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Список термінів і скорочень
Терміни та скорочення
Віртуальне середовище

Тлумачення
– сукупність електронних ресурсів і засобів
комунікації в мережі Інтернет, яка призначена
для дистанційної взаємодії її учасників.

Тека

– вершини структури сценарію бази знань.

Онтологія

– базова, концептуальна модель предметної гаузі,
що складається із визначеної ієрархії понять,
термінів, тверджень про ці поняття, на основі
яких можна будувати класи, типи, об'єкти,
зв’язки, функції та теорії.

Об’єктноорієнтована структура
Граф-структура

– інформаційна структура, що описує онтологічні
зв’язки між об’єктами предметної галузі
– сукупність вузлів і ребер, яка відображає
об’єктно-орієнтовану

структуру

заданої

предметної галузі.
«Призма знань»

– онтологічна, об’єктно-орієнтована система, яка
призначена для інсталяції бази знань формату
xml.

в

інформаційне

формалізоване

у

виді

середовище,
призми,

функції

що
та

інтерфейс якої орієнтовані на практичну роботу з
базою знань.
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Дата-блок

-

інформаційний блок даних теки.

Link

-

гіперпосилання

url

-

http:// адреса веб-ресурсу

Загальна відомості

1.

Призначення програмного комплексу

1.1.

«Редактор сценаріїв бази знань», є програмним on-line (інтернет)
ресурсом, який розміщено за адресою – http://dc.inhost.com.ua і
призначений для створення різноманітних сценаріїв бази знань в заданій
предметній галузі.
На

платформі

даного

програмного

комплексу

створюються

різноманітні навчально-інформаційні структури та бази знань, які
зберігаються

у вигляді файлу формату xml., що дає можливість їх

цільового використання; створені ресурси можна об’єднувати в єдину
інформаційну структуру баз знань.
Програмний комплекс «Редактор сценаріїв бази знань» має
широкий формат використання, від створення простих персональних
інформаційних систем до складних об’єктно-орієнтованих баз знань.
Вимоги до рівня підготовки користувача

1.2.
Для

роботи

з

програмним

комплексом

dc.inhost.com.ua

користувачу необхідні базові знання роботи з операційною системою
Windows:

вміння запускати

стандартними

елементами

програми, працювати з вікнами
вікон

(меню,

закладками,

та

кнопками,

випадаючими списками, полями внесення даних тощо); основами роботи
із мережею Internet: вміння переходити до web-сторінок, користуватись
стандартними функціями (завантажити файл, зчитати, видалити тощо),
володіти

найпростішими

навичками

роботи

з пошуковими

web-

системами, а також вміння працювати з MS office та програмою «Призма
знань».
1.3.
знань

Загальні теоретичні аспекти побудови сценаріїв бази

Інформаційна структура сценаріїв бази знань спирається на теорію
графів. В формалізованому виді, на базі використання програми
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«Редактор

сценаріїв

бази

знань»,

вона

представлена

інформаційною

структурою, в якій вершини графу та їх зв’язки відображаються у вигляді
вкладених тек (папок), що містять інформаційні блоки відповідно до заданої
предметної галузі.
Граф-структура сценарію бази знань має такий вид (Рис.1.):

Рис.1. Граф-структура сценарію бази знань
В процесі побудови сценаріїв бази знань відповідно до граф-структури і
заданої предметної галузі формується інтегрований інформаційний масив
даних, який формалізується та зберігається у вигляді файлу xml. формату на
локальному магнітному носії.
1.4.

Функціональні блоки «Редактору сценаріїв бази знань» та

їх граф-структура
Програма «Редактор сценаріїв бази знань» має такі функціональні блоки:
1.

блок формування тек граф-структури сценарію бази знань та їх

блоків даних;
2.
знань;
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блок формування інформаційних дата-блоків в теках сценарію бази

3.

блок роботи з файлами xml. формату сценаріїв бази знань;

4.

блок-поле пошуку тек в середовищі граф-структури сценарію

бази знань;
5.

блок налаштування інтерфейсу програми.

Граф-структура

функціональних

блоків

програми

«Редактор

сценаріїв бази знань» має такий вид (Рис.2.):

Рис.2. Граф-структура функціональних блоків програми «Редактор
сценаріїв бази знань».
2.

Початок роботи з програмою «Редактор сценаріїв бази

знань
2.1.

Вхід в програму

Для входу в програму «Редактор сценаріїв бази знань» необхідно в
адресному рядку браузера набрати http://dc.inhost.com.ua.У відповідь на
екран монітора завантажиться головний інтерфейс програми (Рис.3.).

Рис.3. Головний інтерфейс програми «Редактор сценаріїв бази
знань».
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2.2.

Налаштування інтерфейсу програми

В правому верхньому куту головного інтерфейсу програми (Рис.3.)
містяться два функціональних поля – «Мова» і «Тема», які призначені для
налаштування відповідних параметрів інтерфейсу програми.
2.3.

Налаштування мови

Для встановлення мови інтерфейсу програми, потрібно активувати
стрілку поряд з відповідним полем «Мова» та обрати з випадного списку
потрібну мову, шляхом активізації її назви курсором мишки (Рис.4.).

Рис.4. Налаштування мови інтерфейсу програми.
У відповідь на екран монітора завантажиться новий інтерфейс програми в
форматі обраної мови (Рис.5.).

Рис.5. Зміна інтерфейсу програми в форматі обраної мови.
2.4.

Налаштування теми

Для встановлення теми інтерфейсу програми потрібно активувати стрілку
поряд з відповідним полем «Тема» та обрати з випадного списку потрібну тему,
шляхом активізації її номеру курсором мишки (Рис.6.).
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Рис.6. Налаштування теми інтерфейсу програми.
У відповідь на екран монітору завантажиться новий інтерфейс
програми в форматі обраної теми (Рис.7).

Рис.7. Зміна інтерфейсу програми в форматі обраної теми.

3.

Створення сценарію бази знань заданої предметної галузі
3.1.

Встановлення структури сценарію бази знань

Для створення структури сценарію бази знань предметної галузі
(«Структура») потрібно активізувати кнопку «Створити». У відповідь на
екран монітора завантажиться вікно з формою, в якій встановлюється
назва теки (вершини) (Рис.8.).

Рис.8. Встановлення назви теки.
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Після встановлення назви теки та натискання кнопки «Створити», на
екран монітора завантажиться структура з піктограмою теки та її назвою (Рис.
9.).

Рис.9. Встановлення назви теки.
Після встановлення назви теки в неї можна вкласти будь яку кількість
нових тек, а у них, в свою чергу, встановити інші нові теки. Для цього потрібно
позначити курсором мишки обрану теку та натиснути кнопку «Створити»
(Рис.10.).

Рис.10. Позначення теки курсором мишки.
У відповідь на екран монітору завантажиться форма (Рис. 8.)
встановлення назви нової теки.
До уваги! При створенні імені нової теки потрібно мати на увазі те, що
імена тек не повинні співпадати.
Після встановлення в наданій формі (Рис.8) назви нової теки та
активізації кнопки «Створити» на екран монітора завантажиться структура, що
містить поряд (ліворуч) з назвою теки, яку було позначено (Рис 10), символ «+»
(Рис. 11.).
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Рис.11. Структура відображення теки, що містить вкладені теки.
Символ «+», що міститься поряд з текою визначає, те що в наданій
теці є вкладена(ні) теки. При активізації символу «+», розкриється
структура з вкладеними теками, в яких, теки,

що помічені полем з

символом «+» мають інші вкладені теки (Рис. 12.).

Рис.12. Структура вкладених тек.
Після розкриття теки (Рис 12.), замість символу «+», що був поряд з
ним, відображається символ «-». Це означає, що структура даної теки
розкрита. Для згортання структури розкритої теки, потрібно активізувати
символ «-», що міститься поряд з ним. У відповідь, його структура буде
згорнена і поряд з ним знову відобразиться символ «+».
3.1.1.

Перейменування тек

При встановленні назви тек виникає потреба зміни їх назви. Для
цього необхідно позначити необхідну теку (Рис.10)та натиснути кнопку
«Змінити». У відповідь на екран монітора завантажиться форма з назвою
теки (Рис.13.).
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Рис.13. Форма перейменування теки.
В наданій формі (Рис.13.) потрібно змінити існуючу назву теки на нову та
натиснути

кнопку

«Перейменувати».

У

відповідь

на

екран

монітора

завантажиться структура з новою назвою теки.
3.1.2.

Видалення тек

При створенні структури сценарію бази знань предметної галузі може
виникати потреба видалення тек. Для цього поряд с кожною текою міститься
індексне поле, в якому для видалення теки потрібно встановити мітку та
натиснути кнопку «Видалити» (Рис.14.).

Рис.14. Зразок індексації теку для його видалення.
У відповідь, після підтвердження запиту на видалення теки (Рис.15.) її
буде видалено.
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Рис.15. Підтвердження запиту на видалення теки.
При цьому важливо зауважити, що разом з поміченою текою будуть
видалені всі вкладені в неї теки (Рис.16.).

Рис.16. Структура сценарію бази знань після видалення теки.
3.1.3.

Перестановка тек

Після побудови структури сценарію бази знань предметної галузі
може виникнути потреба перестановки тек. Для цього необхідно
направити курсор мишки на обрану теку, та утримуючи ліву кнопку
мишки перетягнути її на нове (потрібне) місце (Рис.17.).

Рис.17. Схема перестановки теки на нове місце.
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При цьому всі вкладені в теку інші теки також будуть перетягнути на
нове місце (Рис.18.).

Рис.18. Результат перестановки теки на нове місце.
3.1.4.
галузі

Пошук тек в структурі сценарію бази знань предметної

Якщо структура сценарію бази знань предметної галузі має значний осяг
даних, тобто вкладених в структуру тек існує велика кількість, пошук потрібної
теки займе багато часу. Для розв’язування цієї проблеми існує можливість
пошуку тек за ключовим словом в їх назві, яке встановлюється у полі «Пошук».
Після встановлення ключового слова, автоматично виводиться на екран
монітора структура, що містить в назві тек ключове слово(ва), при цьому назва
цієї теки буде помічена червоним кольором (Рис.19.).

Рис.19. Зразок пошуку тек в структурі сценарію бази знань.
3.2.

Встановлення дата-блоків в структурі сценарію бази знань

3.2.1.

Створення блока даних

Після встановлення структури тек, наступним етапом побудови сценарію
бази знань є процедура підключення до тек дата-блоків. Для цього потрібно
позначити курсором мишки обрану теку. У відповідь, в правому полі
14

інтерфейсу програми, відобразиться ім’я обраної теки та кнопка
«Створити блок даних» (Рис.20.).

Рис.20. Створення блок даних теки.
При активізації кнопки «Створити блок даних» (Рис.20.) на екран
монітора завантажиться форма створення блока даних (Рис.21.).

Рис.21. Форма створення блока даних.
Відповідно до Рис.21, перше поле наданої форми, що має назву
«Назва», повинно містити назву блоку даних. Якщо блок даних не має
назви, то в полі «Назва» потрібно поставити пробіл.
В другому полі наданої форми, що має назву «data», вноситься з
клавіатури або копіюється з іншого джерела інформації текстовий блок
даних. Ця процедура не є обов’язковою.
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В третьому полі наданої форми, що має назву «Link:», вноситься
гіперпосилання (url) на зовнішнє джерело інформації. Надане посилання не є
обов’язковим.
Після встановлення необхідних значень в інформаційні поля наданої
форми потрібно активізувати кнопку «Зберегти» (Рис.22.).

Рис.22. Зразок заповнення форми створення блока даних.
У відповідь, на екран монітора завантажиться блок даних створений
наданою формою (Рис.23.).

Рис. 23. Зразок побудови блоку даних.
Створений блок даних має назву блоку, текстову інформацію та Link
(гіперпосилання), при активізації якого на екран монітора завантажиться зміст
посилання. Якщо до обраної теки потрібно додати ще блок даних, то необхідно
знову позначити теку мишкою та натиснути кнопку «Створити блок даних»,
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(дивись Рис.21). Потім повторити всі процедури, що були описані вище
(Рис.22. – Рис.23.).
Уразі, якщо Link (гіперпосилання) було зроблено на картинку, то а
автоматично відобразиться в даному блоку даних (Рис.24.).

Рис.24. Другий блок даних з картинкою.
Як видно з Рис.24., блок даних з картинкою не містить тексту.
Якщо в блоку даних з картинкою буде текст, то він відобразиться
поряд з картинкою (Рис.25.).

Рис.25. Другий блок даних - картинка з текстом.
Якщо до обраної теки потрібно додати ще блоки даних (кількість їх
не обмежена), то необхідно знову позначити теку мишкою та натиснути
кнопку «Створити блок даних» (дивись Рис.20.). Потім повторити всі
процедури, що були описані вище (Рис.21. – Рис.25.).
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Всі інші теки структури сценарію бази знань предметної галузі, додають
блоки даних за описаною вище процедурою.
3.2.2.

Редагування (видалення) блоку даних.

Після створення блоку даних може виникнути потреба в його редагуванні
або видалені. Для цього в першому випадку необхідно натиснути кнопку
«Редагувати» («Edit»). У відповідь на екран монітору завантажиться форма
блоку даних, з встановленою в ній інформацією (Рис. 26.).

Рис.26. Форма корегування блоку даних.
Відповідно до наданої форми (Рис.26.), для корегування даних потрібно в
задані поля внести необхідні зміни та натиснути кнопку «Зберегти». У
відповідь на екран монітора завантажиться блок даних з корегованими даними.
Якщо корегування даних не буде виконуватися то потрібно натиснути
кнопку «Скасувати».
В другому випадку, для видалення обраного блоку даних потрібно
натиснути на кнопку «Видалити» і після підтвердження своїх намірів, блок
даних буде видалено.
3.2.3.

Переміщення блоків даних

Після формування кількох блоків даних для теки може виникнути
потреба перенести блок даних (тільки в межах однієї теки) з одного місця на
інше. В цьому випадку потрібно спочатку позначити курсором мишки обрану
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теку, а потім курсор навести на обраний блок даних, та не відпускаючи
кнопки мишки перенести його на нове місце (Рис.27.).

Рис.27. Приклад переміщення блоку даних на нове місце.
3.2.4. Копіювання блоків даних
Після формування блоків даних для теки може виникнути потреба
скопіювати блоки даних з помічених тек в обрану теку. В цьому випадку
потрібно спочатку позначити курсором мишки обрану теку, куди будуть
копіюватись блоки даних, а потім помітити в індексному полі, що
міститься поряд з назвою теки, теки, дата блоки, які будуть копіюватись
в обрану теку, потім натиснути кнопку «Копіювати блок даних». У
відповідь, блоки даних з помічених тек будуть скопійовані в обрану теку.
(Рис.28.).

Рис.28. Копіювання блоків даних з помічених тек в обрану теку.
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3.3.

Робота з xml файлами сценаріїв бази знань
3.1. Збереження сценарію бази знань

Після створення сценарію бази

знань заданої предметної галузі,

створений сценарій інсталюється в форматі xml. При його збереження
формується файл заданого формату, який може бути збережено або на
локальному носії, або на сервері (за адресою розміщення програми «Редактор
сценарію бази знань»).
Для збереження файлу з сценарієм на локальному носії потрібно спочатку
активізувати стрілку, що – поряд з полем «Файл», яка міститься у верхній лівій
частині інтерфейсу програми. У відповідь, розкриється список з переліком
спеціалізованих функцій (Рис.29.).

Рис.29. Зміст випадного списку поля «Файл».
Для збереження файлу на локальному носії, в наданому списку (Рис.29)
потрібно активізувати рядок функції «Зберегти». У відповідь, на екран монітора
завантажиться таблиця визначення локального носія та встановлення імені
файлу (Рис.30.). Після визначення локального носія та імені файлу при
натисканні кнопки «Зберегти», сценарій буде збережено на локальному
магнітному носії в файлі формату xml. з заданим ім’ям.
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Рис.30. Форма визначення локального носія та імені файлу при
встановленні процедури його збереження.
Для збереження файлу

формату xml. на сервері потрібно у

випадному списку поля «Файл» активізувати рядок «Збереження файлу
формату .xml на сервері» (Рис.29.). У відповідь, завантажиться форма
визначення імені файлу (Рис.31.).

Рис.31. Форма визначення імені файлу при встановленні процедури
його збереження на сервері.
Після

встановлення

імені

файлу

та

натискання

кнопки

«Завантажити» сценарій буде збережено на сервері в файлі формату .xml
з заданим ім’ям.
3.1.1. Завантаження. файлу формату .xml з сценарієм бази знань в програму
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Для завантаження файлу формату .xml з сценарієм бази знань в програму
існує два способи. Перший спосіб, це завантаження файлу з локального носія, а
другий з серверу.
Для завантаження файлу формату .xml з сценарієм бази знань в програму
з локального носія, потрібно активізувати стрілку, що поряд з полем «Файл»,
яке міститься у верхній лівій частині інтерфейсу програми (Рис.32.).

Рис.32. Зміст випадного списку поля «Файл».
Далі з випадного списку (Рис.32.) активізувати рядок «Завантажити». У
відповідь, на екрані монітора відобразиться форма завантаження файлу
формату .xml з локального магнітного носія (Рис.33.).
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Рис. 33. Форма завантаження файлу формату .xml з локального
носія.
Відповідно до наданої форми (Рис.33.) натиснути кнопку «Вибрати
файл». У відповідь, на екран монітора завантажиться форма пошуку
файла на локальному магнітному носії (Рис.34.).

Рис.34. Форма пошуку файлу на локальному магнітному носії.
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Відповідно до наданої форми (Рис. 34.), обрати потрібний файл на
магнітному носії та натиснути кнопку «Відкрити». У відповідь, відкриється
форма завантаження файлу (Рис.33.), в якій потрібно активізувати кнопку
«Завантажити». У відповідь, обраний файл буде завантажено в програму, а в
інтерфейсі відобразиться головна тека структури сценарію бази знань (Рис.11.).
Для реалізації другого способу завантаження з серверу файлу формату
.xml, що містить сценарій бази знань, потрібно активізувати

рядок

«Завантаження файлу формату .xml з серверу», що міститься у випадному
списку поля «Файл» (Рис.32.). У відповідь, завантажиться форма визначення
адреси url (розміщення файлу на сервері), яка має бути відповідна до адреси
розміщення програми «Редактор сценаріїв бази знань» на сервері (Рис.35.).

Рис.35. Форма завантаження файлу формату .xml з серверу.
Відповідності до наданої форми (Рис.35.), після встановлення адреси url
(розміщення файлу формату .xml на сервері), та натискання кнопки
«Завантажити», обраний файл буде завантажено в програму,а в інтерфейсі
відобразиться головний тек структури сценарію бази знань (Рис.11.).
3.1.2.

Додавання до теки сценарію бази знань іншого сценарію в

форматі файлу .xml (злиття двох структур сценаріїв баз знань
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Якщо до будь якої теки сценарію бази знань потрібно додати інший
сценарій, який було збережено в файлі формату .xml, то необхідно
спочатку визначити, що .хml файл який додається до обраної теки має всі
імена своїх тек відмінними від всіх імен тек, що містяться у структурі
сценарію бази знань, що будується. Тобто імена всіх тек об’єднаних
структур сценаріїв бази знань не повинні співпадати. У разі збігу імен
тек, робота функції додавання файлу формату .xml сценарію бази знань
до теки буде зациклено.
Процедура розв’язування поставленого питання має наступний
порядок.
У раз,і якщо не має упевненості в тім, що в .xml файл,і що
додається, імена тек не співпадають з іменами тек структури сценарію
бази знань, що будується, потрібно спочатку індексувати теки структури
сценарію бази знань, що будується, потім зберегти її (п.4.3.1.) і знову
завантажити (п.4.3.2), далі позначити теку і додати до неї обраний .xml
файл.
Для практичної реалізації описаної вище процедури, потрібно
спочатку активізувати кнопку «Індекс», що міститься знизу пошукового
поля. У відповідь, на екран монітора завантажиться індексована
структура сценарію бази знань (Рис.36.).

Рис.36. Індексація тек структури сценарію бази знань.
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Для зняття індексації тек структури сценарію бази знань, потрібно
активізувати кнопку «Деіндекс».
Після проведення індексації тек, відкрити поле «Файл» і активувати
функцію «Зберегти» (п.4.3.1.). Після збереження наданого сценарію бази знань
в файлі формату .xml, відкрити поле «Файл» та активувати функцію
«Завантажити» (п.4.3.2.) і завантажити збережений .xml файл знову. Далі, в
структурі завантаженого сценарію бази знань позначити теку до якої буде
додано .xml файл та відкрити поле «Файл» з викидним списком, в якому
активувати рядок «Додати» (Рис.37.).

Рис.37. Вибір з випадного списку поля «Файл» функції «Додати».
У відповідь, на екран монітора завантажиться форма визначення .xml
файлу, що додається (Рис.38.).
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Рис.38. Форма визначення .xml файлу, що додається.
Відповідно до наданої форми (Рис.38.), активувати кнопку
«Вибрати файл». У відповідь, на екран монітора завантажиться форма
пошуку файлу на локальному магнітному носії (дивись приклад Рис.34.).
Після вибору файлу формату .xml та натискання кнопки «Відкрити» на
екран монітора завантажиться об’єднана структура сценаріїв бази знань
(Рис.39.).
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Рис.39. Об’єднана структура сценаріїв бази знань.
Ввідповідно до наданої структури (Рис.39.) можна провести загальну
індексацію тек структури сценарію бази знань. Для цього спочатку потрібно
деідексувати (кнопка «Деіндекс») структуру, а потім знову ідексувати (кнопка
«Індекс») (Рис.40.).

Рис.40. Переіндексація об’єднаної структури сценарію бази знань.
До уваги! Після проведення процедури додавання файлу формату .xml до
обраної теки (злиття двох структур сценаріїв баз знань ) потрібно зберегти
об’єднану структуру в .xml файлі, а потім знову завантажити його в надану
програму. Інакше дані дата-блоків всіх інших тек не буде відображатись.
4.

Перегляд результатів побудови сценарію бази знань через

програму «Провідник»
Програма «Провідник» призначена для візуалізації результатів побудови
сценарію бази знань в форматі структури програми «Редактор сценарію бази
знань».
Для входу в програму «Провідник» необхідно активізувати відповідну
кнопку, що міститься на інформаційній панелі інтерфейсу програми «Редактор
сценарію бази знань» (Рис.41.).
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Рис.41. Вхід до програми «Провідник».
У відповідь, на екран монітора завантажиться інтерфейс програми
«Провідник» (Рис.42.).

Рис.42. Інтерфейс програми «Провідник».
Відповідно до наданого інтерфейсу (Рис.42.), для перегляду
розроблених «Редактором сценаріїв бази

знань» сценаріїв, необхідно

завантажити .xml файл сценарію з локального носія або сервера (де його
було збережено). Для цього використовують функціою «Файл», що
міститься на інформаційній панелі інтерфейсу програми «Провідник»,
після активізації якого обирають з списку рядок локалізації файлу
формату .xml з сценарієм та активізують його курсором мишки (Рис.43.).
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Рис.43. Функція вибору місця локалізації файлу формату .xml з сценарієм.
У відповідь, на екран монітора завантажиться інтерфейс програми
«Провідник» з сценарієм бази знань (Рис.44.).

Рис.44. Завантаження файлу формату .xml з сценарієм в програму
«Провідник».
Для перегляду дата блоків сценарію бази

знань (Рис.44.), необхідно

розкрити теки сценарію, що містять помітку «+» та активізувати обрану теку. У
відповідь, в правий фрейм інтерфейсу програми «Провідник» завантажиться
зміст дата-блоків обраної теки (Рис.45.).
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Рис.45. Зміст дата-блоків обраної теки сценарію бази знань.
Для повернення в програму «Редактор сценарію бази знань»
потрібно

активізувати

функцю

«Редактор»,

що

міститься

на

інформаційній панелі інтерфейсу програми «Провідник».

5.

Інсталяція сценарію бази знань в «Призму знань»
«Призма знань» – це онтологічна об’єктно-орієнтована система, яка

призначена для інсталяції бази знань формату .xml в інформаційне
середовище, що формалізоване у виді призми, функції та інтерфейс якої
орієнтовано на практичну роботу з базою знань.
Для входу до програми «Призми знань» потрібно активізувати
функцію під назвою «Призма», що міститься в верхній частині
інтерфейсу програми «Редактор сценаріїв бази знань» (Рис.46.).

Рис.46. Функція під назвою «Призма».
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У відповідь, на екран монітора завантажиться інтерфейс програми
«Призма знань» (Рис.47).

Рис.47. Інтерфейс програми «Призма знань».
Відповідно до інтерфейсу «Призма знань» (Рис.47.), для інсталяції файлу
формату .xml з сценарієм бази знань в інформаційне середовище форми призма,
необхідно активізувати кнопку

. У відповідь, відкриється форма пошуку та

завантаження файлу формату .xml з локального носія (Рис.48.).

Рис.48. Форма пошуку та завантаження .xml файлу.
За наданою формою (Рис.48.), після встановлення файлу .xml та активації
кнопки «Відкрити», на екран монітора інсталюється сценарій бази знань в
форматі «Призма знань», кількість граней якої інсталюються відповідно до
32

кількості вкладених тек (першого рівня), що містяться в структурі
сценарію бази знань (Рис.49.).

Рис.49. Інсталяція сценарію бази знань в Призму знань.
Увага ! Якщо .xml сценарій містить значний обсяг інформаційного
ресурсу то його завантаження в програму «Призма» займе деякий час.
Подальша робота з програмою «Призма знань» описана в окремій
інструкції, що буде завантажена при натисканні на кнопку

.

Для повернення в програму «Редактор сценарію бази знань»
потрібно активізувати кнопку

, що міститься на інформаційній панелі

інтерфейсу програми «Призма-знань».

7.

Робота з шаблоном побудови сценарію уроку.

Для побудови сценарію уроку, програма «Редактор сценаріїв бази
знань» має зразок шаблону («Шаблон уроку»). Для завантаження
наданого шалону, потрібно активізувати функцію «Шаблон уроку», що
міститься на інформаційній панелі даної програми (Рис.50.).
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Рис.50. Завантаження «Шаблон уроку».
Відповідно до наданого шаблону (Рис. 50.) описуються етапи побудови
сценарію уроку.
Для початку роботи потрібно відкрити теку «Шаблон уроку», що містять
поряд знак «+» (Рис.50.). У відповідь, відкриється перший рівень структури
Шаблону уроків (Рис.51.).

Рис.51. Перший рівень структури «Шаблону уроків».
Відповідно до Рис.51., перший рівень структури шаблона уроку
поділяється на дві позиції:
перша позиція (тека – «Навчальна предметна дисципліна»), містить
вбудовані теки інших рівнів, які характеризують етапи побудови сценарію
уроку, кожен з яких включає дата блоки, що містять інформацію стосовно
структури навчального процесу (Рис.52.).
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Рис.52. Етапи побудови сценарію уроку та їх дата блоки.
Відповідно до наданої структури (Рис.52.) будується сценарій
уроку, який в подальшому зберігається в форматі .xml файлу.
Для подальшої інсталяції збудованого сценарію уроку в «Призму
знань», необхідно активізувати на інформаційній панелі інтерфейсу
програми, посилання «Призма». Після завантаження програми «Призма»,
ознайомтесь з інструкцією її використання (кнопка

), після чого

завантажити з локального носія, або з серверу .xml-файл збудованого
сценарію уроку.
Увага ! Якщо сценарій збудованого уроку містить значний обсяг
інформаційного ресурсу, то його інсталяція в програму «Призма» займе
деякий час.
Також збудований сценарій уроку можна відобразити в форматі
структури програми «Редактор сценаріїв бази знань» через програму
«Провідник». Для цього потрібно активізувати на інформаційній панелі
інтерфейсу

наданої

програми,

посилання

«Провідник».

Після

завантаження програми «Провідник» відкрити функцію «Файл» та
активувати рядок локалізації .xml файлу, що містить сценарій уроку. У
відповідь, завантажиться форма ідентифікації .xml файлу після чого

35

відобразиться структура сценарію уроку, теки якої містить дата блоки з
інформацією стосовно навчального процесу.
Друга позиція структури шаблону уроку (тека – «Приклад – фізика 10
клас», Рис.52.), містить зразок побудови сценаріїв уроків на прикладі
навчальної предметної дисципліни – фізика для 10 класу. Для його перегляду
потрібно відкрити відповідні теки та перейти до відображення їх дата блоків.
«Приклад – фізика 10» клас також можна інсталювати в «Призму знань»,
для цього необхідно активувати на інформаційній панелі програми «Редактор
сценаріїв бази знань» функцію «Призма». Після завантаження програми
«Призма», необхідно натиснути на кнопку

, та після відображення списку

тек (Рис.53.):

Рис. 53. Список тек програми «Призма» інстальованих на сервері.
відкрити тек з назвою «dc» і активізувати файл з сценарієм уроку з
фізики 10 клас «Uroki-fizika10k.xml», що міститься в його списку (Рис.54.).

Рис.54. Список файлів теки «dc» програми «Призма» на сервері.
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У відповідь,

на екран монітора завантажиться «Призма знань»

сценаріїв уроків з фізики 10 клас (Рис.55.).

Рис. 55. «Призма знань» сценаріїв уроків з фізики 10 клас.
Відповідно до Рис. 55., для перегляду інформації стосовно того чи
іншого сценарію уроку, потрібно активізувати картинку з її назвою, що
міститься на грані призми. У відповідь, на екран монітора завантажиться
відповідна форма стосовно сценарію уроку (Рис.56.).

Рис.56. Відображення сценарію уроку в програмі «Призма».
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