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9.1. Робота з програмним модулем «Редактор сценаріїв» в режимі –
«без реєстрації користувача»
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 в головному інтерфейсі
Програмного комплексу (див. рис.8.1). У відповідь на екран монітору
завантажиться його інтерфейс (рис.9.1.1):
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Рис. 9.1.1. Інтерфейс програмного модулю «Редактор сценаріїв».
У відповідності до рис.9.1.1, програмний засіб «Редактор сценаріїв» має
наступні функціональні блоки:
- Операціональної побудови xml сценаріїв бази знань;
- Завантаження та збереження xml сценарію;
- Загальна «База файлів»;
- Загальна «База знань»;
- Пошук;
- Налаштування інтерфейсу.
9.1.1. Функціональний
блок «Операціональної побудови xml
сценаріїв бази знань
Блок «Операціональної побудови xml сценаріїв бази знань» призначено
для операціональної побудови сценарію бази знань в форматі xml файлу. Він
включає в себе функціонали призначені для побудови операціональної
структури xml сценарію, а також побудови дата-блоків для кожної її теки.
Процедура побудови операціональної структури xml сценарію бази знань
включає в себе наступні дії:
 Створення головної теки сценарію бази знань у відповідності до
обраної предметної області. Для цього потрібно активізувати кнопку
«Створити», що знаходиться на інформаційній панелі інтерфейсу
програми. У відповідь на екран монітору завантажиться електронна
форма «Нова вершина» з активним полем - «Назва» (Рис.9.1.1.1):
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Рис. 9.1.1.1. Зразок електронної форми створення головної теки.
У відповідності до наданої електронної форми (рис.9.1.1.1), з клавіатури в
поле «Назва», вносимо назву головної теки сценарію бази знань, та
натискаємо кнопку «Створити». У відповідь на екран монітору
завантажиться головна тека з назвою, що була прописана за вище
вказаною процедурою (рис.9.1.1.2).

Рис. 9.1.1.2. Зразок створення головної теки сценарію бази знань.
 Створення вкладених тек. Для створення вкладених тек, потрібно
активізувати курсором мишки, назву головної теки та натиснути знову
кнопку «Створити», у відповідь на екран монітору завантажиться
електронна форма «Нова вершина», роботу з яким описано вище (див.
рис.9.1.1.1). Після створення другої теки, на екран монітору
завантажиться операціональна структура сценарію бази знань, в якій
головна вершина буде мати вкладену створену теку, для перегляду якої
потрібно натиснути на символ «+», що стоїть ліворуч з іконкою головної
теки, після чого вона розкриється і створена тека відобразиться в
структурі сценарію. (Рис. 9.1.1.3-9.1.1.4):
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Рис. 9.1.1.3. Символ «+» ознака вкладеної теки.

Рис. 9.1.1.4. Операціональна структура сценарію бази знань з вкладеною
текою.
У відповідності до описаної вище процедури, будується кожна нова тека
операціональної структури сценарію бази знань. При цьому будь яка
тека, може мати не обмежену кількість вкладених тек, які в свою чергу,
теж можуть мати їх необмежену кількість. Тобто, операціональна
структура сценарію бази знань, є пірамідальною структурою з
необмеженою кількістю вкладених тек. (Рис. 9.1.1.5):
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Рис.9.1.1.5. Зразок операціональної структури сценарію бази знань.
 Корегування тек. В процесі роботи над побудовою операціональної
структури сценарію бази знань виникає потреба корегування її змісту, для
цього існують наступні функціонали:
 Змінити назву теки, для зміни назви теки, потрібно спочатку
означити надану теку виділеною смугою (клацнути курсором
мишки по її назві), а потім натиснути кнопку «Змінити». У
відповідь на екран монітору завантажиться електронна форма
«Перейменувати вершину», в якої буде активне поле з назвою
обраної теки, після корегування назви якої, та натискання кнопки
«Змінити», тека змініть свою назву (рис. 9.1.1.6).
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Рис. 9.1.1.6. Процедура зміни назви теки.
 Видалення теки, для видалення теки, потрібно спочатку або
означити надану теку виділеною смугою (клацнути курсором
мишки по її назві), або встановити помітки в індексних комірках,
що містяться ліворуч назви тек, а потім натиснути кнопку
«Видалити». У відповідь на екран монітору завантажиться
електронна форма «Видалити вершину», з попередження «Ви
хочете зараз видалити цю вершину?». Для підтвердження
процедури видалення натисніть кнопку «Видалити», у відповідь
тека (теки) будуть видалені (рис. 9.1.1.7).

Рис. 9.1.1.7. Процедура видалення теки.
 Індексація/деіндексація
тек,
процедура
призначена
для
індексації/деіндексації тек, у разі присутності однакових їх назв в
операціональній структурі сценарію, або для візуалізації їх нумерації, у
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випадку великої кількості вкладених тек. Для цього потрібно просто
активізувати одну з присутніх на панелі інтерфейсу кнопок
«Індекс»/«Деіндекс». У відповідь («Індекс») всі теки будуть індексовані,
або («Деіндекс») деіндексовані (рис. 9.1.1.8)

Рис. 9.1.1.8. Зразок процедури індексації операціональної структури
сценарію.
 Перестановка тек місцями, процедура призначена для пересування
обраної теки на інше місце в межах наданої операціональної структури
сценарію. Для цього потрібно курсором мишки позначити назву обраної
теки, і не відпускаючи лівої кнопки мишки перемістити теку на нове
місце (рис. 9.1.1.9).

Рис. 9.1.1.9. Зразок перенесення теки на нове місце.
 Додавання xml сценаріїв. Якщо користувач має на локальному носії
xml сценарій, то він має можливість підключити цій сценарій до любої
теки операціональної структури сценарію що будується. Для цього
потрібно позначити обрану теку та натиснути кнопку «Додати xml», що
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міститься на нижній панелі інтерфейсу програми. У відповідь на екран
монітору завантажиться електронна форма «Додати xml», за допомогою
якого потрібно вибрати, на локальному носії, xml сценарій що додається,
та натиснути кнопку «Завантажити». У відповідь до обраної теки буде
додано обраний xml сценарій (рис. 9.1.1.10-9.1.1.11).

Рис. 9.1.1.10. Процедура додавання до теки xml сценарію з локального
носію.

Рис. 9.1.1.11. Результат додавання до теки xml сценарію з локального
носію.
 Операціональна побудова дата-блоків. Дата-блок будується для
кожної теки, що міститься в операціональній структурі сценарію бази
знань. Його зміст визначається назвою теки. Для побудови дата-блоку
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необхідно означити обрану теку, у відповідь в правому фреймі вікна
монітору з’явиться кнопка «Створити блок даних» (рис. 9.1.1.12).

Рис. 9.1.1.12. Зразок визначення процедури «Створити блок даних».
Після активізації кнопки «Створити блок даних» (рис. 9.1.1.12), в правому
фреймі вікна монітору, завантажиться електронна форма створення
інформаційного блоку даних, під назвою - «Створити блок даних» (рис.
9.1.1.13).

Рис. 9.1.1.13. Електронна форма побудови блоку даних теки.
У відповідності до рис. 9.1.1.13, всі поля наданої форми заповнюються за
наступними правилами:
 поле «Назва», не є обов’язковим для заповнення (в цьому випадку
в ньому встановлюється пробіл), а у разі його заповнення, дані
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повинні мати тільки текстовий формат і вони можуть вноситися, як
з клавіатури та і шляхом копіювання з буферу обміну;
 поле «Дані», не є обов’язковим для заповнення, а у разі його
заповнення, дані повинні мати тільки текстовий формат і вони
можуть вноситися, як з клавіатури та і шляхом копіювання з буферу
обміну;
 Поле «Посилання», не є обов’язковим для заповнення, а у разі його
заповнення, формат посилання повинен мати вид http:// або https://.
При цьому адреса гіперпосилання формується як з зовнішніх
джерел інформації (наприклад з Інтернету), так і з загальній «Бази
файлів», при цьому джерелами посилання можуть 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,
таблиці, і т.д.). У разі формування гіперпосилання з «Бази файлів»,
необхідно активізувати курсором мишки функціонал «База файлів
xml», що міститься в верхній частині інтерфейсу наданого
програмного модулю. У відповідь на екран монітору завантажиться
інтерфейс загальної «Бази файлів» у вигляді таблиці (рис. 9.1.1.14).

Рис. 9.1.1.14. Вхід до загальної «Бази файлів».
У відповідності до рис. 9.1.1.14, відкрийте обрану вами теку (архів)
шляхом, або натискання курсором мишки на теку, або активізації
строки з назвою «Увійти». У відповідь, на екрані монітору,
відкриється зміст обраного архіву (рис. 9.1.1.15):
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Рис. 9.1.1.15. Зміст обраного архіву (теки) в загальній «Базі файлів».
У відповідності до наданого змісту архіву загальної «Бази файлів»
(рис. 9.1.1.15), для перегляду того чи іншого його файлу, формат
якого не є xml, потрібно натиснути строку з назвою «Переглянути»,
що міститься в правій частини інтерфейсу загальної «Бази файлів».
У відповідь на екран монітору завантажиться зміст обраного файлу.
Для визначення адреси гіперпосилання на нього, потрібно навести
курсор мишки на строку «Перегляд», після чого натиснути праву
кнопку мишки і вибрати з випадаючого списку функціонал
«Копіювати адресу посилання». Далі потрібно вставити отриману
адресу в поле «Посилання» дата-блоку що створюється (рис.
9.1.1.13), шляхом натискання правою кнопкою мишки, наведеного
курсору на його полі, та активізації функціонала «Вставити», який
відобразиться у випадаючому списку.
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 назви файлу, або активізувати
строку «Переглянути». У першому випадку на екран монітору
завантажиться операціональна структура обраного xml файлу, а у
другому випадку, на екран монітору завантажиться сценарій у
форматі «Призма». Для отримання адреси гіперпосилання на
обраний xml файл, потрібно навести курсор мишки або на його
іконку «doc», або на строку «Переглянути» і потім з випадаючого
списку обрати функціонал «Копіювати адресу посилання». Далі
потрібно вставити отриману адресу в поле «Посилання» дата-блоку
що створюється (рис. 9.1.1.13), шляхом натискання правою
кнопкою мишки, наведеного курсору на його полі, та активізації
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функціонала «Вставити», який відобразиться у випадаючому
списку.
Після заповнення наданої форми (рис. 9.1.1.13), та натискання кнопки
«Зберегти» в правому фреймі вікна монітору з’явиться блок даних з
інформацією, що була в нього введена. При цьому, якщо посилання в
блоку даних було на картинку, то вона з’явиться в полі дата-блоку. (Рис.
9.1.1.16):

Рис. 9.1.1.16. Зразок побудови блоку-даних для теки.
У відповідності до наданого рис. 9.1.1.16, у разі потреби редагувати
(видалити) блок даних потрібно активізувати кнопку «Редагувати»/
(«Видалити»), що містяться в його електронній формі. У відповідь на
екран монітору завантажиться електронна форма на зразок рис. 9.1.1.17.

Рис. 9.1.1.17. Зразок електронної форми коригування блоку даних.
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У відповідності до наданої форми (Рис. 9.1.1.17), після редагування її
змісту, та натискання кнопки «Редагувати», зміст дата блоку 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 дата-блоці, будь якої теки, можливо збудувати необмежену кількість
інформаційних блоків даних. Для цього потрібно знову визначити теку, та
натиснути кнопку «Створити блок даних». У відповідь повториться
процедура, що була описана вище (рис. 9.1.1.13-9.1.1.17).
 Перестановка дата-блоків місцями. Якщо після побудови декілька
блоків даних для теки, виникла потреба поміняти їх місцями, то для цього
потрібно знову позначити задану теку, потім курсором мишки визначити
блок даних, що буде перенесено на нове місто, і утримуючи ліву кнопку
мишки, за допомогою її колесика, пересунити блок даних на нове місце.
(Рис. 9.1.1.18):

Рис. 9.1.1.18. Зразок перестановки блока даних на нове місце.
 Процедура копіювання змісту дата блоку. На потребу користувача,
що будує сценарій бази даних, зміст дата-блоків однієї теки може бути
скопійовано в дата-блок іншої теки, в межах їх операціональної
структури. Для цього спочатку, в комірку що ліворуч назви теки з якої
буде копіювання дата-блоку, встановлюють помітку (знак галочка), а
потім курсором мишки, помічають теку в яку буде скопійовано обраний
дата-блок, і натискають кнопку «Копіювати б/д». В результаті дата-блок,
з поміченою галочкою теки, буде скопійовано в теку, поміченою
курсором мишки (рис. 9.1.1.19).
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Рис. 9.1.1.19. Процедура копіювання дата-блоку.
9.1.2. Функціональний блок «Завантаження та збереження xml
сценарію»
Функціональний блок «Завантаження та збереження xml сценарію» (для
незареєстрованих користувачів), призначено як для збереження збудованого
xml сценарію на локальному носії, так і для завантаження готового сценарію з
локального носію чи з загальної бази файлів або загальної бази знань.
 Збереження xml сценарію на локальному носії. Для збереження xml
сценарію на локальний носій, необхідно активізувати червону кнопку
«Зберегти», що міститься на нижній панелі інтерфейсу програми. У
відповідь на екран монітору завантажиться електронна форма «Зберегти
xml сценарій на локальному носії» (рис. 9.1.2.1).

Рис.9.1.2.1. Процедура збереження xml сценарію на локальному носії.
У відповідності до наданої форми (рис. 9.1.2.1), вона містить наступні два
атрибути:
 поле «Назва файлу», призначено для внесення імені файлу (без
розширення xml), під яким xml сценарій буде збережено на
локальному носії;
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 комірка з назвою «Індексувати xml», в якій потрібно постави
галочку, якщо теки xml сценарію будуть індексовані при його
збереженні. У разі, якщо не ставити галочку, то індексації не буде.
Після заповнення наданої форми та натискання кнопки «Зберегти», на
екран монітору завантажиться електронна форма пошуку місця
збереження xml сценарій на локальному носії, при визначенні якого xml
сценарій буде збережено.
 Очищення від xml сценарію. У разі потреби, очищення робочого столу
інтерфейсу програми від xml сценарію з запам’ятанням його на
локальному носії, потрібно активізувати строку «Очистити», що
міститься у поверховому меню програми. У відповідь на екран монітору
завантажиться електронна форма «Очистити від сценарію» (рис. 9.1.2.2).

Рис. 9.1.2.2. Електронна форма «Очистити від сценарію».
У відповідності до наданої форми (рис. 9.1.2.2), у разі натисканні на
кнопку «Зберегти», відкриється електронна форма «Зберегти» xml сценарій на
локальному носії», робота з якою була описана вище (рис. 9.1.2.1). Після
збереження сценарію робочій стіл інтерфейсу програми буде очищено від
сценарію. У разі натискання кнопки «Ні», робочій стіл інтерфейсу програми
буде очищено від сценарію, без його запам’ятання на локальному носії.
 Завантаження xml сценарію з локального носію. Для завантаження
xml сценарію з локального носію потрібно активізувати назву
«Завантажити», що міститься у поверховому меню програми, або зелену
кнопку «Завантажити», що міститься на нижній панелі інтерфейсу
програми. У відповідь на екран монітору завантажиться електронна
форма «Завантажити xml з файлу» в якій потрібно активізувати кнопку
15

«Обрати файл», після чого на екран монітору завантажиться таблиця
пошуку xml сценарію на локальному носії (рис. 9.1.2.3).

Рис. 9.1.2.3. Процедура завантаження файлу з локального носію.
У відповідності до рис.9.1.2.3, після визначення файлу, та натискання
кнопки «Завантажити» обраний файл буду відкрито для роботи в «Редакторі
сценарію бази знань».
Процедуру завантаження файлу з загальної «Бази файлів» та загальної
«Бази знань», буде розглянуто в опису цих блоків.
9.1.3. Функціональний блок загальна «База файлів»
Функціональний блок загальна «База файлів» призначено для отримання
вільного доступу всіх користувачів до файлового контенту, що було
розміщено на сервері зареєстрованими користувачами, у відповідності до їх
персонального архіву, назву якого було встановлено при реєстрації
користувача на сервері. Таким чином, кожен архів, що міститься в корені
загальній «Базі файлів» відноситься до того чи іншого зареєстрованого
користувача. В середині кожного такого архіву можуть міститись інші архіви,
які створені у відповідності до заданої предметної області. В кожному з таких
архівів, містяться різноманітні файли, вільний доступ до яких отримують всі
користувачі.
Для входу до загальної «Бази файлів», потрібно активізувати строку меню
з назвою «База файлів xml», яка міститься в поверховому меню програми. У
відповідь на екран монітору завантажиться інтерфейс загальної «Бази файлів»,
який має вид таблиці (рис. 9.1.3.1):
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Рис. 9.1.3.1. Зразок інтерфейсу загальної «Бази файлів» у вигляді таблиці.
Організаційна структура загальної «Бази файлів» складається з набору
вкладених в її корінь персоніфікованих тек (архівів), які були інстальовані при
реєстрації користувачів (логіни зареєстрованих користувачів) і які в свою
чергу можуть мати теж вкладені будь які 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

наступних атрибутів:
- Назва теки;
- Назва файлу;
- Тип файлу;
- Розмір файлу;
- Дата реєстрації файлу.
Функціональна структура загальної «Бази файлів» складається з
наступних функцій:
- Увійти в теку;
- Переглянути файл та визначення адреси на його посилання;
- Переглянути xml файл в форматі «Призма» та визначення адреси на
його посилання;
- Переглянути xml файл в форматі операціональної структури та
визначення адреси на його посилання;
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У відповідності до вище наданого, для входу до архіву потрібно
активізувати курсором мишки його назву , або строку з назвою «Увійти», що
міститься праворуч назви архіву. У відповідь на екран монітору завантажиться
зміст обраного архіву (рис. 9.1.3.2).

Рис. 9.1.3.2. Зміст персоніфікованого архіву загальної «Бази файлів».
У відповідності до змісту обраного персоніфікованого архіву (рис.
9.1.3.2), для перегляду xml сценарію в форматі «Редактор сценаріїв» (рис.
9.1.3.3), потрібно активізувати іконку «DOC», що знаходиться ліворуч з його
назвою. В іншому випадку, якщо буде активізовано функціонал з назвою
«Переглянути», то обраний xml сценарій завантажиться в формі «Призма»
(надана форма буде описана у модулі «Призма сценаріїв»).

Рис. 9.1.3.3. Зразок завантаження xml сценарію з загальної «Бази файлів».
Якщо в архівах, загальної «База файлів», будуть міститься файли інших
форматів (jpg, Doc, pdf, і т.і.), то при активізації строки «Переглянути», на
екран монітору буде завантажуватися їх зміст (рис. 9.1.3.4).

Рис. 9.1.3.4. Зразок завантаження jpg файлу з загальної «Бази файлів».
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9.1.4. Функціональний блок загальна «База знань»
Загальна «База знань» фізично розташована на сервері в форматі data
файлів, назва яких формується у відповідності до заданої предметної області і
в яких зареєстровані користувачі зберігають інформацію стосовно атрибутів
реєстрації xml сценарію в загальній «Базі файлів».
В практичному аспекті, з позиції 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 загальній «Базі файлів», з
одночасною реєстрацією їх атрибутів в загальній «Базі знань». Функціонально,
в загальній «Базі знань» відбувається пошук xml сценаріїв у відповідності до
заданих ключових параметрів, та на базі його результатів, вибірково (по
запиту користувача) здійснюється інсталяція, візуалізація та реєстрація (на
локальному носії в форматі xml файлів) різноманітних операціональних
структур обраного xml сценарію.
Інформаційна структура загальної «Бази знань» складається з наступних
атрибутів:
- Назва предметної області;
- Загальна кількість тек в xml сценарії;
- Логін користувача;
- Назва сценарію;
- Адреса до xml фалу в загальній «Базі файлів»;
- Назва xml файлу;
- Дата реєстрації файлу;
- Назви тек xml сценарію.
Функціональна структура загальної

«Бази знань» складається з

наступних функцій:
- Ідентифікації атрибутів пошуку xml сценаріїв в загальній «Базі
знань»;
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- Активізація назви обраного xml сценарію, та інсталяція його
операціональної структури в середовищі «Редактор сценаріїв»;
- Активізація назви обраної теки xml сценарію, та інсталяція її
операціональної структури в середовищі «Редактор сценаріїв»;
- Інсталяція операціональної структури обраної теки при активізації
одного з форматів її візуалізації:
 «Редактор сценаріїв»;
 «Провідник Сценаріїв»;
 «Призма сценаріїв».
Ідентифікація атрибутів пошуку. Для ідентифікації атрибутів пошуку
xml сценаріїв в загальній «Базі знань» є свій функціональний інтерфейс (Рис.
9.1.4.1):

Рис. 9.1.4.1. Електронна форма ідентифікації атрибутів пошуку xml
сценаріїв загальній «Базі знань».
У відповідності до встановлених ключових параметрів пошуку (Рис.
9.1.4.1), генерується Таблиця атрибутів xml сценаріїв. При цьому, якщо в
атрибуті «Підключити теки для огляду», було встановлено «Teka off», то
результатом пошуку будуть атрибути xml сценарії без візуалізації тек, що в
них входять (Рис. 9.1.4.2).

Рис. 9.1.4.2. Таблиця результатів пошуку xml сценаріїв в загальній «Базі
знань», при ідентифікації атрибуту «Teka off».
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У відповідності до таблиці (рис. 9.1.4.2), для візуалізації xml сценарію в
форматі «Редактор сценаріїв», або «Провідник сценаріїв», або «Призма
сценаріїв» - необхідно активізувати курсором мишки, відповідну строку, що
міститься у третьому стовбці «Форма відображення» наданої таблиці (рис.
9.1.4.3). В результаті на екран монітору відобразиться обраний xml сценарій в
заданому форматі.
Якщо в атрибуті «Підключити теки ..» встановлено «Teka on», то
результатом пошуку будуть сценарії з візуалізацією тек (Рис. 9.1.4.3).

Рис. 9.1.4.3.Таблиця результатів пошуку xml сценаріїв в загальній «Базі
знань», при ідентифікації атрибуту «Teka on».
Інсталяція однорівневої структури теки xml сценарію. У відповідності
до наданої таблиці (рис. 9.2.6.3), при активізації курсором мишки назви
обраної теки («Види механічних коливань»), програма автоматично згенерує її
однорівневу операціональну структуру (сумісно з її дата-блоком) в форматі
візуалізації «Редактор сценаріїв» (9.1.4.4).

Рис. 9.1.4.4. Зразок автоматичної генерації однорівневої операціональної
структури xml сценарію в форматі візуалізації «Редактор сценаріїв».
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У відповідності до Рис. 9.1.4.4, згенерована, в середовищі «Редактору
сценаріїв» однорівнева операціональна структура xml сценарію обраної теки
(«Види механічних коливань»), в подальшому може бути скоригована та
збережена на локальному носії у вигляді окремого xml файлу. Це надає змогу
використовувати її при формуванні (функціонал «Додати xml») інших xml
сценаріїв.
Інсталяція повної операціональної структури xml сценарію. Якщо, у
відповідності до таблиці (Рис.9.1.4.3), активізувати функціонал «Ім’я xml
фалу», що міститься поряд з обраною назвою теки («Види механічних
коливань»), то на екран монітору завантажиться повна операціональна
структура наданого xml сценарію «Mehanichni_kolebanij» (рис. 9.1.4.5).

Рис. 9.1.4.5. Повна операціональна структура xml сценарію
«Mehanichni_kolebanij».
Інсталяція багаторівневої структури теки xml сценарію. Якщо, у
відповідності до таблиці (Рис.9.1.4.3), активізувати один з трьох наданих
(третій стовпець) форматів візуалізації обраної теки («Види механічних
коливань»), то на екран монітору завантажиться її багаторівнева
операціональна структура зо всіма вкладеними теками, у відповідності до
обраного формату візуалізації (рис. 9.1.4.6):

Рис. 9.1.4.6. Автоматично інстальована багаторівнева операціональна
структура xml сценарію теки («Види механічних коливань») в обраному
форматі візуалізації «Редактор сценаріїв».
У відповідності до Рис. 9.1.4.6, згенерована, в середовищі «Редактору
сценаріїв» багаторівнева операціональна структура xml сценарію обраної теки
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(«Види механічних коливань»), в подальшому може бути скоригована та
збережена на локальному носії у вигляді окремого xml файлу. Це надає змогу
використовувати її при формуванні (функціонал «Додати xml») інших xml
сценаріїв.
9.1.5. Функціональний блок «Пошук»
Функціональний блок «Пошук» призначено для пошуку операціональної
структури xml сценарію, теки якого містять заданий ключ пошуку (рис.
9.1.5.1). При цьому атрибут ключа пошуку може включати в себе будь яку
кількість букв з імені теки.

Рис. 9.1.5.1. Зразок пошуку (атрибут пошуку «Сили») операціональної
структури xml сценарію.
9.1.6. Функціональний блок «Налаштування інтерфейсу»
В правому верхньому куту головного інтерфейсу програми «Редактор
сценаріїв» (рис.9.1.1) містяться два функціональних поля – «Мова» і «Тема»,
які призначені для налаштування відповідних параметрів інтерфейсу
програми.
Налаштування мови: Для встановлення мови інтерфейсу програми,
потрібно активувати стрілку поряд з відповідним полем «Мова», та вибрати з
випадного списку потрібну мову, шляхом активізації її назви курсором
мишки (Рис. 9.1.6.1).

Рис. 9.1.6.1. Налаштування мови інтерфейсу програми.
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У відповідь на екран монітору завантажиться новий інтерфейс програми в
форматі обраної мови (Рис. 9.1.6.2).

Рис. 9.1.6.2. Зміна інтерфейсу програми в форматі обраної мови.
Налаштування теми: Для встановлення теми інтерфейсу програми
потрібно активувати стрілку поряд з відповідним полем «Тема», та вибрати з
випадного списку тему, шляхом активізації її номеру курсором мишки (Рис.
9.1.6.3).

Рис. 9.1.6.3. Налаштування теми інтерфейсу програми.
У відповідь на екран монітору завантажиться новий інтерфейс програми в
форматі обраної теми (Рис. 9.1.6.4).

Рис. 9.1.6.4. Зміна інтерфейсу програми в форматі обраної теми.
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