сценарію  з «Загальної бази файлів».  

Для завантаження  xml-сценарію  з «Загальної бази файлів» потрібно активі-

зувати опцію під назвою «База xml файлів», що міститься у головному меню про-

грамного модулю «Провідник сценаріїі». У відповідь на екран монітора заванта-

житься інтерфейс «Загальної бази файлів» у вигляді таблиці (рис. 1.1.47-1.1.48). 

Процедуру завантаження  xml-сценарію  з «Загальної бази файлів» розгляну-

то в розділі 1.1.4 (функціональний блок «Загальна база файлів).  

  Завантаження  xml-сценарію  з «Загальної бази знань». Для завантаження  

xml-сценарію  з «Загальної бази знань» потрібно активізувати опцію під назвою 

«База знань xml», що міститься у головному меню інтерфейсу програмного моду-

лю «Провідник сценаріїв». У відповідь на екран монітора завантажиться елект-

ронна форма пошуку xml-сценаріїв в  «Загальній бази знань» (рис.1.1.54). 

Процедуру завантаження xml-сценарію   з «Загальної бази знань» розглянуто 

в розділі 1.1.5 (функціональний блок «Загальна база знань).  

    Збереження  xml-сценарію  на локальному носії. Для збереження  xml-

сценарію  на локальному носії необхідно активізувати  опцію «Зберегти», що міс-
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титься в головному меню інтерфейсу програмного модулю (рис.1.1.27). Після її 

активізації на екран монітора завантажиться електронна форма визначення місця 

збереження xml-сценарію   на локальному носії та встановлення імені (ім’я не по-

винно містити крапку в назві) під яким його буде збережено, після чого потрібно 

натиснути кнопку «Зберегти» (рис. 1.1.31). 

 

Рис. 1.1.31. Зразок процедури збереження  xml-сценарію  на локальному носії. 

     Очищення робочого столу від  xml-сценарію. У разі потреби очищення 

робочого столу інтерфейсу програмного модулю від  xml-сценарію , потрібно ак-

тивізувати опцію з назвою «Очистити», яка міститься у верхньому меню програ-

ми. У відповідь на екран монітору завантажиться електронна форма «Очистити 

від xml-сценарію  » (рис. 1.1.32): 

 

Рис. 1.1.32. Електронна форма «Очистити» робочий стіл інтерфейсу програ-

много модулю «Провідник сценаріїв» від  xml-сценарію . 

У відповідності до наданої форми (рис.1.1.32), якщо потрібно перед очи-

щенням робочого столу зберегти  xml-сценарій  на локальний носій, натискаємо 

кнопку «Зберегти». У відповідь на екран монітора завантажиться електронна фо-
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рма, яку призначено для збереження  xml-сценарію  на локальному носії (рис. 

1.1.31). Якщо  xml-сценарій  не потрібно зберігати на локальному носії, то натис-

кається кнопка «no». У відповідь робочий стіл інтерфейсу програми буде очищено 

від  xml-сценарію  без його збереження на локальному носії. 

1.1.2.2. Функціональний блок «Пошук» 

Функціональний блок «Пошук» призначено для пошуку в операціональній 

структурі  xml-сценарію  тек що містять заданий ключ пошуку (рис. 1.1.33). При 

цьому атрибут ключа пошуку може включати в себе будь-яку кількість букв з 

імені теки. 

 

Рис. 1.1.33. Зразок результату пошуку тек по ключовому параметру (Рух) в 

операціональній структурі  xml-сценарію . 

Для повернення до повної операціональної структури   xml-сценарію , потрі-

бно видалити з пошукового поля всі ключові значення. 

1.1.2.3. Функціональний блок  «Налаштування інтерфейсу» програмного мо-

дулю «Провідник сценаріїв» 

В правому верхньому куті головного інтерфейсу програмного модулю 

«Провідник сценаріїв» (рис. 1.1. 27) містяться дві опції – «Мова» і «Тема», які 
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призначені для налаштування відповідних параметрів інтерфейсу програмного 

модулю.  

   Налаштування мови. Для встановлення мови інтерфейсу програмного 

модулю «Провідник сценаріїв», потрібно активувати стрілку поряд з відповідним 

опціоналом «Мова» та вибрати з випадного списку потрібну мову, шляхом активі-

зації її назви (рис. 1.1. 34). 

 

Рис. 1.1. 34. Налаштування мови інтерфейсу програмного модулю «Провід-

ник сценаріїв». 

У відповідь на екран монітора завантажиться новий інтерфейс програмного 

модулю «Провідник сценаріїв» в форматі обраної мови (рис. 1.1. 35). 

 

Рис. 1.1.35. Зразок зміни інтерфейсу програмного модулю «Провідник сцена-

ріїв» в форматі обраної мови. 

   Налаштування теми. Для встановлення теми інтерфейсу програмного 

модулю «Провідник сценаріїв» потрібно активувати стрілку поряд з відповідним 

полем «Тема» та вибрати з випадного списку тему (рис. 1.1. 36). 
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Рис. 1.1.36. Налаштування теми інтерфейсу програмного модулю «Провідник 

сценаріїв». 

У відповідь на екран монітора завантажиться новий інтерфейс програмного 

модулю «Провідник сценаріїв» в форматі обраної теми (рис. 1.1. 37). 

 

Рис. 1.1.37. Зразок зміни інтерфейсу програмного модулю «Провідник сцена-

ріїв» в форматі обраної теми. 

 

1.1.3. Робота з програмним модулем «Призма сценаріїв» в режимі – «без 

реєстрації користувача» 

Програмний модуль «Призма сценаріїв» – це інформаційно-програмний за-

сіб, який призначено для інсталяції xml-сценаріїв бази знань у вигляді  «Призми». 

«Призма» – це віртуальна електронна форма візуалізації xml-сценарію   бази 

знань у вигляді набору екранів, поєднаних у «Призму», кожен з яких відповідає 

окремому елементу операціональної структури  xml-сценарію . 

Для входу до програми «Призма сценаріїв» потрібно активізувати відповід-

ну піктограму «Призма сценаріїв» на панелі інтерфейсу «Web-програмний ком-
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плекс Редактор сценаріїв бази знань» (див. рис.1.1). У відповідь на екран монітора 

завантажиться інтерфейс програмного модулю «Призма сценаріїв» (рис. 1.1.38).  

 

Рис. 1.1.38. Інтерфейс програмного модулю «Призма сценаріїв». 

Відповідно до відображення інтерфейсу програмного модуля «Призма 

сценаріїв» (рис. 1.1.38) він має такі функціональні опції: 

- піктограма  призначена для повернення 

інтерфейсу наданого програмного модулю до стартового стану 

(рис.1.1.38); 

- піктограма  є логотипом програми «Призма 

сценаріїв»; 

- піктограма призначена для завантаження хml-

сценарію з локального носію; 

- піктограма  призначена для збереження  xml-

сценарію  на локальний носій (ім’я xml-файлу не повинно місти-

ти крапку в своєї назві); 

- піктограма  призначена для завантаження  xml-

сценарію  із «Загальної бази файлів» (дивись розд. 1.1.4); 
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- піктограма  призначена для 

підключення/відключення «Навігатора» операціональної 

структури  xml-сценарію  до інтерфейсу програмного модулю 

«Призма сценаріїв»; 

- піктограма  призначена для 

підключення/відключення від інтерфейсу програми «Робочої 

області», де буде відображатися xml-сценарій   у форматі 

«Призма»; 

- піктограма  призначена для 

підключення/відключення інформаційної панелі керування 

роботою «Навігатора» та «Призми»; 

- піктограма  призначена для 

підключення/відключення пошукового вікна 

, куди вводяться ключові параметри 

пошуку тек в операціональній структурі  xml-сценарію ; 

- піктограми  знаходяться на інформаційній 

панелі керування роботою «Навігатора» та «Призми» і 

призначені для  

згортання/розгортання навігаційного відображення 

операціональної структкри  xml-сценарію ; 

- піктограми  призначені для управління 

масштабом відображення «Призми»; 

- піктограми  призначені для управління 

поворотом граней «Призми». Повороти граней «Призми», також  

можуть управлятися мишкою. 
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Для інсталяції  xml-сценарію  в програмному модулі «Призма сценаріїв» 

існують дві опції його завантаження: 

- Опція «Завантаження хml-сценарія з локального носію»; 

- Опція «Завантаження хml-сценарія з «Загальної бази файлів». 

В першому випадку, при активізації піктограми  (опція «Завантаження 

хml-сценарія з локального носію»), на екран монітолру завантажиться електронна 

форма пошуку хml-сценарія на локальному носії, після завантаження якого на 

робочому столі відобразиться хml-сценарій в форматі «Призма». 

В другому випадку, при активізації піктограми  (опція «Завантаження 

хml-сценарія з «Загальної бази файлів»), на екран монітору завантажиться 

«Загальна база файлів» роботу з якою описано в розділі 1.1.4.  

В результаті завантаження хml-сценарія в середовище програмного модулю 

«Призма сценаріїв» він буде мати наступний вид (рис. 1.1.39): 

 

Рис. 1.1.39. Зразок інсталяції  xml-сценарію  в програмному модулі «Призма 

сценаріїв». 

Відповідно до рис. 1.1.39 керування форматом відображення  xml-сценарію  

в інтерфейсі програмного модулю «Призма сценарів» відбувається наступним 

чином: 
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-  При активізації курсором мишки назви теки, що міститься в «Навігаторі» її 

операціональної структури, Призма буде повернена ребром, що містить назву 

теки до користувача. 

- При відключенні «Робочої області» ( ) «Призма» зникає з 

робочого столу інтерфейсу програми і її місце займає «Навігатор»  (рис. 

1.1.40): 

 

Рис. 1.1.40. Зразок відображення «Навігатора» операціональної структури 

«Призми сценаріїв». 

Для перегляду в «Навігаторі», дата-блоків кожної теки операціональної 

структури  xml-сценарію , потрібно курсором мишки активізувати іконку «Тека», 

що міститься ліворуч її назви. У відповідь на екран монітору завантажиться зміст 

дата-блоку обраної теки.  

Для повернення в режим відображення «Призми» xml-сценарію    на 

робочему столі, потрібно знову активізувати піктограму . 

-  При відключенні «Навігатора»  «Робочий стіл» відображення «Призми»  

xml-сценарію    буде займати всю його зону (рис. 1.1.41): 
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Рис. 1.1.41. Зразок відображення «Призми» xml-сценарію     з відключеним 

«Навігатором». 

Для повернення в режим відображення «Навігатора», потрібно знову 

активізувати його піктограму . 

Операціональна структура «Призми» є візуалізованим набором тек  xml-

сценарію . Назва кожної грані «Призми» відображає назву теки першого рівня 

(перший рівень – це група тек, що виходять з головної теки), а картинки, що 

відображаються на гранях «Призми», це інформація з дата-блоків тек другого 

рівня (дочірніх). Якщо активізувати буть яку картинку на грані «Призми», то на 

екран монітора завантажиться вікно з повною інформацією дата-блоку 

підключеного до теки, яку відображає надана картинка (рис. 1.1.42): 

 

Рис. 1.1.42. Зразок відображення дата-блоку картинки, що на грані «Призми». 
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-  При автивізації піктограми , що знаходиться ліворуч від назви грані 

«Призми» (рис. 1.1.41), на екран монітора завантажиться інформація з дата-блоку 

теки, назву якої він відображає (рис. 1.1.43.). 

 

Рис. 1.1.43. Зразок змісту дата-блоку назви грані «Призми». 

-  При активізації піктограми , що знаходиться праворуч назви грані 

«Призми» (рис. 1.1.41), на екран монітора завантажиться «Призма», яка буде 

побудована з картинок (тек), що були розміщені на обраній грані, тобто 

відбудеться інсталяція грані «Призми» в «Призму» граней (рис. 1.1.44). 

 

Рис. 1.1.44. Зразок інсталяції грані «Призми» в «Призму» граній. 

Для повернення візуалізації Призми  xml-сценарію  в початковий стан, 

потрібно активізувати її назву, що водночас визначає шлях до вкладених граній,  і 

яка міститься поверху над представленою призмою (рис.1.1.45). 
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Якщо операціональна структура  xml-сценарію  містить третій рівень тек, то 

вони будуть підключені до «Призми» піктограмою  , що розміщена на відпові-

дних картинках грані (рис.1.1.45): 

 

Рис. 1.1.45. Зразок піктограми переходу до вкладеної «Призми» тек тре-

тього рівня. 

В цьому випадку теки третього рівня стають назвами граней вбудованої 

призми, а їх дата-блоки відображають інформацію на її гранях (рис. 1.1.46). 

 

Рис. 1.1.46. Зразок вбудованої «Призми», що відображає дата-блоки тек 

третього рівня. 
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Для повернення візуалізації «Призми» в початковий стан, потрібно 

активізувати її назву, що водночас визначає шлях до вкладених призм,  і яка 

міститься поверху над «Призмою» (рис.1.1.45). 

1.1.4. Функціональний блок «Загальна база файлів» 

Функціональний блок «Загальна база файлів» призначено для отримання ві-

льного доступу всіх користувачів до файлового контенту, що було розміщено на 

сервері зареєстрованими користувачами відповідно до їх персонального архіву, 

назву якого було встановлено при реєстрації користувача на сервері (див. п. 1.2.1). 

Таким чином, кожен архів, що міститься в корені «Загальної бази файлів» відно-

ситься до того чи іншого зареєстрованого користувача. В середині кожного такого 

архіву можуть міститися інші архіви, які створені відповідно до заданої предмет-

ної галузі. В кожному з таких архівів містяться різноманітні файли, вільний дос-

туп до яких отримують всі користувачі.  

Функціональний блок «Загальна база файлів» призначено для візуалізації (за-

вантаження) файлів що зберегаються в його архівах у відповідності до їх формату, 

а також для отримання гіперпосилань, що  до  їх адреси розміщення.  

Для входу до «Загальної бази файлів» потрібно, або активізувати опцію з на-

звою «База файлів xml», яка міститься в головному меню відповідного програм-

ного модулю (рис.1.1.1, рис.1.1.27, рис.1.1.38), або активізувати іконку з їх на-

звою, що міститься в головному меню Web-програмного комплексу «Редактор 

сценаріїв бази знань» (рис.1.1)  У відповідь на екран монітора завантажиться інте-

рфейс «Загальної бази файлів» (рис. 1.1.47): 

 

Рис. 1.1.47. Зразок інтерфейсу «Загальної бази файлів» у вигляді таблиці. 



39 
 

Організаційна структура «Загальної бази файлів» складається з набору 

вкладених в її корінь персоналізованих тек (архівів), які були інстальовані при ре-

єстрації користувачів (логіни зареєстрованих користувачів), і які можуть мати теж 

вкладені теки, а ті в свою чергу, теж можуть мати вкладені теки і т.д. При цьому 

кожна вкладена тека може зберігати необмежену кількість файлів.  

Інформаційна структура «Загальної бази файлів» складається з таких атри-

бутів: 

- назва теки; 

- назва файлу; 

- тип файлу; 

- розмір файлу; 

- дата реєстрації файлу. 

Функціональна структура «Загальної бази файлів» складається з таких фу-

нкцій: 

- вхід до персоналізованої теки; 

- переглянути вкладені файли що не э формату xml та 

визначення їх адреси гіперпосилання; 

- переглянути вкладені xml-файли та 

визначення адреси їх гіперпосилання. 

Для входу до архіву «Загальної бази файлів» потрібно активізувати курсо-

ром мишки його назву або рядок із опцією «Увійти», що міститься праворуч назви 

архіву (1.1.47). У відповідь на екран монітора завантажиться зміст обраного архі-

ву (рис. 1.1.48). 

 

Рис. 1.1.48. Зразок змісту персонального архіву «Загальної бази файлів». 
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Відповідно до змісту обраного архіву (рис. 1.1.48),  для перегляду того чи 

іншого файлу, формат якого не є xml (jpg, Doc, pdf та ін.), потрібно натиснути у 

рядку з його назвою опцію «Переглянути». У відповідь на екран монітору заван-

тажиться зміст обраного файлу (рис. 1.1.49). 

 

Рис. 1.1.49. Зразок завантаження jpg-файлу з «Загальної бази файлів». 

Для визначення адреси гіперпосилання на обраний файл (що не є xml) пот-

рібно навести праву кнопку мишки на опцію «Переглянути» і вибрати з випадно-

го списку строку «Копіювати адресу посилання» (рис.1.1.50).  

 

Рис. 1.1.50. Зразок копіювання адреси гіперпосилання на файл. 
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По дальшому скопійовану адресу гіперпосилання на обраний файл вставля-

ють у відповідне поле дата-блоку теки операціональної структури  xml-сценарію  

(дивись розд. 1.1.1 - … програмний модуль «Редактор сценаріїв»).   

У разі, якщо обраний в «Загальній базі файлів» файл має формат xml, то для 

його перегляду необхідно активізувати або іконку «doc», що міститься ліворуч від 

його назви, або активізувати назву xml-файлу, або активізувати опцію «Перегля-

нути», що міститься в рядку праворуч від назви xml-файлу (рис. 1.1.48).  

У першому випадку (іконка «doc»), якшо «Загальна база файлів» була акти-

вована з  програмного модулю «Редактор сценаріїв», на екран монітору заванта-

житься операціональна структура обраного xml-файлу в форматі «Провідник сце-

наріїв» (рис. 1.1.51): 

 

Рис. 1.1.51. Зразок відображення  xml-сценарію  в форматі «Провідник сцена-

ріїв» 

Для отримання адреси гіперпосилання на обраний xml-файл в форматі «Про-

відник сценаріїв» (рис.1.1.51), потрібно навести курсор мишки на його іконку 

«doc»  і з випадного списку обрати опцію «Копіювати адресу посилання» 

(рис.1.1.50).  

У другому випадку (активізація імені файлу), якшо «Загальна база файлів» 

була активована з  програмного модулю «Редактор сценаріїв», на екран монітору 

завантажиться операціональна структура обраного xml-файлу в форматі «Редак-

тор сценаріїв» (рис. 1.1.52): 
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Рис. 1.1.52. Зразок відображення  xml-сценарію  в форматі «Редактор сценарі-

їв» 

Для отримання адреси гіперпосилання на обраний xml-файл в форматі «Реда-

ктор сценаріїв» (рис. 1.1.52), потрібно навести курсор мишки на його назву і з ви-

падного списку обрати опцію «Копіювати адресу посилання» (рис. 1.1.50) .  

У третьому  випадку (активізація опції «Переглянюти»), якшо «Загальна база 

файлів» була активована з  програмного модулю «Редактор сценаріїв», на екран 

монітору завантажиться операціональна структура обраного xml-файлу в форматі 

«Призма сценаріїв» (рис. 1.1.53): 

 

Рис. 1.1.53. Зразок  xml-сценарію  в форматі «Призма сценаріїв» 

Для отримання адреси гіперпосилання на обраний xml-файл в форматі 

«Призма сценаріїв бази знань» (рис. 1.1.53), потрібно навести курсор мишки на 
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опцію «Переглянути» і з випадного списку обрати опцію «Копіювати адресу по-

силання» (рис. 1.1.50). 

У всіх трьох випадках, що були описані вище, якшо «Загальна база файлів» 

була активована з  програмного модулю «Провідник сценаріїв» або «Призма сце-

наріїв», візуалізація (завантаження)  xml-сценарію  та отримання адреси на його 

гіперпосилання для всіх визначених варіантів (doc, назва xml-файлу, «Перегляну-

ти») буде однакова,  а саме за форматом того програмного модулю, з якого було 

активовано «Загальну базу файлів». 

1.1.5. Функціональний блок «Загальна база знань» 

 «Загальну базу знань» розташовано на сервері в форматі data-файлів, назва 

яких формується відповідно до заданої предметної галузі і в яких, зареєстровані 

користувачі, зберігають інформацію стосовно атрибутів реєстрації  xml-сценарію  

в «Загальній базі файлів». 

Для не зареєстрованого користувача «Загальна база знань» призначена для 

формування доступу до відкритої інформаційної області знань, яку зареєстровані 

користувачі формують в результаті створення і збереження xml-сценаріїв в «Зага-

льній базі файлів», з поміткою «реєстрація в базі знань». Опційно в «Загальній 

базі знань» відбувається пошук xml-сценаріїв відповідно до заданих ключових 

параметрів, та на базі його результатів вибірково (за запитом користувача) здійс-

нюється інсталяція, візуалізація та реєстрація (на локальному носії у форматі xml-

файлів) різноманітних операціональних структур створених на базі  наданого  

xml-сценарію . 

Інформаційна структура «Загальної бази знань» складається з таких атри-

бутів: 

- назва предметної галузі; 

- загальна кількість тек в xml-сценарії; 

- логін користувача; 

- назва xml-сценарію  ; 

- адреса до xml-фалу в «Загальній базі файлів»; 

- назва xml-файлу; 
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- дата реєстрації файлу; 

- назви тек  xml-сценарію . 

Функціональна структура «Загальної бази знань» має наступний склад: 

- визначення ключових атрибутів пошуку xml-сценаріїв в «Зага-

льній базі знань»; 

- інсталяція операціональної структури обраного  xml-сценарію  в 

середовищі стартового (програмний модуль з якого було проведено вхід 

до «Загальної бази знань») програмного модулю («Редактор сценаріїв», 

«Провідник сценаріїв», «Призма сценаріїв»); 

- інсталяція окремої однорівневої  операціональної структури з 

любої обраної теки  xml-сценарію , в середовищі стартового (програм-

ний модуль з якого було проведено вхід до «Загальної бази знань») про-

грамного модулю; 

- інсталяція окремої многорівневої операціональної структури з 

любої обраної теки, в середовищі одного з форматів її візуалізації: 

  «Редактор сценаріїв»; 

  «Провідник сценаріїв»; 

  «Призма сценаріїв». 

Для входу до «Загальної бази знань» потрібно активізувати опцію «База 

знань xml», що міститься в головному меню одного з програмних модулів («Реда-

ктор сценаріїв» або «Провідник сценаріїв), У відповіть на екран монітору заван-

тажиться електронна форма ідентифікації атрибутів пошуку xml-сценаріїв в «За-

гальній базі знань» (рис. 1.1.54). 

 

Визначення ключових атрибутів пошуку. Для ідентифікації атрибутів пошу-

ку xml-сценаріїв в «Загальній базі знань» є своя електронна форма (рис. 1.1.54): 
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Рис. 1.1.54. Електронна форма встановлення ключових атрибутів пошуку 

xml-сценаріїв в «Загальній базі знань». 

 Перший атрибут («Предметная область») наданої електронної форми (рис. 

1.1.54)  включає в себе перелік предметних галузей, список яких встановлюється 

адміністратором Програмного комплексу в процесі його робочої експлуатації і 

може бути зміненим по проханню зареєстрованного користувача.  

Відповідно до встановлених ключових параметрів пошуку (рис. 1.1.54) ге-

нерується Таблиця атрибутів xml-сценаріїв. При цьому, якщо в ключовому атри-

буті «Підключити теки для огляду» було встановлено «Teka off», то результатом 

пошуку буде список xml-сценаріїв без визуалізації їх операціональної структури 

(рис. 1.1.55). 

 

Рис. 1.1.55. Зразок таблиці результатів пошуку xml-сценаріїв у «Загальній ба-

зі знань» при встановлені ключового атрибуту «Teka off». 

  В першому стовпчику (№ п/п), наданої таблиці (рис.1.1.55), знаходяться по-

рядкові номери xml-сценаріїв, що були знайдени по результату пошуку відповід-

но до встановлених ключових параметрів (рис.1.1.54). 

В другому стовпчику («Ключ пошуку(|Тека|Файл|Автор|Дата|»)) наданої таблиці 

(рис.1.1.55), знаходиться відображення ключових параметрів пошуку, в порядку 
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що має значення у відповідності до наданої в назві наданого стовпчика структури 

ключа пошуку («Ключ пошуку(|Тека|Файл|Автор|Дата|»)). Наданий ключ дублюється для 

усіх xml-сценаріїв, що приведені в таблиці результатів пошуку (рис.1.1.55).  

В третьому стовпчику («Формат відображення») наданої таблиці 

(рис.1.1.55) знаходяться інтерактивні назви програмних модулів, що визначають 

формат інсталяції та відображення операціональної структури наданих xml-

сценаріїв. Таким чином, для візуалізації  xml-сценарію  у форматі «Редактор сце-

наріїв» або «Провідник сценаріїв», чи «Призма сценаріїв» необхідно активізувати 

курсором мишки відповідну опцію. В результаті на екран монітора інсталюється 

операціональна структура обраного xml-сценарю у заданому форматі.  

В четвертому стовпчику («Логін автора») наданої таблиці (рис.1.1.55), зна-

ходяться логіни авторів xml-сценаріїв, що реєстрували його в «Загальній базі 

знань». 

В п’ятому стовпчику («Ім’я файлу xml»)  наданої таблиці (рис.1.1.55), зна-

ходяться імена xml-сценаріїв під якими вони зареєстовані в «Загальній базі фай-

лів». 

В шостому стовпчику («Усього тек»), наданої таблиці (рис.1.1.55), знахо-

дяться показники загальної кількості тек в операціональній структурі кожного 

знайденого  xml-сценарію . 

В сьомому стовпчику («Назва теки xml-сценарія») знаходиться показник 

«off», що визначає відсутність візуалізації операціональної структури  xml-

сценаріїв («Teka off», рис. 1.1.54). 

В восьмому стовпчику («Дата реєстрації») снаходиться дата реєстрації xml-

сценарія в «Базі знань».   

Якщо в ключовому атрибуті «Підключити теки для огляду» встановлено 

«Teka on» (рис.1.1.54), то результатом пошуку будуть xml-сценарії з візуалізацією 

їх операціональної структури (рис. 1.1.56). 
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Рис. 1.1.56.Таблиця результатів пошуку xml-сценаріїв у «Загальній базі 

знань» при встановлені ключового атрибуту «Teka on». 

Майже всі атрибути наданої таблиці (рис.1.1.56), мають такіж самі значення, 

що були описані для таблиці рис. 1.1.55, за винятком: 

- в першому стовпчику («№ п/п») наданої таблиці (рис.1.1.55), для 

кожного окремого xml-сценарію  , надається порядковий номер 

xml-сценарію   та через крапку порядковий номер теки, що міс-

титься в його операціональній структурі. 

- в третьому ствовпчику наданої таблиці (рис. 1.1.56), містяться 

інтерактивні посилання на багаторівневу операціональну струк-

туру теки  xml-сценарію . 

- в п’ятому стовпчику наданої таблиці (рис. 1.1.56), знаходяться 

інтерактивні назви файлів з xml-сценаріями, що посилаються на 

відображення повної операціональної структури xml-сценарія. 

- в шостому стовпчику («Всього тек»), наданої таблиці (рис. 

1.1.56), для кожної теки  xml-сценарію , мистяться показники що 

визначають кількость вкладених тек. 

- в сьомому стовпчику («Назва теки xml-сценарія») наданої таб-

лиці (рис. 1.1.56), містяться інтерактивні посилання на однорів-

неву операціональну структуру теки  xml-сценарію . 
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Інсталяція однорівневої операціональної структури теки  xml-сценарію . 

Відповідно до наданої таблиці (рис.1.1.56), при активізації курсором мишки в 7 її 

колонці («Назва теки xml сценарія»), назву обраної теки (наприклад – «Види ме-

ханічних коливань»), програма автоматично інсталює її однорівневу операціона-

льну структуру в форматі візуалізації у відповідності до стартового програмного 

модулю (рис. 1.1.57). 

 

Рис. 1.1.57. Зразок інсталяції однорівневої операціональної структури теки  

xml-сценарію  у форматі візуалізації «Редактор сценаріїв». 

Інстальована, в середовищі «Редактор сценаріїв», однорівнева операціона-

льна структура обраної теки («Види механічних коливань»)  xml-сценарію , в по-

дальшому може бути скоригована та збережена на локальному носії у вигляді ок-

ремого  xml-сценарію . Це надає змогу користувачу використовувати її при фор-

муванні (опція «Додати xml») інших xml-сценаріїв. 

Інсталяція багаторівневої операціональної структури теки  xml-сценарію . 

Відповідно до наданої таблиці (рис.1.1.56), при активізації курсором мишки в тре-

тій  її колонці («Формат відображення») одну з трьох опцій інсталяції і відобра-

ження багаторівневої операціональної структури теки (наприклад – «Види меха-

нічних коливань») обранного xml-сценарія («Механічні коливання»),  на екран 

монітору завантажиться її багаторівнева операціональна структура, відповідно до 

обраного формату візуалізації («Редактор сценаріїв» або «Провідник сценаріїв», 

чи «Призма сценаріїв») - рис. 1.1.58: 
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Рис. 1.1.58. Зразок інсталяції багаторівневої операціональної структури 

теки («Види механічних коливань») заданого  xml-сценарію  («Механічні ко-

ливання») в форматі візуалізації «Редактор сценаріїв». 

У відповідності до результатів інсталяції в середовищі «Редактору сценарі-

їв» багаторівневої операціональної структури теки заданого  xml-сценарію  

(рис.1.1.58), вона в подальшому може бути скоригована та збережена на локаль-

ному носії у вигляді окремого xml-сценарію  . Це надає змогу використовувати її в 

процесі створення інших xml-сценаріїв (при виконанні опції «Додати xml»). 

Інсталяція повної операціональної структури  xml-сценарію .  

Відповідно до наданої таблиці (рис.1.1.56), при активізації курсором мишки 

в 6-й її колонці («Ім’я файлу xml-сценарія»), його назву (наприклад – «Механічні 

коливання»), то програма автоматично інсталює повну операціональну структуру 

наданого xml-сценарія у форматі візуалізації у відповідності до стартового про-

грамного модулю (рис. 1.1.59). 

 

Рис. 1.1. 59. Зразок інсталяції  повної операціональної структури  xml-

сценарію  «Механічні_коливання». 
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1.2. Робота з Web-програмним комплексом «Редактор сценаріїв бази 

знань» в режимі – «реєстрації користувача» 

Зареєстрований в середовищі Web-програмного комплексу «Редактор сце-

наріїв бази знань» користувач отримує персональну електронну площадку (ПЕП), 

на якій він може працювати в режимі персоніфікації своїх інформаційних ресур-

сів. 

1.2.1. Реєстрація користувача в середовищі Web-програмного комплексу 

«Редактор сценаріїв бази знань» 

Для реєстрації користувача в середовищі Web-програмного комплексу «Ре-

дактор сценаріїв бази знань» потрібно активізувати опцію «Реєстрація», що роз-

ташовується на головній сторінці (рис. 1.2.1).  

 

Рис. 1.2.1. Головна сторінка Web-програмного комплексу «Редактор сценарі-

їв бази знань». 

У відповідь на екран монітора завантажиться форма «Реєстрації користува-

ча» (рис.1.2.2.). 

 

Рис. 1.2.2. Електронна форма реєстрації користувача. 
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Відповідно до наданої форми (рис. 1.2.2) користувач повинен внести до за-

значених полів необхідні атрибути. При цьому під час встановлення атрибута 

«Логін» користувач повинен мати на увазі, що його ім’я буде відображати назву 

архіву в «Загальній базі файлів». Після заповнення наданої форми та натискання 

кнопки «Реєструвати» на екран монітора завантажиться повідомлення стосовно 

результату проведеної реєстрації. Далі адміністратор «Програмного комплексу» 

після отримання та перевірки атрибутів реєстрації користувача підтверджує (тер-

мін підтвердження – протягом доби) його реєстрацію, після чого користувач 

отримує на свою E-mail (що була вказана при реєстрації) пароль для входу на пер-

сональну електронну площадку, а також в «Загальній базі файлів» автоматично 

реєструється архів (тека) викладача, що має назву його логіну.  

1.2.2. Авторизація користувача в середовищі Web-програмного комплексу 

«Редактор сценаріїв бази знань» 

Для входу на персональну електронну площадку користувач повинен авто-

ризуватись. Для цього потрібно активізувати опцію «Авторизація», який знахо-

диться на головній сторінці «Програмного комплексу» (рис.1.2.1). У відповідь на 

екран завантажиться форма авторизації користувача (рис.1.2.3). 

 

Рис. 1.2.3. Електронна форма авторизації користувача. 

Відповідно до наданої форми (рис. 1.2.3) після внесення необхідних атрибу-

тів та натискання кнопки «Авторизувати» на екран завантажиться головна сторін-

ка персональної електронної площадки користувача (рис.1.2.4).  
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Рис. 1.2.4. Головна сторінка персональної електронної площадки користува-

ча. 

Головна сторінка ПЕП користувача (рис. 1.2.4) містить ім’я (логін) користу-

вача (в даному випадку «Physics»), опцію «Змінити пароль» та «Вихід з авториза-

ції», а також такі програмні модулі: 

- «Редактор сценаріїв»; 

- «Провідник сценаріїв»; 

- «Призма сценаріїв». 

Крім наданих вище програмних модулів, зареєстрованому користувачу дос-

тупні дві «Бази файлів» («Персональна база файлів» та «Загальна база файлів»), а 

також дві «Бази знань» («Персональнв база знань» та «Загальна база знань»). 

Також на головній сторінці ПЕП користувача (рис. 1.2.4) є дві функціональ-

ні опції: 

- змінити пароль; 

- вийти з авторизації. 

За допомогою команди «Змінити пароль» здійснюється зміна пароля авто-

ризації входу на ПЕП користувача, якщо це необхідно. Після активізації «Змінити 

пароль» на екран монітора завантажиться електронна форма зміни пароля (рис. 

1.2.5): 
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Рис. 1.2.5. Електронна форма зміни пароля авторизації користувача. 

Відповідно до наданої форми (рис. 1.2.5) після внесення необхідних атрибу-

тів та натискання кнопки «Змінити» пароль авторизації користувача буде змінено. 

Після чого йому потрібно по-новому пройти авторизацію на головній сторінці 

«Програмного комплексу» (див. розд. 1.2.2). 

Після закінчення роботи на ПЕП користувача, та  з метою інформаційної 

безпеки він повинен примусово вийти з авторизації. Для цього потрібно активізу-

вати команду «Вийти з авторизації», опцію якої знаходиться на головній сторінці 

ПЕП користувача (рис.1.2.4). У відповідь на екран монітора завантажиться голов-

на сторінка «Програмного комплексу» (рис. 1.1). 

Увага ! З метою інформаційної безпеки після авторизації роботу на ПЕП 

користувача обмежено (10 годинами безперервної роботи). Після закінчення те-

рміну роботи ПЕП користувача автоматично заблокується. При цьому, екран 

монітора з роботою, що була перервана зберігається в окремому вікні і після 

оновленої авторизації, робота з ним може бути продовжена. 

1.2.3. Робота з програмним модулем «Редактор сценаріїв» на ПЕП користу-

вача 

Програмний модуль «Редактор сценаріїв» – це інформаційно-програмний 

засіб побудови операціонально структурованих сценаріїв бази знань в форматі 

xml-файлів. 

Для входу в програмний модуль «Редактор сценаріїв» потрібно активізувати 

відповідну картинку, що міститься на головній сторінці ПЕП користувача 

(рис.1.2.4). У відповідь на екран монітора завантажиться його інтерфейс під 

назвою «Редактор сценаріїв бази знань» (рис.1.2.6): 
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Рис. 1.2.6. Інтерфейс програмного модуля «Редактор сценаріїв бази знань». 

Відповідно до рис. 1.2.6 програмний модуль «Редактор сценаріїв бази 

знань» має такі функціональні блоки: 

- «Операціональна побудова xml-сценаріїв бази знань»; 

- «Завантаження та збереження  xml-сценарію»; 

- «Пошук» - пошук тек в операціональній структурі  xml-сценарію ; 

- «Налаштування інтерфейсу програмного модулю».  

- «База файлів» («Персональна база файлів» та «Загальна база файлів»); 

- «База знань» («Персональна база знань» та «Загальна база знань»). 

1.2.3.1. Функціональний блок «Операціональної побудови xml-сценаріїв ба-

зи знань» 

 Функціональний блок «Операціональної побудови xml-сценаріїв бази знань» 

призначено для операціональної побудови xml-сценарію   бази знань у вигляді 

структурованих дата-блоків інстальованих в форматі xml-файлу. Процедура опе-

раціональної побудови  xml-сценарію  бази знань має наступні опції: 

 Створення головної теки  xml-сценарію  бази знань відповідно до 

обраної предметної галузі. Для цього потрібно активізувати кнопку «Створити», 

що знаходиться на інформаційній панелі інтерфейсу програми. У відповідь на ек-

ран монітора завантажиться електронна форма «Нова вершина» з активним полем 

– «Назва» (рис.1.2.7). 
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Рис. 1.2.7. Зразок електронної форми створення головної теки операціо-

нальної структури  xml-сценарію . 

З клавіатури в поле «Назва» вносимо назву головної теки  xml-сценарію  та 

натискаємо кнопку «Створити». У відповідь на екран монітора завантажиться го-

ловна тека з назвою, що була прописана за вище вказаною процедурою (рис. 

1.2.8). 

 

Рис. 1.2.8. Зразок створення головної теки операціональної структури  xml-

сценарію . 

 Створення вкладених тек. При створенні вкладених тек потрібно 

враховувати вимогу до їх назви, назви всіх тек, що входять до операціональної 

структури будуємого xml-сценарію, не повинні дублюватися. Тобто, ім’я буть 

якої вкладеної теки повинне бути унікальним. При порушенні данної умови збу-

дований та збереженний xml сценарій, не буде відображатись ні в одному з про-

грамних модулів наданого Програмпного комплексу. Для створення вкладених 

тек потрібно активізувати курсором мишки назву головної теки та натиснути кно-

пку «Створити», у відповідь на екран монітора знову завантажиться електронна 

форма «Нова вершина», роботу з яким описано вище (див. рис. 1.2.7). Після ство-
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рення вкладеної теки на екран монітора завантажиться операціональна структура  

xml-сценарію , в якій головна вершина буде мати вкладену теку, для перегляду 

якої потрібно натиснути символ «+», що стоїть ліворуч назви  головної теки, після 

чого вона розкриється і створена тека відобразиться в операціональній структурі  

xml-сценарію  (рис. 1.2.9 - 1.2.10). 

 

Рис. 1.2.9. Символ «+» – ознака вкладеної теки операціональної структури  

xml-сценарію. 

 

 

Рис. 1.2.10. Операціональна структура  xml-сценарію  з вкладеною текою. 

Відповідно до описаної вище процедури будується кожна нова тека опера-

ціональної структури  xml-сценарію . При цьому будь-яка тека операціональної 

структури  xml-сценарію  може мати не обмежену кількість вкладених тек, які, в 

свою чергу, теж можуть мати необмежену їх кількість. Тобто, операціональна 
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структура  xml-сценарію  бази знань є пірамідальною структурою з необмеженою 

кількістю вкладених тек (рис. 1.2.11): 

 

Рис. 1.2.11. Зразок операціональної структури  xml-сценарію  бази знань. 

  Корегування операціональної структури xml-сценарію бази знань. 

У процесі роботи над побудовою операціональної структури  xml-сценарію   бази 

знань виникає потреба у корегуванні її змісту. Для цього існують таки функціона-

льні дії: 

 Змінити назву теки. Для зміни назви теки спочатку потрібно означити 

надану теку виділеною смугою (клацнути курсором мишки на її назві), а потім 

натиснути кнопку «Змінити». У відповідь на екран монітора завантажиться елект-

ронна форма «Перейменувати вершину», в якій буде активне поле з назвою обра-

ної теки. Після її корегування та натискання кнопки «Змінити» тека змінить свою 

назву (рис. 1.2.12). 
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Рис. 1.2.12. Процедура зміни назви теки операціональної структури  xml-

сценарію. 

 Видалення теки. Для видалення теки потрібно спочатку або означити 

надану теку виділеною смугою (клацнути курсором мишки на її назві), або у разі 

видалення групи тек, встановити помітки в індексних комірках, що містяться лі-

воруч назви тек, а потім натиснути кнопку «Видалити». При цьому, якщо помітки 

встановлені на теках (батьківськи теки), що мають вкладені теки, останні будуть 

автоматично помічені для видалення. Після натискання на кнопку «Видалити», на 

екран монітора завантажиться електронна форма «Видалити вершину» (з попере-

дження «Ви хочете зараз видалити цю вершину?»). Для підтвердження видалення 

натисніть кнопку «Видалити», у відповідь тека (теки) будуть видалені. (рис. 

1.2.13). 

 

Рис. 1.2.13. Процедура видалення теки операціональної структури  xml-

сценарію. 
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  Індексація/деіндексація тек. Надана процедура призначена для інде-

ксації/деіндексації тек у разі виникнення потреби страхування від дублювання тек  

в операціональній структурі збудованного сценарію (наприклад при додаванні до 

теки іншого xml-сценарію – дивись функціонал «Додавання xml-сценаріїв»), або 

для візуалізації їх нумерації, у випадку великої кількості вкладених тек. Для цього 

потрібно просто активізувати одну з кнопок «Індекс»/«Деіндекс», що розміщені 

на панелі інтерфейсу програмного модулю. У відповідь («Індекс») всі теки будуть 

індексовані, або («Деіндекс») деіндексовані (рис. 1.2.14). 

 

Рис. 1.2.14. Зразок процедури індексації операціональної структури xml-

сценарію. 

  Перестановка тек місцями. Процедура призначена для пересування 

обраної теки на інше місце в межах наданої операціональної структури xml-

сценарію. Для цього потрібно курсором мишки позначити назву обраної теки, і не 

відпускаючи лівої кнопки мишки перемістити теку на нове місце дотримуючись 

лівої траєкторії руху (рис. 1.2.15). 
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Рис. 1.2.15. Зразок перенесення теки операціональної структури  xml-

сценарію на нове місце. 

  Додавання xml-сценаріїв. Якщо користувач має на локальному носії  

xml-сценарій, то він має можливість підключити цей xml-сценарій   до будь-якої 

теки операціональної структури xml-сценарію, що будується. Для цього потрібно 

позначити обрану теку та натиснути кнопку «Додати xml», що міститься на ниж-

ній панелі інтерфейсу програми. У відповідь на екран монітора завантажиться 

електронна форма «Додати xml», за допомогою якого потрібно вибрати на лока-

льному носії  xml-сценарій , що додається, та натиснути кнопку «Завантажити». У 

відповідь до обраної теки буде додано обраний  xml-сценарій  (рис. 1.2.16 - 

1.2.17). 

 

Рис. 1.2.16. Процедура додавання до теки  xml-сценарію  з локального носія. 
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Рис. 1.2.17. Результат додавання до теки  xml-сценарію  з локального носія. 

  Побудова дата-блоків. Дата-блок будується для кожної теки, що міс-

титься в операціональній структурі xml-сценарію   бази знань. Його зміст визна-

чається назвою теки. Для побудови дата-блоку необхідно означити обрану теку, у 

відповідь в правому фреймі вікна монітора з’явиться кнопка «Створити блок да-

них» (рис.1.2.18).  

 

Рис. 1.2.18. Зразок визначення процедури «Створити блок даних». 
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Після активізації кнопки «Створити блок даних» (рис.1.2.18) в правому 

фреймі вікна монітора завантажиться електронна форма інформаційного блоку 

даних під назвою – «Створити блок даних» (рис. 1.2.19). 

 

Рис. 1.2.19. Електронна форма побудови блоку даних теки операціональної 

структури  xml-сценарію. 

Відповідно до рис. 1.2.19 всі поля наданої форми заповнюються за такими 

правилами: 

-  поле «Назва» не є обов’язковим для заповнення (в цьому випадку в 

ньому встановлюється пробіл), а у разі його заповнення дані повинні мати 

тільки текстовий формат і вони можуть вноситися як з клавіатури, так і шля-

хом копіювання з буфера обміну; 

-  поле «Дані» не є обов’язковим для заповнення, а у разі його запов-

нення дані повинні мати тільки текстовий формат і вони можуть вноситися 

як з клавіатури, так і шляхом копіювання з буфера обміну; 

- поле «Посилання» не є обов’язковим для заповнення, а у разі його за-

повнення формат посилання повинен мати вид http:// або https://. При цьому 

адреса гіперпосилання формується як із зовнішніх джерел інформації (напри-

клад, з Інтернету), так і з «Бази файлів» (як загальної, так і персональної), при 

цьому джерелами посилання можуть бути будь-які форми (документи різних 

форматів – pdf, doc, xlsx, pptx, xml, mp4, html, htm, і.т.д., картинки, відео фай-
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ли, аудіо файли, youtube, сайти, таблиці), або інши xml-сценарії що зареєст-

ровані в «Бази файлів» в форматі візуалізації - «Провідник сценаріїв», «Реда-

ктор сценаріїв», «Призма сценаріїв». Опис процедури визначення посилання  

на інформаційний ресурс, що міститься в «Загальній базі фалів» та «Персо-

нальній базі файлів» описано в розділах 1.1.7.1 (функціональний блок «Зага-

льна база файлів») та 1.1.6.1 (функціональний блок «Персональна база фай-

лів»). 

Після заповнення наданої форми (рис. 1.2.19) та натискання кнопки «Збере-

гти» в правому фреймі вікна монітора з’явиться блок даних з інформацією, що 

була в нього введена. При цьому, якщо посилання в блоку даних було на картин-

ку, то вона з’явиться в полі дата-блоку (рис. 1.2.20). 

 

Рис. 1.2.20. Зразок побудови блоку-даних для теки операціональної структури  

xml-сценарію. 

Відповідно до рис. 1.2.20 якщо потрібно редагувати (видалити) блок даних, 

то для цього необхідно активізувати кнопку «Редагувати»/ («Видалити»), що міс-

тяться в його електронній формі. У відповідь на екран монітора завантажиться 

електронна форма на зразок рис. 1.2.21.  



64 
 

 

Рис. 1.2.21. Зразок електронної форми коригування блоку даних теки опера-

ціональної структури  xml-сценарію. 

Відповідно до наданої форми (рис. 1.2.21) після редагування її змісту та на-

тискання кнопки «Редагувати» блок даних буде скореговано.  

У разі видалення блоку даних (кнопка «Видалити») програма зробить запит 

на підтвердження видалення, і після повторного натискання кнопки «Видалити» 

блок даних буде видалено. 

В блоку даних будь-якої теки операціональної структури  xml-сценарію, 

можливо збудувати необмежену кількість інформаційних блоків даних. Для цього 

потрібно знову визначити мишкою теку та натиснути кнопку «Створити блок да-

них». У відповідь повториться процедура, що була описана вище (рис. 1.2.19-

1.2.21). 

Якщо після побудови декількох блоків даних для теки виникла потреба по-

міняти їх місцями, то для цього потрібно знову позначити задану теку мишкою, 

потім курсором мишки визначити блок даних, що буде перенесено на нове місце і 

утримуючи ліву кнопку мишки, пересунити блок даних на нове місце, допомога-

ючи колесиком мишки у разі потреби (рис. 1.2.22). 
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Рис. 1.2.22. Зразок перестановки блока даних теки операціональної структу-

ри  xml-сценарію на нове місце. 

На потребу користувача, зміст дата-блоків помічених тек може бути скопі-

йовано в дата-блок визначеної теки, в межах операціональної структури  xml-

сценарію  бази знань. Для цього спочатку в комірку, що ліворуч назв тек, з яких 

буде копіювання дата-блоків, встановлюються помітки (знак галочка), а потім ку-

рсором мишки визначають теку, в яку буде скопійовано обрані дата-блоки і нати-

скають кнопку «Копіювати б/д». В результаті дата-блоки, що містяться в поміче-

них теках, будуть скопійовани в теку визначену  курсором мишки (рис. 1.2.23). 

 

Рис. 1.2.23. Зразок копіювання дата-блоків з однієї поміченої теки операціо-

нальної структури  xml-сценарію в визначену теку. 
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1.2.3.2. Функціональний блок «Завантаження та збереження xml- сцена-

рію» 

Функціональний блок «Завантаження та збереження xml-сценарію» містить 

наступні опції: 

  Завантаження xml-сценарію з локального носія. При активізації опції 

«Завантажити», яка міститься в верхній частині інтерфейсу програмного модулю 

«Редактор сценаріїв», на екрані монітора відобразиться електронна форма «Заван-

тажити xml з файлу» (рис. 1.2.24). 

 

Рис. 1.2.24. Зразок процедури завантаження  xml-сценарію  з локального но-

сія. 

Відповідно до наданої форми (рис. 1.2.24), після активізації кнопки «Вибра-

ти файл» на екран монітора завантажиться форма пошуку файлу на локальному 

носії (рис. 1.2.24). Після встановлення  xml-сценарію  та натискання кнопки «Отк-

рити» його ім’я відобразиться у формі «Завантажити xml з файлу» (рис. 1.2.24), 

після чого потрібно активізувати кнопку «Відкрити». У відповідь  xml-сценарій  

завантажиться на робочий стіл інтерфейсу наданого програмного модуля 

(рис.1.2.25). 
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Рис. 1.2.25. Зразок завантаження  xml-сценарію з локального носія на робо-

чий стіл інтерфейсу програмного модуля «Редактор сценаріїв». 

 

   Завантаження xml-сценарію з «Персональної бази файлів». Існує два ва-

ріанта завантаження xml-сценарію з «Персональної бази файлів», це : 

- Зеленої кнопки «Завантажити», що міститься в нижній частині інтер-

фейсу програмного модулю; 

- Опція «База файлів xml» головного меню інтерфейсу програмного 

модуля. 

 В першому варіанті, при активізації зеленої кнопки «Завантажити», що міс-

титься в нижній частині інтерфейсу програмного модулю, на екран монітора зава-

нтажиться «Персональна база файлів» у вигляді таблиці (рис. 1.2.54).  

Процедуру завантаження xml-сценарію з «Персональної бази файлів» розг-

лянуто в розділі 1.2.6.1 (функціональний блок «Персональна база файлів).  

В другому варіанті, при активізації опції «База файлів xml», що міститься в 

головному меню інтерфейсу програмного модуля, відкриється список що випадає, 

в якому потрібно активізувати строку «Персональна база xml файлів» (рис. 

1.2.26).  
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Рис. 1.2.26. Вхід до «Персональної бази файлів». 

У відповідь на екран монітору завантажиться «Персональна база файлів» у вигля-

ді таблиці (рис. 1.2.54).  

Процедуру завантаження xml-сценарію з «Персональної бази файлів» розг-

лянуто в розділі 1.2.6.1 (функціональний блок «Персональна база файлів).  

  Завантаження xml-сценарію з «Загальної бази файлів».  Для завантажен-

ня xml-сценарію  з «Загальної бази файлів» в середовище програмного модулю 

«Редактор сценаріїв» потрібно активізувати опцію «База файлів xml», що містить-

ся в головному меню інтерфейсу програмного модуля, у відповідь відкриється 

список що випадає, в якому потрібно активізувати строку «Загальна база xml фай-

лів» (рис. 1.2.26).  

Процедуру завантаження xml-сценарію з «Загальної бази файлів» дивись в  

розділі 1.2.6.2 (функціональний блок «Загальна база файлів).  

   Завантаження xml-сценарію з «Персональної бази знань».  Для заванта-

ження xml-сценарію  з «Персональної бази знань» в середовище програмного мо-

дулю «Редактор сценаріїв» потрібно активізувати опцію «База знань xml», що мі-

ститься в головному меню інтерфейсу програмного модуля, у відповідь відкри-

ється список що випадає, в якому потрібно активізувати строку «Персональна ба-

за знань» (рис. 1.2.27).  
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Рис. 1.2.27. Вхід до «Персональної бази знань». 

У відповідь на екран монітора завантажиться електронна форма пошуку xml-

сценаріїв в  «Персональній бази знань» (рис.1.2.81). 

Процедуру завантаження xml-сценарію   з «Персональної бази знань» розгля-

нуто в розділі 1.2.7.1 (функціональний блок «Персональна база знань).  

   Завантаження xml-сценарію з «Загальної бази знань».  Для завантаження 

xml-сценарію  з «Загальної бази знань» в середовище програмного модулю «Реда-

ктор сценаріїв» потрібно активізувати опцію «База знань xml», що міститься в го-

ловному меню інтерфейсу програмного модуля, у відповідь відкриється список 

що випадає, в якому потрібно активізувати строку «Загальна база знань» (рис. 

1.2.27). У відповідь на екран монітора завантажиться електронна форма пошуку 

xml-сценаріїв в  «Загальній бази знань» (рис.1.1.54). 

Процедуру завантаження xml-сценарію   з «Загальної бази знань» розглянуто 

в розділі 1.1.5 (функціональний блок «Загальна база знань).  

     Зберегти xml-сценарій  на локальному носії. Для збереження xml-

сценарію  на локальному носії, потрібно активізувати опцію «Зберегти», що міс-

титься в головному меню інтерфейсу програмного модуля, у відповідь відкриєть-

ся список що випадає, в якому потрібно активізувати строку «Зберегти xml-

сценарій  на локальному носії» (рис. 1.2.28). У відповідь на екран монітора заван-

тажиться відповідна електронна форма (рис.1.2.28), де в поле «Назва файлу» пот-

рібно внести назву (назва xml-файлу не повинна містити крапку) файлу (без роз-
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ширення xml), а у разі потреби в індексації xml-сценарію   помітити комірку з на-

звою «Індексувати xml», після чого натиснути кнопку «Зберегти».  

 

Рис. 1.2.28. Процедура збереження  xml-сценарію  на локальному носії. 

У відповідь завантажиться форма вибору шляху збереження файлу на лока-

льному носії, після визначення назви якого (назва xml-файлу не повинна містити 

крапку) і натискання кнопки «Зберегти», в результаті його буде збережено в об-

раному місці на локальному носії. 

   Зберегти  xml-сценарій  в «Персональній базі файлів». Для збереження 

xml-сценарію  в «Персональній базі файлів», потрібно активізувати опцію «Збере-

гти», що міститься в головному меню інтерфейсу програмного модуля, у відпо-

відь відкриється список що випадає, в якому потрібно активізувати строку «Збе-

регти  xml-сценарій  в персональній базі файлів на сервері» (рис. 1.2.29). У відпо-

відь на екран монітора завантажиться відповідна електронна форма (рис. 1.2.29), 

де в поле «Назва файлу» потрібно внести (бажано латинку) назву файлу (назва 

xml-файлу не повинна містити крапку) без розширення xml, наприклад: Urok-1, в 

цьому випадку xml-ценарій буде збережено під ім’ям Urok-1.xml в корені «Персо-

нальної бази файлів». Також в назву xml-файлу, можливо додати шлях до тек(и) 

(якщо теки вже існують в «Персональній базі файлів») де буде збережено  xml-

сценарій  (наприклад: Т1/Т2/Urok1). У разі потреби в індексації xml-сценарію   

необхідно помітити комірку з назвою «Індексувати xml». Також, уразі потреби 

зареєструвати наданий xml-сценарій   в «Персональній базі знань», необхідно 
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встановити у випадному меню тип бази знань, а потім в комірці під назвою «Ре-

єстрація в базі знань» зробити помітку, після чого натиснути кнопку «Зберегти». 

 

Рис. 1.2.29. Процедура збереження  xml-сценарію  в «Персональній базі фай-

лів» та реєстрація його в «Персональній базі знань». 

У разі потреби швидкого збереження  xml-сценарію  в «Персональній базі 

файлів» та реєстрації його в «Персональній базі знань» необхідно активізувати 

червону кнопку «Зберегти», що міститься в нижній частині інтерфейсу наданого 

програмного модуля. У відповідь на екран монітора завантажиться електронна 

форма, процедура збереження  xml-сценарію  якої була описана вище (див. рис. 

1.2.29). 

    Зберегти  xml-сценарій  в «Загальній базі файлів». Для збереження xml-

сценарію  в «Загальній базі файлів», потрібно активізувати опцію «Зберегти», що 

міститься в головному меню інтерфейсу програмного модуля, у відповідь відкри-

ється список що випадає, в якому потрібно активізувати строку «зберегти  xml-

сценарій  в загальній базі файлів на сервері» (рис. 1.2.30). У відповідь на екран 

моніторана екран монітора завантажиться відповідна електронна форма (рис. 

1.2.30), де в поле «Назва файлу» потрібно внести (бажано латинку) назву файлу 

(назва xml-файлу не повинна містити крапку) без розширення xml, наприклад: 

Urok-1, в цьому випадку  xml-сценарій  буде збережено під ім’ям Urok-1.xml в ко-

рні персональної теки користувача «Загальної бази файлів». Також в назву xml-
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файлу можна додати шлях до тек(и) (якщо він вже існує в персональній теці (ар-

хіві) користувача «Загальній базі файлів»), де буде збережено  xml-сценарій  (на-

приклад: Т1/Т2/Urok1). У разі потреби в індексації xml-сценарію,   необхідно по-

мітити комірку з назвою «Індексувати xml». Також, якщо буде потрібно зареєст-

рувати наданий xml-сценарій   в «Загальній базі знань», то спочатку необхідно 

встановити в меню, що випадає, тип бази знань, а потім в комірці під назвою «Ре-

єстрація в базі знань» зробити помітку, після чого натиснути кнопку «Зберегти». 

 

Рис. 1.2.30. Процедура збереження  xml-сценарію  в «Загальній базі файлів» 

та реєстрації його в «Загальній базі знань». 

 

  Очистити робочий стіл від xml-сценарію. Якщо потрібно очистити робо-

чий стіл інтерфейсу програмного модулю від xml-сценарію , то потрібно активізу-

вати опцію «Очистити», що міститься у верхній частині інтерфейсу наданого 

програмного модуля. У відповідь на екран монітора завантажиться наступна елек-

тронна форма (рис. 1.2.31): 
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Рис. 1.2.31. Електронна форма «Очистити» робочий стіл інтерфейсу програ-

много модуля від xml-сценарію . 

Відповідно до наданої форми (рис. 1.2.31), якщо потрібно перед очищенням 

робочого столу зберегти xml-сценарій   на локальному носії, то потрібно активізу-

вати кнопку «Зберегти». У відповідь на екран монітора завантажиться електронна 

форма, яку призначено для збереження xml-сценарію   на локальному носії, про-

цедуру проведення якої було описано вище (дивись рис.1.2.28). Якщо xml-

сценарій   не потрібно запам’ятовувати, то натискається кнопка «no». У відповідь 

робочий стіл інтерфейсу програми буде очищено від xml-сценарію   без його за-

пам’ятовування. 

1.2.3.3. Функціональний блок «Пошук» 

Функціональний блок «Пошук» призначено для пошуку в операціональній 

структурі  xml-сценарію  тек,  що містять заданий ключ пошуку (рис. 1.1.32). При 

цьому атрибут ключа пошуку може включати в себе будь-яку кількість букв з 

імені теки. 
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Рис. 1.1.32. Зразок результату пошуку тек по ключовому параметру («Звук») 

в операціональній структурі  xml-сценарію . 

Для повернення до повної операціональної структури   xml-сценарію , потрі-

бно видалити з пошукового поля всі ключові значення. 

1.2.3.4. Функціональний блок «Налаштування інтерфейсу» програмного мо-

дулю «Редактор сценаріїв» 

В правому верхньому куті головного інтерфейсу програмного модуля «Ре-

дактор сценаріїв» (рис.1.2.6) містяться два функціональних поля – «Мова» і «Те-

ма», які призначені для налаштування відповідних параметрів інтерфейсу програ-

много модулю.  

   Налаштування мови. Для встановлення мови інтерфейсу програмного 

модуля, потрібно активувати стрілку поряд з відповідним полем «Мова» та вибра-

ти з випадного списку потрібну мову шляхом активізації її назви курсором мишки 

(рис.1.2.33). 

 

Рис.1.2.33. Налаштування мови інтерфейсу програмного модуля «Редактор 

сценаріїв». 

У відповідь на екран монітора завантажиться новий інтерфейс програмного 

модуля «Редактор сценаріїв» в форматі обраної мови (рис.1.2.34). 
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Рис. 1.2.34. Зміна інтерфейсу програмного модуля «Редактор сценаріїв» в фо-

рматі обраної мови. 

   Налаштування теми. Для встановлення теми інтерфейсу програмного 

модуля «Редактор сценаріїв» потрібно активувати стрілку поряд з відповідним 

полем «Тема» та вибрати з випадного списку тему шляхом активізації її номеру 

курсором мишки (рис.1.2.35). 

 

Рис. 1.2.35. Налаштування теми інтерфейсу програмного модуля «Редактор 

сценаріїв». 

У відповідь на екран монітора завантажиться новий інтерфейс програмного 

модуля «Редактор сценаріїв» в форматі обраної теми (рис.1.2.36). 
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Рис. 1.2.36. Зміна інтерфейсу програмного модуля «Редактор сценаріїв» в фо-

рматі обраної теми. 

1.2.4. Робота з програмним модулем «Провідник сценаріїв» на ПЕП користу-

вача 

Програмний модуль «Провідник сценаріїв» – це інформаційно-програмний за-

сіб, який призначено для візуалізації xml-сценаріїв бази знань у вигляді операціо-

нально-структурованих дата-блоків.  

Для входу в програмний модуль «Провідник сценаріїв» потрібно активізу-

вати відповідну картинку, що міститься на головній сторінці ПЕП користувача 

(рис.1.2.4). У відповідь на екран монітора завантажиться його інтерфейс під 

назвою «Провідник сценаріїв бази знань» (рис.1.2.37). 

 

Рис.1.2.37. Інтерфейс програмного модуля «Провідник сценаріїв бази знань». 

Відповідно до інтерфейсу програмного модуля «Провідник сценаріїв» 

(рис.1.2.37), він має такі функціональні блоки: 
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- «Завантаження та збереження  xml-сценарію»; 

- «Пошук» - пошук тек в операціональній структурі  xml-сценарію ; 

- «Налаштування інтерфейсу програмного модулю».  

- «База файлів» («Персональна база файлів» та «Загальна база файлів»); 

- «База знань» («Персональна база знань» та «Загальна база знань»). 

1.2.4.1. Функціональний блок «Завантаження та збереження  xml-сценарію» 

Функціональний блок «Завантаження та збереження xml-сценарію» містить 

наступні опції: 

  Завантаження xml-сценарію з локального носія. При активізації опції 

«Завантажити», яка міститься в верхній частині інтерфейсу програмного модулю 

«Провідник сценаріїв», на екрані монітора відобразиться електронна форма «За-

вантажити xml з файлу» (рис. 1.2.38). 

 

Рис.1.2.38. Зразок процедури завантаження  xml-сценарію  з локального носія. 

Відповідно до наданої форми (рис. 1.2.38), після активізації кнопки «Вибра-

ти файл» на екран монітора завантажиться форма пошуку файлу на локальному 

носії (рис. 1.2.38). Після встановлення  xml-сценарію  та натискання кнопки «Отк-

рити» його ім’я відобразиться у формі «Завантажити xml з файлу» (рис. 1.2.38), 

після чого потрібно активізувати кнопку «Відкрити». У відповідь  xml-сценарій  

завантажиться на робочий стіл інтерфейсу наданого програмного модуля 

(рис.1.2.39). 
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Рис. 1.2.39. Зразок завантаження  xml-сценарію  з локального носія. 

Відповідно до завантаженого  xml-сценарію  (рис.1.2.39) дата-блоки тек, що 

присутні в його операціональній структурі, відкриваються після активізації імені 

теки (рис.1.2.40). 

 

Рис. 1.2.40. Відображення змісту дата-блоку обраної теки  xml-сценарію . 

При цьому всі посилання, що містяться в дата-блоках обраної теки, повинні 

автоматичено відкритися. У разі відсутності автоматичного відкриття посилань, 

необхідно або повторити процедуру відкривання теки, або кликнути курсором 

мишки на джерело гіперпосилання, що міститься в дата-блоке. 
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   Завантаження xml-сценарію з «Персональної бази файлів». Для заван-

таження xml-сценарію з «Персональної бази файлів» потрібно активізувати опцію 

«База файлів xml», що міститься в головному меню інтерфейсу програмного мо-

дуля. В результаті відкриється список що випадає, в якому потрібно активізувати 

строку «Персональна база xml файлів» (рис. 1.2.41).  

 

Рис. 1.2.41. Вхід до «Персональної бази файлів». 

У відповідь на екран монітору завантажиться «Персональна база файлів» у вигля-

ді таблиці (рис. 1.2.54).  

Процедуру завантаження xml-сценарію з «Персональної бази файлів» розг-

лянуто в розділі 1.2.6.1 (функціональний блок «Персональна база файлів).  

  Завантаження xml-сценарію з «Загальної бази файлів».  Для завантажен-

ня xml-сценарію  з «Загальної бази файлів» в середовище програмного модулю 

«Провідник сценаріїв» потрібно активізувати опцію «База файлів xml», що міс-

титься в головному меню інтерфейсу програмного модуля, у відповідь відкриєть-

ся список що випадає, в якому потрібно активізувати строку «Загальна база xml 

файлів» (рис. 1.2.42).  

 

Рис. 1.2.42. Вхід до «Загальної бази файлів». 

У відповідь на екран монітору завантажиться «Персональна база файлів» у вигля-

ді таблиці (рис. 1.2.54).  
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Процедуру завантаження xml-сценарію з «Загальної бази файлів» дивись в  

розділі 1.2.6.2 (функціональний блок «Загальна база файлів).  

   Завантаження xml-сценарію з «Персональної бази знань».  Для заванта-

ження xml-сценарію  з «Персональної бази знань» в середовище програмного мо-

дулю «Провідник сценаріїв» потрібно активізувати опцію «База знань xml», що 

міститься в головному меню інтерфейсу програмного модуля, у відповідь відкри-

ється список що випадає, в якому потрібно активізувати строку «Персональна ба-

за знань» (рис. 1.2.43).  

 

Рис. 1.2.43. Вхід до «Персональної бази знань». 

У відповідь на екран монітора завантажиться електронна форма пошуку xml-

сценаріїв в  «Персональній бази знань» (рис.1.2.81). 

Процедуру завантаження xml-сценарію   з «Персональної бази знань» розгля-

нуто в розділі 1.2.7.1 (функціональний блок «Персональна база знань).  

   Завантаження xml-сценарію з «Загальної бази знань».  Для завантаження 

xml-сценарію  з «Загальної бази знань» в середовище програмного модулю «Про-

відник сценаріїв» потрібно активізувати опцію «База знань xml», що міститься в 

головному меню інтерфейсу програмного модуля, у відповідь відкриється список 

що випадає, в якому потрібно активізувати строку «Загальна база знань» (рис. 

1.2.44).  
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Рис. 1.2.44. Вхід до «Загальної бази знань». 

У відповідь на екран монітора завантажиться електронна форма пошуку xml-

сценаріїв в  «Загальній бази знань» (рис.1.1.54). 

Процедуру завантаження xml-сценарію   з «Загальної бази знань» розглянуто 

в розділі 1.2.7.2 (функціональний блок «Загальна база знань).  

     Зберегти xml-сценарій  на локальному носії. Для збереження xml-

сценарію  на локальному носії, потрібно активізувати опцію «Зберегти», що міс-

титься в головному меню інтерфейсу програмного модуля «Провідник сценаріїв», 

у відповідь відкриється список що випадає, в якому потрібно активізувати строку 

«Зберегти xml-сценарій  на локальному носії» (рис. 1.2.45).  

 

Рис. 1.2.45. Процедура збереження  xml-сценарію  на локальному носії. 

У відповідь на екран монітора завантажиться електронна форма встанов-

лення імені xml-файлу  та місця збереження його на локальному носії.  Після 
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встановлення заданих атрибутів потрібно натиснути кнопку «Зберегти», в резуль-

таті xml-сценарій буде збережено на локальному носії. 

   Зберегти  xml-сценарій  в «Персональній базі файлів». Для збереження 

xml-сценарію  в «Персональній базі файлів», потрібно активізувати опцію «Збере-

гти», що міститься в головному меню інтерфейсу програмного модуля «Провід-

ник сценаріїв», у відповідь відкриється список що випадає, в якому потрібно ак-

тивізувати строку «Зберегти  xml-сценарій  в персональній базі файлів» (рис. 

1.2.46). У відповідь на екран монітора завантажиться відповідна електронна фор-

ма (рис. 1.2.46), де в поле «Назва файлу» потрібно внести (бажано латинку) назву 

файлу (назва xml-файлу не повинна містити крапку) без розширення xml, напри-

клад: Urok-1, в цьому випадку xml-ценарій буде збережено під ім’ям Urok-1.xml в 

корені «Персональної бази файлів». Також в назву xml-файлу, можливо додати 

шлях до тек(и) (якщо теки вже існують в «Персональній базі файлів») де буде 

збережено  xml-сценарій  (наприклад: Т1/Т2/Urok1). У разі потреби в індексації 

xml-сценарію   необхідно помітити комірку з назвою «Індексувати xml». Також, 

уразі потреби зареєструвати наданий xml-сценарій   в «Персональній базі знань», 

необхідно встановити у випадному меню тип бази знань, а потім в комірці під на-

звою «Реєстрація в базі знань» зробити помітку, після чого натиснути кнопку 

«Зберегти». 

 

Рис. 1.2.46. Процедура збереження  xml-сценарію  в «Персональній базі фай-

лів» та реєстрація його в «Персональній базі знань». 
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В результаті xml-сценарій буде збережено в «Персональній базі файлів». 

 

    Зберегти  xml-сценарій  в «Загальній базі файлів». Для збереження xml-

сценарію  в «Загальній базі файлів», потрібно активізувати опцію «Зберегти», що 

міститься в головному меню інтерфейсу програмного модуля, у відповідь відкри-

ється список що випадає, в якому потрібно активізувати строку «зберегти  xml-

сценарій  в загальній базі файлів на сервері» (рис. 1.2.47). У відповідь на екран 

моніторана екран монітора завантажиться відповідна електронна форма (рис. 

1.2.47), де в поле «Назва файлу» потрібно внести (бажано латинку) назву файлу 

(назва xml-файлу не повинна містити крапку) без розширення xml, наприклад: 

Urok-1, в цьому випадку  xml-сценарій  буде збережено під ім’ям Urok-1.xml в ко-

рні персональної теки користувача «Загальної бази файлів». Також в назву xml-

файлу можна додати шлях до тек(и) (якщо він вже існує в персональній теці (ар-

хіві) користувача «Загальній базі файлів»), де буде збережено  xml-сценарій  (на-

приклад: Т1/Т2/Urok1). У разі потреби в індексації xml-сценарію,   необхідно по-

мітити комірку з назвою «Індексувати xml». Також, якщо буде потрібно зареєст-

рувати наданий xml-сценарій   в «Загальній базі знань», то спочатку необхідно 

встановити в меню, що випадає, тип бази знань, а потім в комірці під назвою «Ре-

єстрація в базі знань» зробити помітку, після чого натиснути кнопку «Зберегти». 

 

Рис. 1.2.47. Процедура збереження  xml-сценарію  в «Загальній базі файлів» 

та реєстрації його в «Загальній базі знань». 

В результаті xml-сценарій буде збережено в «Загальній базі файлів». 
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  Очистити робочий стіл від xml-сценарію. Якщо потрібно очистити робо-

чий стіл інтерфейсу робочого столу програмного модулю «Провідник сценаріїв» 

від xml-сценарію , то потрібно активізувати опцію «Очистити», що міститься у 

верхній частині інтерфейсу наданого програмного модуля. У відповідь на екран 

монітора завантажиться наступна електронна форма (рис. 1.2.48): 

 

Рис. 1.2.48. Електронна форма «Очистити» робочий стіл інтерфейсу програ-

много модуля від xml-сценарію . 

Відповідно до наданої форми (рис. 1.2.48), якщо потрібно перед очищенням 

робочого столу зберегти xml-сценарій   на локальному носії, то потрібно активізу-

вати кнопку «Зберегти». У відповідь на екран монітора завантажиться електронна 

форма, яку призначено для збереження xml-сценарію   на локальному носії, про-

цедуру проведення якої було описано вище. Якщо xml-сценарій   не потрібно за-

пам’ятовувати, то натискається кнопка «no». У відповідь робочий стіл інтерфейсу 

програми буде очищено від xml-сценарію   без його запам’ятовування. 

1.2.4.2. Функціональний блок «Пошук» 

Функціональний блок «Пошук» призначено для пошуку в операціональній 

структурі  xml-сценарію  тек,  що містять заданий ключ пошуку (рис. 1.1.49). При 
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цьому атрибут ключа пошуку може включати в себе будь-яку кількість букв з 

імені теки. 

 

 

Рис. 1.2.49. Результати пошуку тек за ключовим параметром «Рух» в опера-

ціональній структурі  xml-сценарію . 

Для повернення до повної операціональної структури   xml-сценарію , потрі-

бно видалити з пошукового поля всі ключові значення. 

1.2.4.3. Функціональний блок «Налаштування інтерфейсу» 

В правому верхньому куту головного інтерфейсу програмного модуля 

«Провідник сценаріїв» (рис.1.2.37) містяться два функціональних поля – «Мова» і 

«Тема», які призначені для налаштування відповідних параметрів інтерфейсу про-

грами.  

   Налаштування мови. Для встановлення мови інтерфейсу програмного 

модуля потрібно активувати стрілку поряд з відповідним полем «Мова». Після 

цього вибрати з випадного списку потрібну мову шляхом активізації її назви кур-

сором мишки (рис.1.2.50). 
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Рис.1.2.50. Налаштування мови інтерфейсу програмного модуля «Провідник 

сценаріїв». 

У відповідь на екран монітора завантажиться новий інтерфейс програмного 

модуля «Провідник сценаріїв» у форматі обраної мови (рис.1.2.51). 

 

Рис. 1.2.51. Зміна інтерфейсу програмного модуля «Провідник сценаріїв» у 

форматі обраної мови. 

  Налаштування теми. Для встановлення теми інтерфейсу програмного 

модуля «Провідник сценаріїв» потрібно активувати стрілку поряд із відповідним 

полем «Тема» та вибрати з випадного списку тему шляхом активізації її номера 

курсором мишки (рис.1.2.52). 

 

Рис. 1.2.52. Налаштування теми інтерфейсу програмного модуля «Провідник 

сценаріїв». 
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У відповідь на екран монітора завантажиться новий інтерфейс програмного 

модуля «Провідник сценаріїв» у форматі обраної теми (рис.1.2.53). 

 

Рис. 1.2.53. Зміна інтерфейсу програмного модуля «Провідник сценаріїв» у 

форматі обраної теми. 

1.2.5. Робота з програмним модулем «Призма сценаріїв» на ПЕП користувача 

Програмний модуль «Призма сценаріїв» – це інформаційно-програмний засіб, 

який призначено для інсталяції xml-сценаріїв бази знань у вигляді  «Призми». 

«Призма» – це віртуальна електронна форма візуалізації xml-сценарію   бази 

знань у вигляді набору екранів, поєднаних у «Призму», кожен з яких відповідає 

окремому елементу операціональної структури  xml-сценарію . 

Для входу до програми «Призма сценаріїв» потрібно активізувати відповід-

ну піктограму «Призма сценаріїв» на головній сторінки інтерфейсу персональної 

електронної площадки користувача(див. рис. 1.2.4). У відповідь на екран монітора 

завантажиться інтерфейс програмного модулю «Призма сценаріїв» (рис. 1.1.38), 

процедуру роботи з яким описано в розд. 1.1.3 (Робота з програмним модулем 

«Призма сценаріїв» в режимі – «без реєстрації користувача»), за винятком опції – 

піктограма , яка в нашому випадку призначена для роботи   з «Персональною 

базою файлів». 

1.2.6. Функціональний блок «База файлів» 

 Функціональний блок «База файлів» для зареєстрованих користувачів ді-

литься на дві категорії: 

- «Персональна база файлів»; 
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- «Загальна база файлів». 

1.2.6.1. Функціональний блок «Персональна база файлів»  

Функціональний блок «Персональна база файлів призначено для отримання 

персонального доступу зареєстрованного користувача до файлового контен-

ту, який було їм персонально зареєстровано в її середовищі на сервері.  

Організаційна структура «Персональної бази файлів» складається з набору 

вкладених в її корінь коталогів (тек), які в свою чергу можуть мати теж вкладені 

коталогі (теки) і т.д. При цьому кожен каталог може зберігати необмежену кіль-

кість файлів різноманітного формату.  

Інформаційна структура«Персональної бази файлів» складається з таких 

атрибутів: 

- назва теки; 

- назва файла; 

- тип файла; 

- розмір файла; 

- дата реєстрації файла. 

Опціональна структура«Персональної бази файлів» складається з таких 

функцій: 

- створити теку; 

- завантажити файл; 

- увійти в теку; 

- перейменувати теку; 

- видалити теку; 

- перейменувати файл; 

- видалити файл; 

- копіювати файл; 

- розпакувати файл; 

- переглянути файл що не має формат xml, та визначення адреси 

на його гіперпосилання; 
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- переглянути xml-файл в форматі «Призма сценаріїв» та визна-

чення адреси на його посилання; 

- переглянути xml-файл у форматі «Редактор сценаріїв» та визна-

чення адреси на його посилання; 

- переглянути xml-файл у форматі «Провідник сценаріїв» та ви-

значення адреси на його посилання. 

 

Відповідно до вище сказаного, інтерфейс «Персональної бази файлів» має 

такий вид (рис.1.2.54). 

 

Рис. 1.2.54. Зразок інтерфейсу «Персональної бази файлів». 

Відповідно до Інтерфейсу «Персональної бази файлів» (рис. 1.2.54), робота з 

її функціоналом відбувається таким чином: 

  Опція «Створити теку». Для створення нової теки потрібно активізувати 

відповідну функцію, що міститься праворуч нижче інтерфейсу персональної БФ. 

У відповідь на екран монітора завантажиться електронна форма «Створити теку» 

(рис. 1.2.55). 
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Рис. 1.2.55. Електронна форма «Створити теку». 

 Відповідно до наданої форми (рис. 1.2.55) у поле «Введіть ім’я» потрібно 

внести ім’я теки (бажано латинку), та натиснути кнопку «Створити теку». У від-

повідь надана тека буде сформована в «Персональній базі файлів». 

  Опція «Завантажити файл». Для завантаження нового файлу до «Персо-

нальної бази файлів» потрібно активізувати відповідну функцію, що міститься 

праворуч нижче інтерфейсу персональної БФ. У відповідь на екран монітора зава-

нтажиться електронна форма «Завантажити файл» (рис. 1.2.56). 

 

Рис. 1.2.56. «Електронна форма «Завантажити файл». 

Відповідно до наданої форми (рис. 1.2.56) для завантаження файлу в «Пер-

сональну базу файлів» необхідно натиснути кнопку «Вибрати файл», у відповідь 

на екран монітора завантажиться форма пошуку файлу на локальному носії. Після 

встановлення обраного файлу та натискання кнопки «Завантажити файл» його бу-

де завантажено до «Персональної бази файлів». Увага !Якщо файл не буде заван-

тажено, то однією з причин цього може бути встановлені обмеження на його 

розмір (адміністратор серверу може встановлювати обмеження на розмір фай-

лів, що завантажуються). 

   Опція «Увійти в теку». Для входу в теку, що розташована в «Персональ-

ній базі файлів», потрібно курсором мишки активізувати або її назву або функцію 

«Увійти», що міститься в правій частині інтерфейсу. У відповідь в інтерфейсі ві-

добразиться зміст обраної теки. 

   Опція «Перейменувати теку». Для перейменування обраної теки потріб-

но активізувати курсором мишки функцію «Перейменувати», що міститься в од-

ному з ним рядку. У відповідь на екран монітора завантажиться електронна форма 

«Перейменування теки» (рис. 1.2.57). 
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Рис. 1.2.57. Електронна форма перейменування теки. 

 Відповідно до наданої форми (рис.1.2.57), для перейменування теки потрі-

бно змінити її назву у відповідному полі, та натиснути кнопку «Перейменувати». 

У відповідь обрана тека буде перейменована. 

  Опція «Видалити теку». Для видалення теки, що розташована в «Персо-

нальній базі файлів», потрібно курсором мишки активізувати функцію «Видали-

ти», що міститься в одному рядку з її назвою. У відповідь на екран монітора зава-

нтажиться електронна форма, що підтверджує її видалення (рис. 1.2.58). 

 

Рис. 1.2.58. Електронна форма підтвердження видалення теки. 

 Відповідно до наданої форми (рис.1.2.58) для підтвердження видалення те-

ки потрібно внести у відповідне поле слово «Ок» (з великої літери, кирилицею), 

та натиснути кнопку «Видалити». У відповідь надана тека із її вмістом буде вида-

лена. 

Увага ! При видаленні теки, одночасно з нею будуть видалені усі файли та 

вкладені теки що входять до її складу.  

  Опція «Перейменувати файл». Для перейменування обраного файлу пот-

рібно активізувати курсором мишки функцію «Перейменувати», що міститься в 
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одному з ним рядку. У відповідь на екран монітора завантажиться електронна фо-

рма «Перейменування файлу» (рис. 1.2.59). 

 

Рис. 1.2.59. Електронна форма перейменування файлу. 

 Відповідно до наданої форми (рис. 1.2.59) для перейменування файлу необ-

хідно змінити його назву (назва xml-файлу не повинна містити крапку) у відпові-

дному полі та натиснути кнопку «Перейменувати». У відповідь обраний файл бу-

де перейменовано. 

  Опція «Видалити файл». Для видалення файлу, що розташована в «Пер-

сональній базі файлів», потрібно курсором мишки активізувати функцію «Вида-

лити», що міститься в одному рядку з його назвою. У відповідь на екран заванта-

житься електронна форма, що підтверджує його видалення (рис. 1.2.60). 

 

Рис. 1.2.60. Електронна форма підтвердження видалення файлу. 

 Відповідно до наданої форми (рис.1.2.60) для підтвердження видалення 

файлу потрібно натиснути кнопку «Видалити». У відповідь наданий файл буде 

видалено. 

  Опція «Копіювати файл». Надану опцію призначено як для копіювання 

файлів в межах «Персональної бази фалів» одного користувача, так і між «Персо-

нальними базами файлів» всіх зареєстрованих користувачів. Умовою такого ко-

піювання є умова наявності в корінні «Персональної бази файлів» користувача, 

файлу-ключа дозволу (on.dat), наявність якого дає дозвіл на отримання файлів від 
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інших користувачів. Для заборони отримання файлів від інших користувачів, 

файл-ключ дозволу змінюється (перейменовується) на off.dat.  

Для копіювання обраного файлу потрібно активізувати функцію «Копіюва-

ти», що міститься у одному рядку з обраним файлом. У відповідь на екран моні-

тора завантажиться електронна форма встановлення атрибутів копіювання (рис. 

1.2.61). 

 

Рис. 1.2.61. Електронна форма встановлення атрибутів копіювання файлу в 

«Персональну базу файлів» іншого користувача. 

 Відповідно до наданої форми (рис. 1.2.61) для встановлення атрибутів ко-

піювання обраного файлу в іншу теку, що міститься в «Персональній бази фалів» 

користувача, необхідно у наданому полі встановити символи */ та повний шлях з 

ім_ям теки, куди буде скопійований обраний файл (Приклад: */libe1 або */lib1/lib2 

іт.д.). При цьому вказані теки повинні існувати в «Персональній базі фалів». Якщо 

наданий файл треба скопіювати в коріння «Персональної бази файлів» користува-

ча, то просто ставиться символ */ (приклад: */). Після встановлення атрибутів ко-

піювання, потрібно натиснути кнопку «Копіювати». У відповідь наданий файл 

буде скопійовано за вказанною адресою. 

 Якщо обраний файл потрібно скопіювати в «Персональну базу файлів» ін-

шого користувача, то в наданому полі треба встановити символи #/ та логін іншо-

го користувача, отримувача файлу (приклад: #/Sfera), після чого натиснути кнопку 

«Копіювати». У відповідь наданий файл буде скопійовано в «Персональну базу 

файлів» іншого користувача в теку з ім_ям логіна користувача звідки копіюється 

файл, яка буде автоматично інстальована в корні «Персональної бази файлів» ко-

ристувача отримувача файлу. 
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  Опція «Розпакувати файл». Надану опцію призначено для автоматичного 

розпакування файлів формату zip, що були завантажені в «Персональну базу фай-

лів» користувача. Всі файли такого формату містять функцію «Розпакувати», яка 

знаходиться в одному рядку з zip файлом в останній її колонці. Для розпакування 

zip файлу потрібно активізувати функцію «Розпакувати». У відповідь на екран 

монітора завантажиться електронна форма встановлення атрибутів розпакування 

zip файлу (рис. 1.2.62). 

 

Рис. 1.2.62. Електронна форма встановлення атрибутів розпакування zip 

файлу. 

Відповідно до заданої форми (рис. 1.2.62) для розпакування zip файлу пот-

рібно встановити в надане поле повний шлях куди розпакувати (приклад: надане 

поле пусте – zip файл розпакується в корінь персональної бази користувача; нада-

не поле містить теки: kat1 або kat1/kat2 і т.д. – zip файл буде розпаковано по вка-

заному адресу, при цьому вказані теки повинні бути попередньо встановлені). Пі-

сля внесення атрибутів розпакування zip файлу в надане поле, необхідно натисну-

ти кнопку «Розпакувати». У відповідь наданий zip файл буде розпаковано по вка-

заному адресу.  

 Опція «Переглянути файл» що не має формат xml. Для перегляду того 

чи іншого файлу (наприклад: jpg, doc, pdf та т.ін.), формат якого не є xml потрібно 

активізувати опцію з назвою «Переглянути», що міститься в правій частини інте-

рфейсу «Персональної бази файлів». У відповідь на екран монітора завантажиться 

зміст обраного файлу.  
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Для визначення гіперпосилання на його адресу, потрібно навести курсор 

мишки на опцію «Переглянути», після чого натиснути праву кнопку мишки і виб-

рати з випадного списку опцію «Копіювати адресу посилання» (рис.1.2.64). 

 

Рис. 1.2.64. Зразок інтерфейсу «Персональної бази фалів» з позиції перег-

ляду файлів, що не мають формат xml. 

Таким чином, адреса посилання на файл буде скопійована в буфер обміну. В 

подальшому, якщо буде така потреба, надану адресу вставляють в поле «Поси-

лання» при формуванні дата-блоку теки. 

Опція «Переглянути файл» що має формат xml. У разі, якщо файл має фо-

рмат xml, то для його перегляду необхідно активізувати або іконку «doc», що міс-

титься ліворуч від його назви, або активізувати назву xml-файлу, або активізувати 

опцію «Переглянути», що міститься в рядку праворуч від назви xml-файлу (рис. 

1.2.65).  

 

Рис.1.2.65. Зразок інтерфейсу «Персональної бази фалів» з позиції перегляду 

xml-файлів.  

Для процедури перегляду файлу що має формат xml, існує залежність від 

програмного модулю з якого було проведено вхід до «Персональної бази файлів». 

Так, якщо: 



96 
 

В першому випадку, вхід до «Персональної бази файлів» було проведено з 

програмного модулю «Редактор сценаріїв», то: 

-  При активізації іконки doc, що міститься в першій колонці інтерфейсу 

«Персональної бази файлів» (рис.1.2.65), на екран монітору завантажиться опера-

ціональна структура обраного xml-файлу в форматі «Провідник сценаріїв» (рис. 

1.2.66). 

 

Рис. 1.2.66. Зразок відображення  xml-сценарію  в форматі «Провідник сцена-

ріїв» 

Для отримання адреси гіперпосилання на обраний xml-файл в форматі «Про-

відник сценаріїв», потрібно навести курсор мишки на його іконку «doc»  і з випа-

дного списку обрати опцію «Копіювати адресу посилання» (рис.1.2.67).  

 

Рис. 1.2.67. Зразок отримання адреси гіперпосилання на xml-файл в форматі 

«Провідник сценаріїв» 
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Таким чином, адреса посилання на формат відображення xml-файл буде 

скопійована в буфер обміну. В подальшому, якщо буде така потреба, надану адре-

су вставляють в поле «Посилання» при формуванні дата-блоку теки. 

- При активізація імені файлу, що міститься в другій колонці інтерфейсу 

«Персональної бази файлів» (рис.1.2.65), на екран монітору завантажиться опера-

ціональна структура обраного xml-файлу в форматі «Редактор сценаріїв» (рис. 

1.2.68). 

 

Рис. 1.2.68. Зразок відображення  xml-сценарію  в форматі «Редактор сценарі-

їв» 

Для отримання адреси гіперпосилання на обраний xml-файл в форматі «Реда-

ктор сценаріїв», потрібно навести курсор мишки на його назву і з випадного спис-

ку обрати опцію «Копіювати адресу посилання» (рис. 1.2.69) .  

 

Рис. 1.2.69. Зразок отримання адреси гіперпосилання на xml-файл в форматі 

«Редактор сценаріїв» 



98 
 

Таким чином, адреса посилання на формат відображення xml-файл буде 

скопійована в буфер обміну. В подальшому, якщо буде така потреба, надану адре-

су вставляють в поле «Посилання» при формуванні дата-блоку теки. 

- При активізація опції «Переглянути», що міститься в останній колонці ін-

терфейсу «Персональної бази файлів» (рис.1.2.65), на екран монітору заванта-

житься операціональна структура обраного xml-файлу в форматі «Призма сцена-

ріїв» (рис. 1.2.70). 

 

Рис. 1.2.70. Зразок відображення  xml-сценарію  в форматі «Призма сценарі-

їв» 

Для отримання адреси гіперпосилання на обраний xml-файл в форматі 

«Призма сценаріїв»,  потрібно навести курсор мишки на опцію «Переглянути» і з 

випадного списку обрати опцію «Копіювати адресу посилання» (рис. 1.2.71). 

 

Рис. 1.2.71. Зразок отримання адреси гіперпосилання на xml-файл в форматі 

«Призма сценаріїв» 
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Таким чином, адреса посилання на формат відображення xml-файл буде 

скопійована в буфер обміну. В подальшому, якщо буде така потреба, надану адре-

су вставляють в поле «Посилання» при формуванні дата-блоку теки. 

В другому випадку, якщо вхід до «Персональної бази файлів» було проведено 

з програмного модулю «Провідник сценаріїв», то при активізації «іконки doc», 

або «Імені xml-файлу», або опції «Переглянути» (рис.1.2.65), у всіх трьох варіа-

нтах, на екран монітору завантажиться операціональна структура обраного xml-

файлу в форматі «Провідник сценаріїв» (рис. 1.2.66-1.2.67). 

В третьому випадку, якщо вхід до «Персональної бази файлів» було прове-

дено з програмного модулю «Призма сценаріїв», то при активізації  «іконки do»c, 

або «Імені xml-файлу», або опції «Переглянути» (рис.1.2.65), у всіх трьох варіа-

нтах, на екран монітору завантажиться операціональна структура обраного xml-

файлу в форматі «Призма сценаріїв» (рис. 1.2.70-1.2.71). 

1.2.6.2. Функціональний блок «Загальна база файлів»  

 Функціональний блок «Загальна база файлів» призначено для отримання 

доступу всіх користувачів до файлового контенту, що було розміщено на сервері 

зареєстрованими користувачами відповідно до їх персонального каталогу (теки),  

назву якого було встановлено при реєстрації користувача. 

Організаційна структура «Загальної бази файлів» складається з набору 

вкладених в її корінь персоналізованих каталогів (тек), які можуть мати будь- яку 

кількість вкладених каталогів, а ті, в свою чергу, теж можуть мати вкладені ката-

логи і т.д. При цьому кожен вкладений каталог може зберігати необмежену кіль-

кість файлів різноманітного формату.  

Одним з основних факторів побудови організаційної структури «Загальної 

бази знань» є фактор персоніфікації всіх її кореневих каталогів (тек), формування 

яких відбувається автоматично після підтвердження адміністратором «Програм-

ного комплексу» реєстрації користувача. Таким чином, кожен авторизований ко-

ристувач має персональну теку (її назва є логіном зареєстрованого користувача), 

що міститься в корені «Загальної бази файлів».  
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Інформаційна структура «Загальної бази файлів» складається з таких атри-

бутів: 

- назва персональної теки; 

- назва вкладеної теки; 

- назва файла; 

- тип файла; 

- розмір файла; 

- дата реєстрації файла. 

Опціональна структура «Загальної бази файлів» складається з таких функ-

цій: 

а) в межах всіх тек, незалежно від статусу користувача: 

- вхід до персоналізованої теки; 

- переглянути вкладені файли що не э формату xml та 

визначення їх адреси гіперпосилання; 

- переглянути вкладені xml-файли та 

визначення адреси їх гіперпосилання. 

б) в межах персональної теки з позиції зареєстрованого користува-

ча (наприклад, «Physics»): 

- створити вкладену теку; 

- завантажити файл; 

- перейменувати (вкладену) теку; 

- видалити (вкладену) теку; 

- перейменувати файл; 

- видалити файл. 

Відповідно до вище сказаного, інтерфейс «Загальної бази файлів» має такий 

вид (рис.1.2.72-1.2.74). 
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Рис. 1.2.72. Зразок інтерфейсу «Загальної бази файлів» з позиції зареєстро-

ванного користувача. 

 

Рис. 1.2.73. Зразок інтерфейсу «Загальної бази файлів» з позиції зареєстрова-

ного користувача («Physics») 

 

Рис. 1.2.74. Зразок інтерфейсу «Загальної бази файлів» з позиції  не зареєст-

рованого користувача (перегляд архіву/теки «Mineraloge»). 

Відповідно до Інтерфейсу «Загальної бази файлів» (рис. 1.2.72-1.2.74) опис 

роботи з їх функціоналом підрозділяється на дві категорії:  

Перша категорія функціоналу, що відноситься до  пункту «а) … незалежно 

від статусу користувача», описана в роділі 1.1.4.  
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Друга категорія функціоналу, що відноситься до  пункту «б) … з позиції за-

реєстрованого користувача», описана нижче: 

   Опція «Створити (вкладену) теку». Надану опцію призначено тільки для 

авторизованого користувача (наприклад «Physics») «Загальної бази файлів». Для 

створення вкладеної теки потрібно активізувати відповідну функцію, що містить-

ся праворуч нижче інтерфейсу «Загальної бази файлів» (рис. 1.2.73-1.2.74). У від-

повідь на екран монітора завантажиться електронна форма «Створити теку» 

(рис.1.2.75). 

 

Рис.1.2.75. Електронна форма «Створити теку». 

 Відповідно до наданої форми (рис. 1.2.74) у поле «Введіть ім’я» потрібно 

внести ім’я теки (бажано латинку) та натиснути кнопку «Створити теку». У від-

повідь надана тека буде сформована в персоналізованій теці («Physics») авторизо-

ваного користувача «Загальної бази файлів». 

  Опція «Завантажити файл». Надану опцію призначено тільки для автори-

зованого користувача (наприклад «Physics») «Загальної бази файлів». Для заван-

таження файлу до персоналізованої теки («Physics») потрібно активізувати відпо-

відну функцію, що міститься праворуч понизу інтерфейсу «Загальної бази даних» 

(рис. 1.2.73-1.2.74). У відповідь на екран монітора завантажиться електронна фо-

рма «Завантажити файл» (рис.1.2.76). 

 

Рис.1.2.76. «Електронна форма «Завантажити файл». 
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Відповідно до наданої форми (рис.1.2.76) для завантаження файлу в персо-

нальний архів користувача, необхідно натиснути кнопку «Вибрати файл», у від-

повідь на екран монітора завантажиться форма пошуку файлу на локальному но-

сії. Після встановлення обраного файлу та натискання кнопки «Завантажити 

файл», його буде завантажено до персонального архіву «Загальної бази файлів».  

Увага ! Якщо файл не буде завантажено, то однією з причин цього може 

бути встановлені обмеження на його розмір (адміністратор сервера може 

встановлювати обмеження на розмір файлів, що завантажуються). 

  Опція «Перейменувати (вкладену) теку». Наданий опцію призначено тіль-

ки для авторизованого користувача (наприклад «Physics») «Загальної бази фай-

лів». Для перейменування обраної теки потрібно активізувати курсором мишки 

функцію «Перейменувати», що міститься в одному з ним рядку. У відповідь на 

екран монітора завантажиться електронна форма «Перейменування теки» 

(рис.1.2.77). 

 

Рис.1.2.77. Електронна форма перейменування теки. 

 Відповідно до наданої форми (рис.1.2.77) для перейменування теки потріб-

но змінити її назву у відповідному полі та натиснути кнопку «Перейменувати». У 

відповідь обрана тека буде перейменована. 

Увага ! Якщо авторизований користувач перейменує свою персоналізовану 

теку (наприклад «Physics»), то він втратить можливість управляти її змістом, в 

цьому випадку управління змістом наданої теки перейде до адміністратора «Про-

грамного комплексу». 

   Опція «Видалити (вкладену) теку». Надану опцію призначено тільки для 

авторизованого користувача (наприклад «Physics») «Загальної бази файлів». Для 

видалення теки спочатку потрібно видалити всі вкладені в неї теки та файли. Це 
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зроблено для того, щоб захистити інформаційний контент, що міститься в їх стру-

ктурі. Для видалення порожньої теки потрібно курсором мишки активізувати фу-

нкцію «Видалити», що міститься в одному рядку з її назвою (рис.1.2.72-1.2.74). У 

відповідь на екран монітора завантажиться електронна форма, що підтверджує її 

видалення (рис.1.2.78). 

 

Рис.1.2.78. Електронна форма підтвердження видалення теки. 

 Відповідно до наданої форми (рис.1.2.78) для підтвердження видалення те-

ки потрібно натиснути кнопку «Видалити». У відповідь надана тека буде видале-

на. 

Увага ! Якщо авторизований користувач хоче зовсім видалити себе з «Зага-

льної бази файлів», то йому спочатку потрібно видалити усі файли та теки що в 

ньому розміщені.  

   Опція «Перейменувати файл». Надану опцію призначено тільки для авто-

ризованого користувача (наприклад «Physics») «Загальної бази файлів». Для пе-

рейменування обраного файлу потрібно активізувати курсором мишки функцію 

«Перейменувати», що міститься в одному з ним рядку (рис.1.2.73-1.2.74) У відпо-

відь на екран монітора завантажиться електронна форма «Перейменування фай-

лу» (рис.1.2.79). 

 

Рис. 1.2.79. Електронна форма перейменування файлу. 

 Відповідно до наданої форми (рис.1.2.79) для перейменування файлу необ-

хідно змінити його назву (назва xml-файлу не повинна містити крапку) у відпові-
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дному полі та натиснути кнопку «Перейменувати». У відповідь обраний файл бу-

де перейменовано. 

  Опція «Видалити файл». Надану опцію призначено тільки для авторизова-

ного користувача (наприклад «Physics») «Загальної бази файлів». Для видалення 

файлу потрібно курсором мишки активізувати функцію «Видалити», що міститься 

в одному рядку з його назвою (рис.1.2.73-1.2.74). У відповідь на екран монітора 

завантажиться електронна форма, що підтверджує його видалення (рис.1.2.80). 

 

Рис.1.2.80. Електронна форма підтвердження видалення файлу. 

 Відповідно до наданої форми (рис.1.2.80) для підтвердження видалення 

файлу потрібно натиснути кнопку «Видалити». У відповідь наданий файл буде 

видалено. 

1.2.7. Функціональний блок «База знань» 

 Функціональний блок «База знань» для зареєстрованих користувачів ділить-

ся на дві категорії: 

- «Персональна база знань»; 

- «Загальна база знань». 

1.2.7.1. Функціональний блок «Персональна база знань»  

 «Персональну базу знань» розташовано на сервері в форматі data-файлів, на-

зва яких формується відповідно до заданої предметної галузі і в яких зареєстрова-

ні користувачі зберігають інформацію стосовно атрибутів реєстрації  xml-

сценарію  в «Персональный базі файлів». 

«Персональна база знань» зареєстрованого користувача  призначена для фо-

рмування персоналізованої інформаційної області, де відбувається пошук xml-

сценаріїв відповідно до заданих ключових параметрів, та на базі його результатів 
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вибірково (по запиту користувача) здійснюється інсталяція в форматі xml-файлів 

різноманітних операціональних структур обраного  xml-сценарію.  

А) Інформаційна структура «Персональної бази знань» складається з таких 

атрибутів: 

- назва предметної галузі; 

- загальна кількість тек в xml-сценарії; 

- логін користувача; 

- назва xml-сценарію  ; 

- адреса до xml-фалу в «Персональній базі файлів»; 

- назва xml-файла; 

- дата реєстрації файла; 

- назви тек  xml-сценарію . 

 

Б) Функціональна структура «Персональної бази знань» складається з та-

ких функцій:            

- реєстрація xml-сценаріїв в «Персональній базі знань»; 

- встановлення предметної галузі в «Персональній базі знань»; 

- визначення ключових атрибутів пошуку xml-сценаріїв в «Пер-

сональній базі знань»; 

- інсталяція операціональної структури обраного  xml-сценарію  в 

середовищі стартового (програмний модуль з якого було проведе-

но вхід до «Персональної бази знань») програмного модулю («Ре-

дактор сценаріїв» або «Провідник сценаріїв» або «Призма сценарі-

їв»); 

- інсталяція окремої однорівневої  операціональної структури з 

обраної теки  xml-сценарію, в середовищі стартового (програмний 

модуль з якого було проведено вхід до «Персональної бази знань») 

програмного модулю; 

- інсталяція окремої многорівневої операціональної структури з 

обраної теки, в середовищі одного з форматів її візуалізації: 
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  «Редактор сценаріїв»; 

  «Провідник сценаріїв»; 

  «Призма сценаріїв». 

- видалення  xml-сценарію  з «Персональної бази знань». 

Для входу до «Персональної бази знань» потрібно активізувати опцію «База 

знань xml», що міститься в головному меню одного з програмних модулів («Реда-

ктор сценаріїв» або «Провідник сценаріїв), та з випадаючого списку активізувати  

строку «Персональна база знань». У відповіть на екран монітору завантажиться 

електронна форма ідентифікації атрибутів пошуку xml-сценаріїв в «Персональній 

базі знань» (рис.1.2.81) 

 

Рис. 1.2.81. Електронна форма ідентифікації атрибутів пошуку xml-сценаріїв 

в «Персональній базі знань». 

Реєстрація xml-сценаріїв в «Персональній базі знань» відбувається на етапі 

їх збереження  в «Персональній базі файлів» (дивись рис.1.2.46). 

Встановлення предметної галузі в «Персональній базі знань». Для встанов-

лення в «Персональній базі знань» предметної галузі потрібно активізувати опцію 

«Визначити», що міститься в електронній формі ідентифікації атрибутів пошуку 

xml-сценаріїв в «Персональній базі знань» (рис.1.2.81). У відповідь на екран моні-

тора завантажиться таблиця встановлення предметної галузі «Персональної бази 

знань» (рис.1.2.82). 
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Рис. 1.2.82. Таблиця встановлення предметної галузі «Персональної бази 

знань». 

Відповідно до наданої таблиці (рис.1.2.82) для встановлення нової предмет-

ної галузі потрібно в її порожні поля занести спочатку (колонка «Предметна об-

ласть») назву предметної галузі – кирилицею, а потім (колонка «База знань») ла-

тиницею занести назву «Бази знань», після чого натиснути кнопку «Визначити». 

У відповідь на екран монітора завантажиться повідомлення, що предметну галузь 

було зареєстровано. Для перевірки реєстрації предметної галузі, потрібно по-

новому ввійти до електронної форми ідентифікації атрибутів пошуку xml-

сценаріїв в «Персональній базі знань» та відкрити список, що випадає, в рядку 

«Предметна область». 

Для коригування предметної галузі «Персональної бази знань» (рис.1.2.82) 

потрібно спочатку видалити рядок з обраною предметною галузью, а потім вста-

новити її по-новому. Для цього в рядку, що містить обрану предметну галузь, в 

останній його колонці індексувати поле «delete», після чого натиснути кнопку 

«Визначити». У відповідь обрана предметна область буде видалена.  

Увага ! Усі інші функціональні опції, що були наведені в  пункті -  Б) Функ-

ціональна структура «Персональної бази знань», повністью відповідають  своїм 

функціоналом їх опису наданному в розіділі  1.1.5 (Функціональний блок «Зага-

льна база знань»), з поправкою на «Персональну базу файлів» та «Персональну 

базу знань», та з додатоком опції видалення  xml-сценарію  з «Персональної бази 

знань». 
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Опція Видалення  xml-сценарію  з «Персональної бази знань» призначена для 

видалення з «Персональної бази знань» інформації стасовно реєстрації xml-

сценарію в її середовищі зареєстрованним користувачем. Для видалення  xml-

сценарію  з «Персональної бази знань» потрібно встановити помітку в індексному 

полі, що міститься в останній колонці таблиці (рис. 1.2.83-1.2.84),  та натиснути 

кнопку «Видалити». В результаті обраний  xml-сценарій  буде видалено з «Персо-

нальної бази знань», при цьому xml–файл з відповідним сценарієм залишається в 

«Персональній базі файлів».  

 

Рис.1.2.83. Зразок процедури видалення xml-сценаріїв з «Персональної бази 

знань» 

 

Рис.1.2.84. Зразок процедури видалення xml-сценаріїв з «Персональної бази 

знань» 
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1.2.7.2. Функціональний блок «Загальна база знань» з позиції зареєстрова-

ного користувача 

«Загальна база знань» розташована на сервері у форматі data-файлів, назва 

яких формується відповідно до заданої предметної галузі і в яких зареєстровані 

користувачі зберігають інформацію стосовно атрибутів реєстрації  xml-сценарію  

в «Загальній базі файлів». 

«Загальна база знань» з позиції зареєстрованого користувача  призначена 

для формування відкритої інформаційної області, доступної для не зареєстрова-

них користувачів, де відбувається пошук xml-сценаріїв відповідно до заданих 

ключових параметрів, та на базі його результатів вибірково (по запиту користува-

ча) здійснюється інсталяція в форматі xml-файлів різноманітних операціональних 

структур обраного  xml-сценарію.  

В) Інформаційна структура «Загальної бази знань» складається з таких ат-

рибутів: 

- назва предметної галузі; 

- загальна кількість тек в xml-сценарії; 

- логін користувача; 

- назва xml-сценарію  ; 

- адреса до xml-фалу в «Загальній базі файлів»; 

- назва xml-файла; 

- дата реєстрації файла; 

- назви тек  xml-сценарію . 

 

Г) Функціональна структура «Загальної бази знань» складається з таких 

функцій:            

- реєстрація xml-сценаріїв в «Загальній базі знань»; 

- визначення ключових атрибутів пошуку xml-сценаріїв в «Зага-

льній базі знань»; 

- інсталяція операціональної структури обраного  xml-сценарію  в 

середовищі стартового (програмний модуль з якого було проведе-
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но вхід до «Загальної бази знань») програмного модулю («Редак-

тор сценаріїв» або «Провідник сценаріїв» або «Призма сценаріїв»); 

- інсталяція окремої однорівневої  операціональної структури з 

обраної теки  xml-сценарію, в середовищі стартового (програмний 

модуль з якого було проведено вхід до «Загальної бази знань») 

програмного модулю; 

- інсталяція окремої многорівневої операціональної структури з 

обраної теки, в середовищі одного з форматів її візуалізації: 

  «Редактор сценаріїв»; 

  «Провідник сценаріїв»; 

  «Призма сценаріїв». 

- видалення  xml-сценарію  з «Загальної бази знань». 

Для входу до «Загальної бази знань» потрібно активізувати опцію «База 

знань xml», що міститься в головному меню одного з програмних модулів («Реда-

ктор сценаріїв» або «Провідник сценаріїв), та з випадаючого списку активізувати  

строку «Загальна база знань». У відповіть на екран монітору завантажиться елект-

ронна форма ідентифікації атрибутів пошуку xml-сценаріїв в «Загальній базі 

знань» (рис.1.2.85) 

 

Рис.1.2.85. Електронна форма ідентифікації атрибутів пошуку xml- сценаріїв 

в «Загальній базі знань». 

Реєстрація xml-сценаріїв в «Загальній базі знань» відбувається на етапі їх 

збереження  в «Загальній базі файлів» (дивись рис.1.2.47). 

Увага ! Усі інші функціональні опції, що були наведені в  пункті -  Г) Функ-

ціональна структура «Загальної бази знань», повністью відповідають  своїм фун-
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кціоналом їх опису наданному в розіділі  1.1.5 (Функціональний блок «Загальна 

база знань»), з додатоком опції видалення  xml-сценарію  з «Загальної бази 

знань». 

Опція Видалення  xml-сценарію  з «Загальної бази знань» призначена для ви-

далення з «Загальної бази знань» інформації стасовно реєстрації xml-сценарію в її 

середовищі зареєстрованним користувачем. При цьому видалити можливо тільки 

ті xml-сценарії, автором яких є зареєстрований користувач.  Для видалення  xml-

сценарію  з «Загальної бази знань» потрібно встановити помітку в індексному по-

лі, що міститься в останній колонці таблиці (рис. 1.2.86-1.2.87),  та натиснути 

кнопку «Видалити». В результаті обраний  xml-сценарій  буде видалено з «Зага-

льної бази знань», при цьому xml–файл з відповідним сценарієм залишається в 

«Загальній базі файлів». 

 

Рис.1.2.86. Зразок процедури видалення xml-сценаріїв з «Загальної бази 

знань» 

 

Рис.1.2.87. Зразок процедури видалення xml-сценаріїв з «Загальної бази 

знань» 

 


