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Система формування маршруту проектування для мiждiсциплiнарного
комплексу GridALLTED
Системи автоматизованого проектування зазвичай мiстять в своєму складi велику кiлькiсть
незалежних модулiв, кожен з яких формує певну частину кiнцевого завдання, яке i слугує
вхiдними даними для пакету. Для прикладу, користувачу часто доводиться описувати об’єкт,
над яким вiн хоче провести дослiдження; вказувати необхiдне завдання для аналiзу та вихiднi
результати, якi вiн очiкує отримати. При цьому зв’язки мiж такими частинами необов’язково
є лiнiйними, i можуть мiстити як простi зворотнi зв’язки, так i бiльш складнi вiдношення.
Сучаснi САПР по-рiзному вирiшують цю проблему, як правило, приховуючи вiд користувача
деталi формування кiнцевого маршруту проектування.
При розробцi САПР GridALLTED була створена система графiчного формування маршруту
проектування, яка дозволяє користувачу за допомогою простої вiзуалiзацiї самому обирати
послiдовнiсть дiй, що будуть виконанi ядром комплексу. Такий пiдхiд надає можливiсть при
мiнiмумi необхiдних дiй додавати, видаляти та змiнювати частини маршруту, а також дозволяє
наочно вiдстежувати вiдповiднiсть мiж поставленою задачею та окремими частинами, що її
складають [1]. Окремi частини та зв’язки мiж ними вiдображаються на екранi та зберiгаються
у системi у виглядi направленого графу, який можна редагувати за допомогою режимiв
“перемiщення” та “з’єднання” (рис. 1).
Основними функцiями системи є:
• введення користувачем необхiдних зв’язкiв та послiдовностей блокiв, що визначає послiдовнiсть запуску вiдповiдних грiд-сервiсiв;
• перевiрка вiдповiдностi зв’язкiв (запобiгання некоректних послiдовностей) на етапi формування маршруту;
• створення графiчного вiдображення маршруту проектування для внесення у результуючий звiт.

Рис. 1. Маршрут проектування у середовищi GridALLTED
Висновок. Запровадження графiчної системи формування маршруту проектування у САПР
дозволяє пiдвищити зручнiсть використання пакету з боку користувача, а також надає гнучкiсть для розробника з точки зору поєднання рiзних модулiв та подальшого розвитку системи.
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