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Органiзацiї Web доступу до пiдсистем САПР Allted
На даний момент розробки САПР
достатньо дорогi з фiнансової точки
зору, що заважає використовувати
їх в повсякденному життi рядовим
користувачам. Цiни на деякi пакети моделювання можуть коливатися в межах вiд декiлькох тисяч до
десяткiв тисяч доларiв, що зменшує
коло потенцiйних користувачiв. До
цього додаються проблеми програмного забезпечення САПР, для яких
характерною є жорстка залежнiсть
вiд апаратної платформи, типу операцiйної системи, систем програмування, що використовувались.
Можливим шляхом усунення даРис. 1. Зовнiшнiй вигляд пакету Allted
них недолiкiв є надання вiддаленого доступу до пакету моделювання
САПР Allted [1] та окремих пiдсистем за допомогою можливостей Web. Розробка даної
системи може бути реалiзована за допомогою мови програмування Java, так як саме ця
мова дозволяє сумiщати можливостi потужної обробки складних обчислень та їх надiйне
виконання, кросплатформенiсть.
Модульнiсть даної системи забезпечує:
1. Аутентифiкацiю користувача.
2. Надання користувачу прав доступу.
3. Доступ до таких елементiв системи, як:
• Графiчний редактор.
• Пiдсистема формування завдання.
• Текстовий редактор.
• Пiдсистема формування вихiдних результатiв (графiкiв, дiаграм).
• Пiдсистема роботи з бiблiотеками.
• Довiдкова пiдсистема.
4. Роботу з внутрiшнiми файлами.
5. Взаємодiю з бiблiотеками.
6. Взаємодiю з розрахунковою частиною.
7. Прийом i передачу файлiв.
Зовнiшнiй вигляд даної системи може спiвпадати iз звичними середовищами розробки, наприклад Allted Studio (рис. 1).
Висновки. Незалежно вiд встановленої операцiйної системи, маючи Web-браузер i доступ до мережi Internet користувач може зареєструватись i отримати доступ до рiзного
роду можливостей, якi може запропонувати пакет моделювання САПР Allted, що значно
спрощує його використання та дозволяє уникнути проблем iз супроводом.
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