Інструкція по налаштуванню і
адмініструванню програмного забезпечення
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Програмне забезпечення TouchInform включає в себе два основні модулі.
Інформатор – у ньому відображається готовий проект.
Редактор – у ньому створюється та редагується те що буде відображено у
інформаторі.
Підключитись до кіоску можна як фізично за допомогою клавіатури та мишки
так і віддалено за допомогою TeamViewer.

Вихід з Інформатору
Для того щоб вийти з Інформатора потрібно натиснути на клавіатурі
комбінацію/

Далі для виклику диспетчера задач натиснути одночасно комбінацію
Ctrl+Shift+Esс(в диспетчері задач натиснути файл/запустити нове завдання) i
вписати команду (explorer) натиснути ОК

Розташування Редактора
У вікні провідника переходим на мій комп’ютер на локальний диск і
знаходимо папку TouchInform\291\E01MS.Expert\TSEditorEx\TSEditorEx.exe

Редагування структури і наповнення додатку
При запуску Редактора відображається його головний екран.

Він складається з декількох областей і панелей «Структура набора
проектів» Ви можете вибрати відображення і розташування панелей: вікно
редагування властивостей або параметрів обраного об'єкта дерева, панель
«Інструменти», що містить перелік типів об'єктів з описом елементів для кожного
типу, панель редагування вмісту медіа-контенту та панель закладок вузлів дерева
проекту .

Проект і набір проектів
Поєднання структури і контенту є «Проект». В одній базі даних можна
створити кілька проектів, тому самий верхній рівень в редакторі - це Набір проектів.

Приховування / відображення об'єктів в дереві
Об'єкти в дереві проекту можна робити невидимими в Інформаторі. Все, що
за ієрархією знаходиться нижче прихованого об'єкта, інформатори не
відображається. Стовпець приховування об'єктів відображається / ховається
натисканням кнопки «Око», розташованої у верхньому меню вікна Структури набору
проектів. Приховані об'єкти зазначаються сірим кольором.

Блокування графічних об'єктів
При використанні графічних модулів в візуальному редакторі можна
блокувати елемент для захисту його від редагування і зміни. У дереві проекту поруч
блокується елементом відображається іконка блокування: замок відкритий елемент доступний для редагування, закритий - захищений

Перемістити / копіювати об'єктів:

Видалення об’єктів
Об'єкти в дереві можна як додавати, так і видаляти. У редакторі є
можливість видаляти об'єкти як за допомогою правої клавіші мишки (виклик
контекстного меню), так і за допомогою клавіші "Delete" на клавіатурі.

Локалізація

В результаті додавання елементів Локалізація дерево Проекту ділиться на
кілька гілок (можна дати їм назви, наприклад: Російськомовна версія, Українська
версія, English version і т.п.).

Проект

Додавання в дерево першого об’єкта – проект:

Ресурси проекту
Ресурси проекту - це «невидиме» в Інформаторі сховище модулів, доступних
для використання у всіх інших модулях проекту. Ресурси проекту лежать в Дереві
проекту. Для додавання Ресурсів проекту в дерево необхідно вибрати елемент
«Локалізація», натиснути праву кнопку миші і вибрати Додати - Ресурси проекту.

Головне меню
Головне меню - це обов'язковий елемент, який додається до проекту.
Пункти меню можна додавати в дерево і видаляти з нього.

Вбудований браузер
Вбудований Браузер дозволяє відображати вміст Web-ресурсів, доступних
в мережі Інтернет.

Додавання браузера і його налаштування:
Адреса домашньої сторінки - на цю адресу браузер перейде при
натисканні кнопки
Стартова сторінка - при переході на вибраний елемент проекту
завантажується зазначена в параметрі сторінка ресурсу.
Показувати панель інструментів - відображати область з елементами
навігації і адресним рядком.
Показувати адресний рядок - в панелі інструментів можна відобразити
або приховати адресний рядок. В адресний рядок за допомогою екранної клавіатури
можна ввести шлях до ресурсу.
Положення Панелі інструментів - Знизу, Зверху - розташування тулбару
на екрані браузера (зверху чи знизу відповідно).
Інтервал бездіяльності, хв. - кількість часу, протягом якого сторінка
браузера залишатиметься відкритою і на ній не буде здійснено жодних дій (не може
бути менше 1 хвилини).
Білий і чорні списки - використовуються для регулювання списку
доступних ресурсів.

У рядку білого списку необхідно вказати: протокол, ім’я хоста, шдях до
ресурсу

DS-галерея

DS-галерея - відображення мультимедійного контенту в настроюється
послідовності.

Візуальний редактор регеонів
Ширина елемента, Висота елемента - задають розміри полотна (робочої
площі) візуального редактора. Картинка фону - заливка полотна.

Графічні об'єкти - примітивні геометричні фігури, створювані на «полотні». У
проект можна додавати наступні геометричні фігури: лінія, ламана лінія, вільна
лінія, прямокутник, еліпс, текст (прямокутник з текстом).
Графічні об'єкти додаються як елементи модуля Візуальний Редактор регіонів.
Для більш зручного додавання і спрощення роботи з Графічними об'єктами
можна малювати їх за допомогою миші, безпосередньо у вікні Візуального
редактора регіонів. Основні функції при роботі з об'єктами в редакторі: створення

(малювання), видалення, виділення, копіювання, вставка, переміщення на передній
/ задній план, вирівнювання об'єктів один щодо одного.
Натискання клавіші CTRL і прокрутка колесом миші дозволяє зменшувати /
збільшувати полотно в рамках редактора зображень, якщо курсор при цьому
знаходиться всередині полотна

Основні параметри (на прикладі прямокутника):

Отримувати натискання - об'єкт можна натиснути, якщо опція включена (стоїть
галочка), і не можна, якщо вимкнена. В цьому випадку торкання проходить "крізь"
об'єкт і до наступного, який отримує натискання, або до полотна.
Назва - внутрішню назву об'єкта в проекті.
Опис - внутрішній опис об'єкта в проекті.
Належність до груп - в даному полі вказується ім'я групи, до якої належить об'єкт,
якщо у двох об'єктів, в даному полі, вказати одне і те ж ім'я, то обидва цих об'єкту
будуть належати до цієї групи. Один об'єкт може належати відразу до декількох
груп, в цьому випадку імена груп перераховується через точку з коми. Об'єднання
об'єктів в групи дозволяє одночасно змінювати параметри відразу декількох
об'єктів.
Видимий - при відображенні в Інформаторі, якщо стоїть галочка, об'єкт буде видно,
немає - об'єкт буде невидимий (прихований).
Виділено - при відображенні в Інформаторі, якщо стоїть галочка, будуть
застосовані властивості виділеного об'єкта, немає - властивості невиділеного
об'єкта (нормальний стан).
Захист від редагування - закриває доступ до об'єкта і його параметрам у вікні
графічного редактора.
Прозорість - від 0 до 1, де 0 - об'єкт абсолютно прозорий, 1 - об'єкт повністю
непрозорий.
Зліва, Зверху - задає розташування об'єкта щодо лівого верхнього кута полотна
(точка [0, 0])
Ширина, Висота - задає розміри об'єкта, в пікселях
Заливка границь - задає параметри заливки лінії, якій намальований об'єкт в
невиділеному / виділеному стані. За замовчуванням, у кожного новостворюваного
об'єкта обидві заливки чорного кольору.
Заливка - задає параметри заливки об'єкта в невиділеному / виділеному стані. За
замовчуванням, у кожного нового об'єкта обидві заливки відсутні.
Заливка (об'єкта) і заливка кордону мають однакові атрибути: заливка відсутня,
заливка кольором суцільна, заливка кольором градиентная, заливка зображенням і
заливка векторних файлом.

Прозорість - заливку можна зробити як абсолютно прозорою, так і абсолютно
непрозорою.

Текст: Параметри
Текст - текст, який повинен відображатися в Інформаторі

Шрифт - задає параметри шрифту (є можливість перегляду зразка написання
шрифту).
Назва - вибір гарнітури шрифту з усіх, наявних в системі.

Щільність - відношення товщини штриха до ширини внутрібуквенного просвіту
(від тонкого до дуже щільного).
Стиль - звичайний, нахил, курсив - ступінь нахилу і заокруглення букв.
Підкреслення - немає, нижнє, верхнє, центральне, нижня з відступом дозволяє
зробити підкреслення тексту для його виділення.
Розтягування - звуження / розширення тексту

Резервне копіювання
У редакторі передбачена можливість створення резервної копії проекту та
його відновлення, а також функція повного очищення всіх параметрів і значень
проекту. Доступ до них можливий через меню Редактора:

Редактор медіа-контенту відображає Назви і розширення файлів контенту,
використовуваного в проекті, і показує ID файлу (його ідентифікаційний номер в БД)
і розмір (для зображень). Параметр Використання в проекті дозволяє оцінити
ступінь використання кожного елемента в проекті і видалити невикористовувані

Медіа-контент
Вид панелі Редактора медіа-контенту можна міняти за допомогою декількох
шаблонів. Верхня з трьох областей містить перелік усього вмісту, середня область
- докладні властивості, в нижній області відображені вузли дерева, в якому
використовується цей елемент. Подвійне натискання лівої кнопки мишки в нижній
області відобразить відповідний елемент у вікні редагування дерева проекту.

Додання нового контенту в готовий проект
Для додання нового контенту потрібно заповнити таблицю даними.
Запустіть Редактор, знайдіть в дереві елемент Таблиця Даних (зазвичай
знаходиться в кінці списку дерева)

В залежності від типу проекту може бути декілька елементів Таблиць Даних.
Наприклад:
Таблиця даних_menu – зберігає інформацію структури меню.
Наслідуючи логіку можна додати нові строки з унікальними значеннями, що
призведе до створення нових пунктів меню. Якщо потрібно додати контент в уже
існуюче меню, через пошук Ctrl+F, знаходимо необхідний пункт меню, копіюємо
значення MID (Menu ID) та вказуємо його в Таблиці даних_content у стовпчику MID.

Таблиця даних_content - зберігає інформацію структури контенту.
Після відкриття елементу Таблиця Даних_content стане доступна таблиця в якій
зберігаються всі данні по контенту. Щоб додати новий контент ознайомтесь з
структурою таблиці. Нова строка відповідає за новий файл, який буде відображено
у відповідному розділі. Розділ зазначається у стовпчику MID (Menu ID), файл який

необхідно відобразити прописується у відповідному стовпчику (PHOTO, DOC,
VIDEO та інші)
Заповнити таблицю файлами можна декількома способами(в залежності
від проекту)
1. За допомогою панелі медіа контенту

2. Вказавши шлях зберігання файлу (рекомендована папка
C:\TouchInform\291\E01MS.Expert\MediaContent\content)

УВАГА! Для нової строки може бути прописано тільки один тип файлу,
новий файл прописуємо з нової строки.
Після додання інформації в таблицю, зберігаєм зміни натиснувши на
дискету та запускаєм інформатор, щоб пересвідчитись в успішності результату.

