
Настанова користувача для встановлення і запуску електронного 

посібника «Мультимедіа Математика» 

 

ДЛЯ УСПІШНОГО ВИКОНАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ  

ЗАСТОСУНОК ВИМАГАЄ ВІД КОРИСТУВАЧА 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВ ДОСТУПУ 

 

Вставте компакт-диск у CD – ROM. Відкрийте каталог диска і запустіть 

файл з ім’ям «Setup.exe» (див. Малюнок 1.1): 

 запустити застосунок з диска (необхідно натиснути на кнопку «Запуск 

застосунку»);  

 встановити відеокодеки для відтворення відео в електронному 

посібнику (необхідно натиснути на кнопку «Встановлення кодеків» і 

погодитися, у відповідь на запит, на додання даних у системний 

реєстр); 

 встановіть застосунок на свій комп’ютер (для цього необхідно 

натиснути на кнопку «Встановлення застосунку» і дотримуватися 

подальших інструкцій). 

 

 
 

Малюнок 1.1 

 

«Встановлення застосунку» 

 

Після того, як Ви виберете відповідний пункт, з’явиться вікно (див. 

Малюнок 1.2), яке буде свідчити про початок процесу копіювання. У даному 

вікні Вам необхідно буде вибрати директорію, натиснувши на кнопку 

«Перегляд…», у яку буде встановлений програмний продукт. Після цього 

необхідно буде натиснути на кнопку «Встановити», одразу почнеться 

копіювання файлів на Ваш диск. Процес копіювання відображений на 

Малюнку 1.3.  

Після копіювання програми програма встановлення скопіює необхідні 

бібліотеки для коректного відтворення відео на Вашому комп’ютері і буде 

вимагати від користувача підтвердження реєстрації даних бібліотек у реєстрі 



ОС. Вам необхідно буде вибрати «Так». Якщо дані в реєстр були додані 

успішно, то з'явиться відповідне повідомлення. По закінченні встановлення 

на робочий стіл і в меню «Пуск» будуть додані іконки для запуску 

програмного продукту. 

 

 

 
Малюнок 1.2 

 

 
Малюнок 1.3 



«Видалення програмного продукту» 

 

Для видалення програмного продукту з Вашого комп’ютера необхідно 

буде вручну видалити каталог, у який здійснювалося встановлення, видалити 

ярлик на робочому солі і ярлик у меню «Пуск». 

 

«Запуск програмного продукту» 

 

Для запуску програми необхідно зайти в каталог зі встановленою програмою 

і запустити файл з ім’ям «Mathr.exe» (якщо у Вас є ярлик на робочому столі 

або у головному меню «Пуск», то запуск можна здійснити і через нього). 

Поточні параметри вікна повинні задовольняти наступній умові: 

співвідношення ширини до висоти повинно відповідати 4:3. 

 



«Навігація по електронному посібнику «Мультимедіа Математика»» 

 

На Малюнку 1.4 зображене вікно застосунку, на якому виділені головні 

компоненти вікна: 

1) панель вкладок з зображенням глав підручника, для поточного тому;  

2) поле, де буде відображений текст електронного посібника; 

3) меню навігації; 

4) кнопка виходу із застосунку – при натисканні на цю кнопку 

здійснюється вихід із застосунку. 

 

 
 

Малюнок 1.4 

 

«Панель вкладок» 

 

Для швидкої навігації по главах тому – необхідно клікнути на потрібну 

Вам главу електронного посібника, відкриється перша сторінка цієї глави. 

Якщо ж Ви бажаєте ознайомитися із вмістом глав детально, то необхідно 

буде відкрити «Зміст». 

 

 

 

 



«Поле для відображення тексту» 

 

У даному полі буде відображатися контекстна частина електронного 

навчального посібника. Тут буде відображатися текст, зображення і кнопка 

відтворення відео (приклад кнопки відтворення відео Ви можете побачити на 

Малюнку 1.5) і аудіо (приклад кнопки відтворення аудіо Ви можете побачити 

на Малюнку 1.6). 

 

 
 

Малюнок 1.5 

 

 
 

Малюнок 1.6 

 

При відтворенні відео буде відображатися додаткове меню (Малюнок 

1.7). Пояснення позначень Малюнка 1.7: 

1) цифрою один позначена кнопка відтворення відео; 

2) цифрою два позначені кнопки «Перемотати на початок/кінець»; 

3) цифрою три позначені кнопки «Покрокового переміщення вперед/ 

назад повзунка переміщення»; 

4) цифрою чотири позначена шкала відтворення. 

 

 
 

Малюнок 1.7 

 

«Меню навігації» 

 

Унизу вікна розташоване меню для роботи з підручником (Малюнок 

1.8), яке складається з наступних кнопок: 



 

 
 

Малюнок 1.8 

 

1) кнопка «Зміст»: з натисканням цієї кнопки активується швидкий 

перегляд змісту; 

2) кнопка «До початку»: з натисканням цієї кнопки здійснюється 

швидкий перехід на початок поточної глави; 

3) кнопка «Назад»: з натисканням цієї кнопки здійснюється перехід до 

перегляду попередньої сторінки; 

4) «Індикатор»: відображає положення поточної сторінки всередині глави. 

Переміщуючи його за допомогою миші, можна швидко перейти до 

потрібної сторінки. 

5) кнопка «Вперед»: з натисканням цієї кнопки здійснюється перехід до 

перегляду наступної сторінки; 

6) кнопка «До кінеця»: з натисканням цієї кнопки здійснюється швидкий 

перехід у кінець поточної глави; 

7) кнопка «Початок помітки»: з натисканням цієї кнопки здійснюється 

відмітка початку фрагмента для наступної демонстрації в 

автоматичному режимі; 

8) кнопка «Кінець помітки»: з натисканням цієї кнопки здійснюється 

відмітка кінця фрагмента для наступної демонстрації в автоматичному 

режимі; 

9) кнопка «Програти фрагмент»: з натисканням цієї кнопки здійснюється 

початок відтворення/зупинка відтворення відміченого Вами фрагмента; 

10) кнопка «Попередня сторінка»: з натисканням цієї кнопки 

здійснюється перегляд попередньої сторінки; 

11) кнопка «Наступна сторінка»: з натисканням цієї кнопки здійснюється 

перегляд наступної сторінки; 

12) кнопка «Повернутися назад»: з натисканням цієї кнопки здійснюється 

поворот до попередньої сторінки; 

13) кнопка «Закладка»: з натисканням цієї кнопки активується вікно для 

роботи зі списком закладок; 

14) кнопка «Пошук»: з натисканням цієї кнопки активується вікно для 

пошуку термінів і переходу до відповідної сторінки; 

15) кнопка «Друк»: з натисканням цієї кнопки активується вікно для 

друку вмісту поточної глави або сторінки; 



16) кнопка «Гучність»: з натисканням цієї кнопки активується регулятор 

гучності звукового супроводу; 

17) кнопка «Прапор встановлення перегляду розширеного варіанту 

статистики»: використовується сумісно з кнопкою «статистика» (буде 

підтримуватися у наступних версіях); 

18) кнопка «Статистика»: з натисканням цієї кнопки активується 

перегляд журналу роботи з підручником протягом поточного сеансу; 

19) кнопка «Допомога»: коли увімкнена дана кнопка, користувач має 

можливість дізнатися детальну інформацію про кожний елемент 

керування даного вікна (якщо буде клікати лівою кнопкою миші на цих 

елементах). 


