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ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1. Завантажити актуальну версію програмного забезпечення можна із сайту за цією адресою
http://www.polygraph-rubicon.com/soft/download/
2. Встановлення програми відбувається при активації файлу «RubiconInstaller---».
3. У процесі установки відбувається автоматичне завантаження компонентів, необхідні правильного
функціонування програми з устаткуванням поліграфа і нейрогаджета.
4. Якщо на комп'ютері встановлено попередню версію ПЗ, тоді відбувається її автоматичне оновлення з
повним збереженням усіх даних користувача (респонденти, обстеження, шаблони).
5. Після встановлення на робочому столі комп'ютера буде розміщено ярлик для запуску програмного
забезпечення.

6. Для резервного збереження всіх даних користувача перед встановленням нової версії програми,
необхідно створити архів (меню «Сервіс», розділ «Експорт усіх даних»).

7. Після встановлення нової версії є можливість імпортувати до неї архів збережених даних.
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1. ПЗ сумісне з операційною системою Windows (версії від 7 до 10 включно).
2. Для встановлення ПЗ необхідно мати права Адміністратора на Вашому комп'ютері.
3. Інструкції з вибору драйвера та файли завантаження драйверів знаходяться у папці «ДРАЙВЕРИ».
Після встановлення програмного забезпечення та завантаження драйвера необхідно перезавантажити
комп'ютер.
4. Інтерфейс програмного забезпечення трьома мовами: російська, українська, англійська. Щоб змінити
мову інтерфейсу, потрібно вибрати мову (меню «Мови») та перезапустити програмне забезпечення.
5. Обладнання (поліграф, нейрогаджет) допустимо підключати при відкритій та закритій програмі.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
Панель МЕНЮ

1. Розділи меню «Сервіс»:
 Експорт усіх даних
 Імпорт усіх даних
 Каталог підтверджених даних
 Запит на реєстрацію в StimulTest

2. Розділи меню «Шаблони»:
 Шаблони обстежень
 Шаблони тестів
 Шаблони питань
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3. Розділи меню «Зразки»:
 Анкета
 Пам'ятка
 Добровільна згода
 Висновок

4. Розділи меню «Мови»:
 English
 Русский
 Українська

5. Розділи меню «Допомога»:
 Інструкція
 Про програму

Панель ІКОНКИ

1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.

Каталог
Старт запису реакцій
Автоматичні налаштування для поліграфа
Налаштування
Результати
Відповідь «Так»
Відповідь "Не знаю"
Повторення питання
Нейрогаджет ВІДКЛЮЧЕНИЙ / підключений

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.

Установки
Стоп запису реакцій
Автоматичні налаштування для нейрогаджета
Повернення контейнерів у вихідне положення
Запис реакцій
Відповідь "Ні"
Скасування питання
Коментарі
Поліграф ВІДКЛЮЧЕНИЙ / підключений

ПОЧАТОК РОБОТИ
1. У меню «Установки»
активуйте розділ «Адміністратор» та заповніть необхідну інформацію, яка буде
відображатися у результатах обстеження.

2. В меню «Установки»

активируйте раздел «Общее» и выберите один из трёх возможных режимов
работы (по умолчанию «Полиграф»).
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Залежно від обраного режиму роботи в програмі буде відображатися відповідне функціональне меню:
 Режим «ПОЛИГРАФ»

 Режим «НЕЙРО»

 Режим «НЕЙРО ПОЛИГРАФ»

Також виберіть тривалість запису реакцій на запитання (за замовчуванням 15 секунд).
3. У меню "Установки"
поліграфом.

розділ "Канали поліграфа" дає можливість персоналізувати роботу з

4. У меню "Установки"
нейрогаджетом.

розділ "Канали нейрогаджета" дає можливість персоналізувати роботу з

5. У меню «Установки»

розділ «Питання» надає можливість персоналізувати категорії запитань.
-5-

6. У меню «Установки»

7. Меню "Установки"

розділ «Відповіді» дає змогу ознайомитись із категоріями відповідей.

розділ "Артефакти" дає можливість ознайомитися зі способами фіксації

артефактів.

СТВОРЕННЯ ГРУПИ РЕСПОНДЕНТІВ
1. Викликайте контекстне меню, натиснувши правою кнопкою під час наведення курсору на папку
«Скринінг» або «Розслідування» та активуйте опцію «Створити групу респондентів».
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2. Після введення назви та збереження відповідна іконка відображатиметься в каталозі.
3. Після цього у правому полі буде пред'явлено форму для введення та збереження детальної інформації
про цю групу респондентів.

СТВОРЕННЯ РЕСПОНДЕНТА
1. Викличте контекстне меню, натиснувши правою кнопкою під час наведення курсору на папці
«Скринінг», «Розслідування» або на новій папці з групою розслідувань, та активуйте опцію «Створити
респондента».
2. У правому полі заповніть необхідні дані респондента (також можете завантажити його фото) та
збережіть їх. Після цього в каталозі відображатиметься іконка створеного респондента.

СТВОРЕННЯ ОБСТЕЖЕННЯ
1. У контекстному меню (викликається натисканням правої кнопки при наведенні курсору на папці з
прізвищем – ім'ям – по батькові респондента) активуйте рядок «Створити нове обстеження», введіть
його назву та збережіть.

2. У контекстному меню (викликається натисканням правої кнопки при наведенні курсору на папку з
назвою обстеження) активуйте рядок «Створити новий тест», виберіть кількість пред'явлень тесту (за
замовчуванням «1»), введіть назву (за замовчуванням «Тест ---» де "---" порядковий номер тесту в
обстеженні), збережіть зміни.

3. Створення питань тесту можливо двома способами:
3.1. Введення запитань вручну.
Для цього у правому полі екрана:
 у осередку «АН» (автоматична нумерація) виберіть тип упорядкованості («АН+» увімкнено або
«АН-» вимкнено). За замовчуванням значення "АН+";
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 у стовпці "Тип" виберіть маркування питань (за замовчуванням усі типи питань);

 У стовпці "Відповідь" виберіть 1 з 4 варіантів очікуваних відповідей Респондента "Так", "Ні", "Не
знаю", "Немає відповіді";

 в столбце «Вопрос» добавьте формулировки вопросов.

 Зміна розташування питань проводиться шляхом затиснення курсору на порядковому номері
питання в тесті (стовпець «АН») з наступним його переміщенням вище – нижче.
 Всі допустимі налаштування з кожним питанням тесту пред'являються в контекстному меню
(після натискання правої кнопки над порядковим номером питання).

 При наведенні курсору на іконку з номером пред'явлення відображається підказка з переліком
питань.
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3.2. Імпорт питань з файлу txt:
 для цього в каталозі викличте контекстне меню натисканням правої кнопки над папкою тесту та
виберіть розділ «Імпорт питань з файлу txt»;

 Після його активації буде пред'явлено вікно вибору файлу txt для імпорту.

3.3. Для можливості імпорту запитань у файлі txt:
 у кожному рядку має бути одне питання;
 ліворуч від питання має бути тип і номер питання;
 між типом, номером питання та його формулюванням має бути подвійна прогалина.

4. Після введення запитань вручну або після імпорту з файлу txt треба зберегти всі дані.
5. При виборі кількості пред'явлень тесту більше 1 (від 2 до 5) запитання, які введені вручну або
запитання, які імпортовані з файлу txt, автоматично зберігаються у всіх пред'явленнях тесту. Після цього
у кожному пред'явленні є можливість коригувань.
6. Можливе додавання чи видалення пред'явлень тесту. Для цього треба навести курсор на іконку з
номером пред'явлення правою кнопкою, щоб викликати контекстне меню і вибрати необхідне «Додати
пред'явлення» або «Видалити пред'явлення».
7. Є можливість зміни в каталозі розташування груп обстежень, респондентів, обстежень, тестів в
обстеженні. Для цього в каталозі треба навести курсор на вибрану папку і при лівій натиснутій кнопці
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перемістити її вище (курсор вгору) або нижче (курсор вниз).
СТВОРЕННЯ ШАБЛОНУ ОБСТЕЖЕННЯ
1. Для створення шаблону обстеження необхідно в каталозі вибрати обстеження, навести курсор на його
папку та правою кнопкою миші викликати контекстне меню.

2. У контекстному меню треба вибрати та активувати опцію «Додати обстеження до шаблонів», після чого
відкриється вікно «Шаблони обстежень».

3. У вікні «Шаблони обстежень» потрібно вибрати папку для збереження і натиснути кнопку «Додати», в
результаті чого буде створено шаблон обстеження, розташоване у вибраному розділі шаблонів.
СТВОРЕННЯ ОБСТЕЖЕННЯ ЗА ШАБЛОНОМ
1. Для створення обстеження за шаблоном необхідно в каталозі вибрати респондента, навести курсор на
його папку та правою кнопкою миші викликати контекстне меню.

2. У контекстному меню треба вибрати та активувати опцію «Створити обстеження за шаблоном», після
чого відкриється таке вікно «Шаблони обстежень»:

3. У вікні «Шаблони обстежень» потрібно вибрати потрібний шаблон і натиснути кнопку «Вибрати».
4. В результаті буде скопійовано зміст шаблону обстеження респондентові, який був обраний в каталозі.

СТВОРЕННЯ ШАБЛОНУ ТЕСТУ
1. Для створення шаблону тесту необхідно в каталозі вибрати обстеження, навести курсор на папку тесту
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правою кнопкою миші викликати контекстне меню.

2. У контекстному меню потрібно вибрати опцію «Додати тест до шаблонів».

У вікні «Шаблони тестів» потрібно вибрати папку для збереження і натиснути кнопку «Додати», в
результаті чого буде створено шаблон тесту, розташований у вибраному розділі шаблонів.
СТВОРЕННЯ ТЕСТА ЗА ШАБЛОНОМ
1. Для створення тесту за шаблоном необхідно в каталозі вибрати обстеження, навести курсор на папку
обстеження, правою кнопкою миші викликати контекстне меню.

2. У контекстному меню треба вибрати та активувати опцію «Створити тест за шаблоном».

3. У вікні «Шаблони тестів» потрібно вибрати папку тесту і натиснути кнопку «Додати», в результаті чого
буде скопійовано зміст шаблону тесту в те обстеження, яке було обрано в каталозі.
СТВОРЕННЯ ШАБЛОНУ ПИТАННЯ
1. Для створення шаблону питання необхідно в каталозі вибрати тест, пред'явлення та питання, навести
курсор на запитання та правою кнопкою миші викликати контекстне меню.

2. У контекстному меню треба вибрати та активувати опцію «Додати до шаблонів», після чого відкриється
вікно «Шаблони питань».
3. В окне «Шаблоны вопросов» надо выбрать папку и нажать кнопку «Добавить», в результате чего будет
создан шаблон вопроса, расположенный в выбранном разделе шаблонов.
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СТВОРЕННЯ ПИТАННЯ ЗА ШАБЛОНОМ
1. Для створення питання за шаблоном необхідно в каталозі вибрати питання, навести курсор на папку і
правою кнопкою миші викликати контекстне меню.

2. У контекстному меню треба вибрати та активувати опцію «Створити питання за шаблоном», після чого
відкриється вікно «Шаблони запитань».

3. У вікні «Шаблони питань» потрібно вибрати розділ, питання і натиснути кнопку «Додати», в результаті
чого буде створено шаблон питання, розташований у вибраному тесті каталогу.

ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕННЯ
Для проведення обстеження необхідно:
1. Вибрати один із трьох режимів роботи: «ПОЛІГРАФ», «НЕЙРО», «НЕЙРО ПОЛІГРАФ».
2. При виборі режиму роботи "ПОЛІГРАФ" треба:
 зафіксувати датчики поліграфа на тілі респондента;
 підключити датчики до блоку збору та обробки даних;
 блок збирання та обробки даних підключити до комп'ютера.
Підключення блоку до комп'ютера допустиме при закритій та відкритій програмі.
Про підключення обладнання поліграфа має свідчити зміна кольору іконки «Поліграф», розташованого
у верхньому правому куті вікна програми, з червоного на зелений колір.
Поліграф віключено

Поліграф підключено

3. При виборі режиму роботи "НЕЙРО" треба:
 Увімкніть на комп'ютері Bluetooth пристрій;
 Увімкнути нейрогаджет;
 Зафіксувати нейрогаджет на голові респондента;
 Зробити пару роботи нейрогаджета з комп'ютерною програмою одним кліком лівої кнопки миші при
розміщенні курсора над іконкою «Гаджет» сірого або червоного кольору. Перше сполучення
триватиме 40-50 секунд, всі наступні пари 1-2 секунди.
Підключення нейрогаджета до комп'ютера допустиме лише за відкритої програми.
Про підключене обладнання нейрогаджета має свідчити зміна кольору іконки Гаджет, розташованої у
верхньому правому куті вікна програми, з червоного на зелений колір.
Гаджет підключено

Гаджет відключено

Перед початком запису реакцій у всіх наступних тестах треба проводити пару нейрогаджета з
комп'ютерною програмою.
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4. При виборі режиму роботи «НЕЙРО ПОЛІГРАФ» треба зробити послідовно дії спочатку з п. 2, потім з п.3.
5. При активації папки пред'явлення тесту в каталозі, у рядку іконок активується іконка Старт запису
реакцій (колір змінюється з сірого на зелений).
Не можна розпочати запис реакцій.

Можна розпочати запис реакцій.

Старт запису реакцій у режимі «ПОЛІГРАФ»

Старт запису реакцій у режимі «НЕЙРО»

Старт запису реакцій у режимі «НЕЙРО ПОЛІГРАФ»

6. Після натискання на іконку «Старт запису реакцій» автоматично змінити вигляд вікна програми:
Початок проведення дослідження у режимі «ПОЛІГРАФ»







Закривається ліве вікно програми "Каталог";
Нижче поля для пред'явлення питань розташовується поле для запису реакцій;
Зліва розміщуються контейнери реєстраційних каналів;
Ліворуч від переліку тестів обстеження розташовується вікно Масштаб (1/3 за замовчуванням);
Зліва від номера пред'явлення та переліку питань поточного тесту розташовується вікно для
цифрових значень шкірного опору (КС), що змінюються щомиті під час запису реакцій;
 Нижче розташовується поле з формулюванням поточного питання дослідження;
 У полі запису поліграм кожна вертикальна смуга сірого кольору відповідає секунді процедури
дослідження;
 Відображення поліграм починається від контейнерів каналів, оновлення поліграм відбувається
центром екрана.
Початок проведення дослідження у режимі «НЕЙРО»
- 13 -

Початок проведення дослідження у режимі «НЕЙРО ПОЛІГРАФ»

7. У режимі роботи «НЕЙРО ПОЛІГРАФ» за необхідності є можливість приховати/відкрити вікно з
відображенням поліграм нейрогаджета шляхом кліку правою кнопкою на іконку «ГАДЖЕТ».

При цьому виді відображення вихідна іконка «Гаджет»

змінюється на таку

НАЛАШТУВАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ КАНАЛІВ
1. На початку обстеження необхідно здійснити автоматичні налаштування, які здійснюються шляхом
натискання на іконку: у режимі "ПОЛІГРАФ"
або в режимі "НЕЙРО"
 Під час автоматичних налаштувань всі іконки меню заблоковані.
 Час автоматичних налаштувань у режимі "ПОЛІГРАФ" 10-15 секунд, у режимі "НЕЙРО" - 5-10 секунд.
Про закінчення налаштувань свідчить вікно з написом «Автоматичні налаштування завершено».

 Результатом автоматичних налаштувань є оптимізація амплітуди графіків та розміщення їх по
горизонталі напроти відповідних контейнерів каналів.
2. Показники автоматичних налаштувань відкриваються після натискання на іконку «Налаштування»
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Вікно налаштувань у режимі «НЕЙРО»

Окно настроек в режиме «ПОЛИГРАФ»:

Здійснення налаштувань можливе до початку запису реакцій на перше запитання, а також між
записом реакцій на кожне питання тесту.
Будь-яка зміна амплітуди графіків між записаними реакціями на запитання фіксується у вікні з
поліграмами (вертикальна смуга пунктиром синього кольору, абревіатура реєстраційного каналу,
показник ліворуч до зміни, праворуч – показник після зміни).

3. Період здійснення автоматичних налаштувань автоматично видаляється із записаних реакцій.
4. Також є можливість оптимізувати усунення графіка по вертикалі для кожного реєстраційного каналу
окремо. Для цього необхідно навести курсор на контейнер каналу та двічі натиснути ліву кнопку. Через
1-2 секунди ізолінію цього графіка буде розміщена по горизонталі навпроти відповідного контейнера
каналу.
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5. У разі, коли після автоматичних налаштувань графік перетворюється на ізолінію (рівну горизонтальну
лінію), необхідно:
 відкрити вікно «Налаштування» (клік на іконку
);
 у стовпці «Зміщення» змінити розташування ізолінії вгору – вниз доти, коли відновиться оптимальне
відображення графіка;
 закрити вікно «Налаштування» (графік автоматично переміщується на рівень контейнера каналу).
6. Крім всього перерахованого є можливість:
 Повторно здійснити автоматичні налаштування;
 Повторити будь-яке питання тесту (клік на іконку
);
 Написати коментарі (клік на іконку
).
 Повернути положення контейнерів всіх каналів у вихідне положення (клік на іконку

).

ЗАПИС РЕАКЦІЙ
1. Перед початком запису реакцій є можливість автоматичного визначення готовності респондента:
 Коли стан респондента є оптимальним, фон поля з формулюванням питання зеленого кольору;

 Коли стан респондента є оптимальним, фон поля з формулюванням питання красного кольору.

2. Запис реакцій і двох етапів:
 Запис періоду формулювання питання (перший клік на іконку
або кнопку «Пробіл») на
жовтому фоні;
 Запис періоду реагування на запитання (другий клік на іконку
або на кнопку «Пробіл») на тлі
відповідно до кольору питання;
Закінчення запису реагування у відповідь відбувається автоматично через період часу, вибраний в
меню «Установки» - розділ «Час».

3. За відсутності фіксації реакцій у пред'явленні тесту хоча б одне питання, запис не зберігається.

ФІКСАЦІЯ ВІДПОВІДЕЙ
1. Відповіді респондентів фіксуються шляхом натискання на кнопки комп'ютера або на іконки
програмного забезпечення:
 Відповідь "Так" фіксується натисканням на клавішу "1" або на іконку
 Відповідь "Ні" фіксується натисканням на клавішу "2" або на іконку
 Відповідь "Не знаю" фіксується натисканням на клавішу "3" або на іконку

2. У полі для запису реакцій відповіді респондентів фіксуються відповідними прапорцями:
 Відповідь «Так» фіксується прапорцем зеленого кольору
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 Відповідь «Ні» фіксується прапорцем червоного кольору
 Відповідь «Не знаю» прапорцем жовтого кольору
3. У ході запису реагування у відповідь є можливість:
 змінити категорію відповіді, натиснувши на іконку іншої категорії відповіді;
 скасувати запис реакцій на поточне питання
(скасування питання);
 повторити подання питання натисканням на іконку
(повторити питання);
 зробити коментар натисканням на іконку
(коментарі).
4. Можна зупинити запис реакцій шляхом натискання на іконку
(стоп запису реакцій).
5. За замовчуванням всі питання тестів пред'являються у порядку, у якому перебувають у тесті.
6. Існує можливість запису реакцій на запитання у довільному порядку шляхом перемикання
активації іконок питань.
7. У режимі «ПОЛІГРАФ» одразу після закінчення запису реакцій для кожного питання
обстеження автоматично фіксується його активність реагування у вигляді усередненого
цифрового значення шкірного опору (КС) за період запису реакцій.
Коли цифрове значення збільшується порівняно з попереднім питанням, воно маркується зеленим
кольором, коли незмінно – сірим кольором, коли зменшується – червоним кольором.

8. В обстеженнях допустимо робити запис реакцій у різних режимах роботи. Для цього необхідно в
проміжку між тестами відкрити вікно "Установки" - розділ "Загальне" та вибрати потрібний режим
роботи.
9. Автоматично фіксується поточний час від початку запису реакцій у пред'явленні тесту.
ЗАПИСАНІ РЕАКЦІЇ
1. Записані реакції за умовчанням представлені у такому вигляді:
 режим «ПОЛІГРАФ»
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 режим «НЕЙРО ПОЛІГРАФ»

2. Із записів обстеження автоматично видаляються:
 періоди автоматичних налаштувань;
 періоди скасування запису питань.
3. Зміна масштабу відображення записів у горизонтальній площині (по ширині) здійснюється шляхом
наведення курсору на екран записаних реакцій, утримання правої кнопки та переміщення його вліво
(зменшення) – вправо (збільшення).
4. У режимах роботи «ПОЛІГРАФ» та «НЕЙРО ПОЛІГРАФ» при максимально широкому масштабі
відображаються не лише усереднені значення шкірного опору (ШО), а й щомиті значення ШО.

5. Зміна амплітуди записаних реакцій здійснюється шляхом наведення курсору на контейнер
реєстраційного каналу, утриманням правої кнопки та переміщенням курсору вгору (збільшення від «0»
до «+10») – вниз (зменшення від «0» до «-10»).
6. Вибране запитання (активація іконки питання) відображається у полі видимості з окантовкою
відповідно до кольору типу питання.
7. Після закінчення запису реакцій у таблиці питань такі зміни:

 У стовпці «Відповідь» праворуч від тире додано фактичні відповіді Респондента, отримані під час
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обстеження.
 Зміст рядків всіх питань, на які не було записано реакції Респондента, представлені сірим
кольором.
ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ОБСТЕЖЕНЬ
1. Вигляд іконок «Поліграми» в залежності від режиму роботи:
 Запис реакцій у режимі «ПОЛІГРАФ»

 Запис реакцій у режимі «НЕЙРО»

 Запис реакцій у режимі «НЕЙРО ПОЛІГРАФ»

Праворуч від конок «Поліграми» зазначено:
 Номер пред'явлення;
 Час початку та закінчення запису реакцій;
 Дата запису реакцій у форматі «день/місяць/рік».
2. Спочатку треба вибрати вид оцінювання. Для цього треба навести курсор на іконку «Поліграми» та
правою кнопкою активувати контекстне меню.

3. Після активації розділу «Автоматична оцінка» подається таке повідомлення:

4. Після активації розділу «Експертна оцінка» з'являється вікно «Вибір способу оцінки»:
 У верхньому лівому вікні «Система оцінки» треба вибрати одну або кілька систем оцінки. При цьому
у правому вікні пред'являється опис кожної з 7 систем оцінки.
 У лівому середньому вікні «Типи питань» треба вибрати типи питань, які оцінюватимуться.
 У нижньому лівому вікні «Канали» треба вибрати канали, які оцінюватимуться.
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5. Після натискання кнопки «Ок» у вікні «Вибір способу оцінки» праворуч від вікна з поліграмами
з'являється вікно для оцінювання.
 Зверху розташоване поле для перемикання вибраних способів оцінки.
 Нижче розташовані вибрані типи питань у тому порядку, в якому вони були в пред'явленні тесту.
 Для всіх питань пред'являються лише раніше вибрані реєстраційні канали.
 При закритті вікна результати оцінювання зберігаються автоматично.

6. Результати оцінювання пред'являються після натискання на іконку «Результати»
вигляді:

- 20 -

у такому










Іконка "Результати" активна при наведенні курсору на папки обстежень, тестів, поліграм.
У лівому вікні «Система оцінки» відображаються вибрані опції.
У лівому вікні «Тести» відображаються тести, в яких було проведено оцінку результатів.
У лівому вікні «Пред'явлення» активовані лише ті пред'явлення тестів, у яких було проведено оцінку
результатів.
У лівому вікні «Типи запитань» та «Канали» відображаються лише вибрані варіанти оцінювання.
У таблиці праворуч, у стовпці «Сума» представлені суми оцінювання по кожному реєстраційному
каналу.
У таблиці праворуч, у стовпці «Підсумок» представлені суми оцінювання у пред'явлення тесту.
У таблиці праворуч, у стовпці "Результат" представлені варіанти інтерпретації результатів
(активуються правою кнопкою над осередками в стовпці "Результат").

ЕКСПОРТ – ІМПОРТ
Експорту - імпорту підлягають:
 всі дані користувача (групи обстежень, респонденти, обстеження, шаблони обстежень, тестів,
запитань).
 папки груп обстежень з усіма даними респондентів та їх обстежень;
 респонденти з усіма їхніми обстеженнями.
Експорт - імпорт усіх даних
1. Щоб експортувати або імпортувати всі дані, необхідно в розділі «Сервіс» активувати потрібний розділ
контекстного меню («Експорт усіх даних» або «Імпорт усіх даних»).
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2. Після активації опції «Експорт усіх даних» або «Імпорт усіх даних» відображається вікно вибору місця
збереження на комп'ютері у вигляді архіву (ZIP).

Експорт групи респондентів
1. Для експорту групи респондентів необхідно навести курсор на вибрану папку, правою кнопкою
викликати контекстне меню і вибрати опцію «Експорт групи респондентів».

2. Після активації опції «Експорт групи респондентів» відображається вікно вибору місця збереження
на комп'ютері експортованих даних у вигляді архіву (ZIP).

Імпорт групи респондентів
1. Для імпорту групи респондентів необхідно навести курсор на папку, в яку треба імпортувати дані,
викликати контекстне меню, натиснувши праву кнопку і вибрати опцію «Імпорт групи
респондентів».

2. Після активації розділу «Імпорт групи респондентів» відображається вікно вибору на комп'ютері
файлу формату (ZIP), який необхідно імпортувати.

Експорт обстежень респондента
1. Для експорту обстежень респондента необхідно навести курсор на вибрану папку, викликати
контекстне меню натисканням правої кнопки та вибрати опцію «Експорт обстежень респондента».
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2. Після активації опції «Експорт» виводиться вікно вибору місця збереження на комп'ютері
експортованих даних у вигляді архіву (ZIP).

Експорт одного обстеження Респондента
1. Для експорту обстеження з персональними даними Респондента необхідно навести курсор на
папку обстеження, яке потрібно експортувати, викликати контекстне меню, натиснувши праву
кнопку і вибрати опцію «Експорт звичайний».

2. Після активації розділу «Експорт звичайний» відображається вікно вибору місця збереження на
комп'ютері експортованого обстеження у вигляді архіву (ZIP).

3. Для анонімного експорту необхідно навести курсор на папку обстеження, яке потрібно
експортувати, викликати контекстне меню, натиснувши праву кнопку, активувати розділ «Експорт
анонімний», потім вибрати необхідні параметри анонімності.

4. Після підтвердження вибору параметрів анонімності відображається вікно вибору місця
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збереження на комп'ютері експортованого обстеження у вигляді архіву (ZIP).

Імпорт респондента
1. Для імпорту респондента необхідно навести курсор на папку однієї з кореневих груп («Скринінг»,
«Розслідування» або створену користувачем), до якої треба імпортувати, викликати контекстне
меню натисканням правої кнопки та вибрати опцію «Імпорт респондента».

2. Після активації опції «Імпорт даних» з'являється вікно вибору на комп'ютері файлу формату (ZIP),
який потрібно імпортувати.

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ОБ'ЄКТИВНИМИ ДАНИМИ
1. Ця опція призначена для збору користувачами у добровільному порядку лише тих фактів, які були
підтверджені об'єктивними даними з подальшою передачею цієї інформації розробнику
програмного забезпечення. У цьому переліку анонімно збираються лише фізіологічні реакції (без
персональних даних та формулювань питань) з метою подальшого машинного навчання та
створення системи автоматичного аналізу результатів досліджень на основі алгоритмів штучного
інтелекту.
2. Опція "Підтвердження об'єктивними даними" доступна лише для перевірочних питань, на які були
записані фізіологічні реакції.
3. Для підтвердження об'єктивних даних необхідно викликати контекстне меню шляхом натискання
на праву кнопку над рядком з номером перевірочного питання.
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4. У списку контекстного меню потрібно вибрати опцію «Додати до об'єктивно підтверджених». Після
цього буде пред'явлено вікно для вибору.

5. При виборі варіанта «Підтвердження інформації» (щоправда) фон питання буде зеленого кольору.

При виборі варіанта "Спотворення інформації" (брехня) фон питання буде червоного кольору.

6. Вибрані варіанти підтвердження зберігатимуться в розділі меню «Сервіс» опція «Каталог
підтверджених даних».

7. У разі потреби можливо видалити запитання з каталогу підтверджених даних за допомогою опції
контекстного меню «Видалити з об'єктивно підтверджених».

Після видалення колір фону відновлюється у вихідний стан.

8. Для архівації всіх підтверджених даних треба вибрати папку "Всі питання", викликати контекстне
меню правою кнопкою та вибрати опцію "Експорт усіх питань".
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9. После активации опции «Архивировать» предъявляется окно выбора места сохранения на
компьютере экспортированных данных в виде архива (ZIP).

Архіви з об'єктивно підтвердженими даними надсилайте розробнику програмного забезпечення
на електронну пошту polygraphrubicon@gmail.com

Дякуємо за вибір поліграфа РУБІКОН!
Бажаємо успіхів у роботі!
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