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1.Основні можливості, побудова і функціонування
Для підвищення ефективності управління військами необхідно вирішити
питання автоматизації найбільш складних і трудомістких процесів управління,
які мають місце на всіх етапах і фазах оперативного планування, а саме:
інформаційного забезпечення, і насамперед інформаційного обміну, процесів
відпрацювання бойових документів і організації роботи органу управління,
забезпечення електронними картами та ведення і відображення на них
оперативно-тактичної

обстановки,

проведення

оперативно-тактичних

розрахунків.
Автоматизована система управління військами “Славутич” дозволяє:
1. Здійснювати інформаційний обмін як в середині органу
управління, так і між органами управління різних рівнів.
2. Відпрацьовувати в автоматизованому режимі бойові (оперативні)
документи.
3. Організувати роботу органу управління та контролювати його
діяльність.
4.

Здійснювати

топогеодезичне

і

навігаційне

забезпечення

управління.
5. Вести і відображати оперативно-тактичну обстановку на
електронній карті та передавати її споживачам.
6. Забезпечувати службових осіб довідковою інформацією.
7. Здійснювати оперативну інформаційно-аналітичну підтримку
прийняття рішень.
Виходячи із завдань, та складності предметної області управління
військами і, як наслідок, складності побудови її адекватної моделі,
функціонування засобів автоматизації здійснюється в умовах інформаційної та
реалізаційної неоднорідності, розподільності і автономності.
Інформаційна

неоднорідність

полягає

в

різноманітності

понять,

словників, відображуваних об'єктів, семантичних правил, видів даних,
інтерфейсів користувачів і т. ін.
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Реалізаційна

неоднорідність

виявляється

у

необхідності

розпаралелювання процесів створення АСУВ, що призводить до використання
різних комп'ютерних платформ, засобів управління базами даних, моделей
даних, засобів програмування, операційних системи і т. ін.
Поєднати такий поліморфізм умов функціонування у якійсь одній
інтегрованій системі є занадто складним завданням. Тому комплекс засобів
автоматизації (КЗА) органу управління побудований не як комплекс
інтегрованих підсистем, а як комплекс інтероперабельних (здатних до
взаємодії) автономних підсистем з відкритими інтерфейсами, і спроможних
функціонувати в інтересах одна одної при виконанні завдань управління.
Склад комплексів засобів автоматизації органу управління є типовим, і
включає підсистеми (рисунок 1):
- інформаційного обміну (ПІО);
- відеоконференцзв’язку (ВКЗ);
- електронного документообігу (ЕДО);
- організації роботи органу управління (ПОРШ);
- інформаційно-довідкову (ІДП);
- геоінформаційну (ГІС);
- ведення і відображення положення, стану та дій військ (ПСД);
- інформаційно-розрахункову (ІРП);
- управління функціонуванням (ПУФ);
- комплексу засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу
(КЗЗ).
До складу КЗА також входять підключені до локальної обчислювальної
мережі (ЛОМ) автоматизовані робочі місця (АРМ) службових осіб органу
управління. Локальна обчислювальна мережа має вихід в телекомунікаційну
мережу (ТКМ) загальної системи управління.
Склад засобів автоматизації інших органів управління є аналогічним.
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Рис.4. Програмні комплекси засобів автоматизації органів управління

Розглянемо кожну підсистему окремо.
1.1.

Підсистема інформаційного обміну

Підсистема інформаційного обміну забезпечує гарантовану передачу та
прийом електронних відправлень (ЕВ) між адресатами відповідно до категорій
терміновості та прав доступу до них, автоматизоване ведення адресних книг,
журналів і формування звітної документації. В підсистемі інформаційного
обміну реалізуються вимоги керівних документів щодо організації обміну
інформацією в Збройних Силах України.
Базовим поняттям підсистеми інформаційного обміну є електронне
відправлення (ЕВ).
Електронне відправлення (рисунок 2) – це електронний контейнер
(структура даних), який включає в себе тему повідомлення, зміст службового
повідомлення, категорію терміновості, вміст прикріплених файлів, адресну та
службову частини.
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Рис.2. Структура електронного відправлення.
Схема інформаційного обміну показана на рисунку 3.

Рис.3. Схема інформаційного обміну.
Службова особа на своєму робочому місці створює електронне
відправлення і передає його на сервер ПІО свого органу управління. Відповідно
до адресації здійснюється підключення до сервера ПІО отримувача і передача
повідомлення. Після закінчення прийому електронного відправлення сервером
ПІО отримувача, на сервер ПІО відправника передається квитанція про
отримання електронного відправлення, тобто здійснюється гарантована
доставка електронних відправлень до підсистеми інформаційного обміну
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отримувача. В подальшому електронне відправлення засобами ПІО отримувача
доставляється до конкретної посадової особи.

1.2.
Підсистема

Підсистема відеоконферецзв’язку

відеоконферецзв’язку

(рисунок

4)

призначена

для

забезпечення аудіо та відео зв’язком службових осіб органу управління, що
дозволяє ставити завдання, проводити службові наради у формі відео
конференцій.

Рис.4. Підсистема відеоконферецзв’язку
Підсистема відеоконферецзв’язку є природньою підсистемою КЗА
органу управління, а не відокремленою, як це було в деяких інших проектах, із
своїми серверами і автоматизованими робочими місцями.

1.3.
Підсистема

Підсистема електронного документообігу
електронного

документообігу

призначена

для

відпрацювання бойових (оперативних) документів і дозволяє створювати
електронні документи, реєструвати їх встановленим порядком, підписувати,
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формувати резолюції, здійснювати контроль відпрацювання та пошук
документів.
Структура електронного документу показана на рисунку 5.

Рис.5. Структура електронного документу.
Електронний документ складається із неформалізованої (візуальної) та
формалізованої (описової) частини. Неформалізованою частиною документу
можуть бути дані і файли різного формату: скановані образи, документи
Microsoft Office, аудіо чи відео записи, файли баз даних, комп’ютерні програми
тощо.
Описову (формалізовану) частину документу складають електронна
реєстраційна контрольна картка (ЕРКК), дані про реєстрацію документу,
доручення підлеглим та додаткові дані.
Узагальнена

функціональна

схема

підсистеми

електронного

документообігу показана на рисунку 6.
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Рис.6. Узагальнена функціональна схема підсистеми електронного
документообігу
Розробники

документу,

використовуючи

конструктор

електронних

документом, створюють проект документу.
Проект електронного документу поступає в модуль реєстрації, де
реєстратор реєструє його у відповідному журналі і направляє через модуль
підпису і формування доручень відповідним посадовим особам (підписантам).
Підписанти підписують документ і складають до нього резолюцію –
доручення підлеглим.
Доручення підлеглим передається через модуль виконання доручень
визначеним посадовим особам і модуль контролю виконання доручень
контролеру відпрацювання документів. Результати виконання доручень
реєструються у відповідних журналах і доповідаються підписантам документів.
Кожен виконавець доручень може формувати доручення своїм підлеглим
і таким чином процес відпрацювання документу продовжується далі.
Підсистеми електронного документообігу різних органів управління
мають можливість гарантованого обміну електронними документами.
Типова схема передачі вихідних електронних документів показана на
рисунку 7.
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Рис.7. Типова схема передачі вихідних електронних документів
Реєстратор реєструє вихідний електронний документ і направляє його до
візування відповідному керівнику. Після візування документ з підсистеми ЕДО
поступає в підсистему інформаційного обміну відправника для передачі через
ТКМ в підсистему інформаційного обміну отримувача.
Із ПІО отримувача документ поступає в підсистему ЕДО до реєстратора
вхідних електронних документів. Після реєстрації документу, автоматично
формується квитанція з даними реєстрації і відправляється зворотнім шляхом
відправнику.
При отриманні квитанції автоматично робиться запис в журналі
реєстрації вихідних електронних документів. Наявність такого запису є
підтвердженням доставки електронного документу отримувачу.
Таким

чином

здійснюється

гарантована

доставка

електронних

документів із одного органу управління в інший.
1.4.

Підсистема організації роботи органу управління

Підсистема організації роботи органу управління та контролю за його
діяльністю дозволяє планувати роботу органу управління, ставити завдання
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оперативному складу та контролювати їх виконання, проводити розрахунки, в
тому числі і розрахунок часу.
Приклад плану-графіку роботи органу управління та розрахунку часу
показані на рисунках 8,9 відповідно.

Рис.8. План-графік роботи органу управління.
РОЗРАХУНОК ЧАСУ
на підготовку оборонної операції Ураган
І. Вихідні дані

1.
2.
3.
№
з/п

Час отримання завдання
Час, який є на усвідомлення отриманого
завдання
Час, який є на доповідь замислу
ІІ. Розподіл часу
Заходи

13.06.2012 15:30:24
37 хв.
6 год. 9 хв.
Строки виконання

початок

завершення

1. Планування операції
I. ЕТАП - Організація оперативного планування
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1.

Отримання завдання

13.06.2012
15:30:24

13.06.2012
15:30:24

2.

Усвідомлення отриманого завдання

13.06.2012
15:30:24

13.06.2012
16:07:00

3.

Оцінка обстановки

13.06.2012
16:07:00

13.06.2012
17:33:00

II. ЕТАП - Вироблення та затвердження замислу операції (бойових дій)
4.

Доповідь замислу

13.06.2012
17:33:00

13.06.2012
21:39:00

5.

Доведення до підпорядкованих
органів управління оперативних
завдань

13.06.2012
23:30:00

13.06.2012
23:42:00

III. ЕТАП - Розроблення оперативних планів
6.

Затвердження плану операції

14.06.2012
7:40:00

14.06.2012
9:57:00

2. Організаторська робота
9.

Організація управління

13.06.2012
15:30:24

20.06.2012
15:00:00

3. Підготовка органів військового управління та військ
10. Доукомплектування особовим
складом

13.06.2012
15:30:24

20.06.2012
15:00:00

11. Проведення штабних тренувань,
командно-штабних навчань, воєнних
ігор за можливими варіантами дій
військ (сил)

13.06.2012
15:30:24

20.06.2012
15:00:00

4. Підготовка району операції
12. Створення (розгортання) складав,
сховищ ракет, боєприпасів, запасів
МТ3

13.06.2012
15:30:24

20.06.2012
15:00:00

5. Доповідь про готовність
13. Доповідь старшому начальнику про
готовність до ведення операції

20.06.2012
15:00:00

20.06.2012
15:00:00

Рис.9. Приклад розрахунку часу на підготовку операції.
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1.5.

Інформаційно-довідкова підсистема

Інформаційно-довідкова

підсистема

призначена

для

забезпечення

довідковою інформацією службових осіб органу управління і вхідними даними
інформаційно-розрахункові задачі. Вона дозволяє створювати і вести довідники
за обраною тематикою, здійснювати ефективний пошук і зручне подання
інформації.
Інформація про об’єкти

може

надаватись

у формалізованому і

неформалізованому вигляді, як показано на рисунку 10.

Рис.10. Представлення інформації в ІДП.
Архітектура інформаційно-довідкової підсистеми (рисунок 11) є фасетноієрархічною. Вона побудована за схемою:
Тематичний довідник - Спеціалізований довідник - Клас - Об’єкт –
Атрибут – Значення атрибуту – Посилання .
Тематичні довідники об’єднані в фасети, а інші її елементи є ієрархією
спеціалізованих довідників, класів, об’єктів і атрибутів, значень, посилань.
Всі інформаційні об’єкти предметної області, які можуть бути описані
даною ієрархією можуть бути представлені в інформаційно-довідковій
підсистемі органу управління. Кожен довідник є унікальним, і може
тиражуватись в інші органи управління.
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Рис.11. Архітектура інформаційно-довідкової підсистеми.
1.6.

Геоінформаційна підсистема

Геоінформаційна підсистема призначена для топогеодезичного і
навігаційного забезпечення управління. В ній здійснюється реєстрація
електронних карт місцевості, надання електронних карт користувачам та
геоданих для проведення розрахунків.
Архітектура геоінформаційної підсистеми показана на рисунку 12.

Рис.12. Архітектура геоінформаційної підсистеми.
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Складовими геоінформаційної підсистеми є сервер ArcGis компанії Esri
та ГІС сервер ”Славутич“, які забезпечують відповідними сервісами клієнтські
застосування.
Геоінформаційна підсистема реалізує повний набір функцій роботи з
геоданими, необхідних для органу військового управління, наприклад, пошуку
необхідних об’єктів і аналізу профілю місцевості.
Приклад пошуку об’єктів на електронній карті (місто Слов’янськ) та
відображення профілю місцевості показано на рисунку13.

Рис.13. Приклад пошуку об’єктів на електронній карті та відображення
профілю місцевості
Знайдений об’єкт на електронній карті помічається контрастним
кольором і відображається в центрі екрану монітора.
Пошук може здійснюватись по усіх шарах електронної карти.
На кривій профілю місцевості відмічаються ділянки, де кути нахилу є
максимальними.
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Приклад розрахунку зон видимості за допомогою електронної карти
місцевості показана на рисунку 14.

Рис.14. Приклад розрахунку зон видимості.
Світлим

кольором

позначені

видимі

ділянки

місцевості

із

точок 1, 2, 3, 4.

1.7.

Підсистема ведення і відображення положення, стану та дій
військ

Підсистема ведення і відображення положення, стану та дій військ
призначена для відображення на електронній карті місцевості положення сил та
засобів сторін, їх стану та дій, підтримки унікальності обстановки в органі
управління, ведення робочих карт оперативним складом, формування карти
операції (бою), передачі і отримання даних обстановки.
Приклад

оперативно

тактичної

обстановки

“21

тгр

в

районі

зосередження” показано на рисунку 15.
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Рис.15. Приклад оперативно-тактичної обстановки.
Приклад ведення карти оборонного бою приведена на рисунку 16. За
допомогою карти ведення операції (бойових дій) підтримується унікальність
обстановки в органі управління.
На карті ведення бою (операції) можуть відображатись не тільки
графічні образи елементів обстановки, але і їх формуляри у табличній формі, де
приводиться повна інформація про об’єкт.

Рис.16. Приклад ведення карти оборонного бою.
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Підсистема управління функціонуванням

1.8.
Підсистема
формалізованого

управління
загального

функціонуванням
опису

комплексу

призначена
засобів

для

автоматизації,

координації роботи підсистем і забезпечення їх кооперування для вирішення
поточних завдань управління, підтримки єдиного часу, моніторингу, контролю
функціонування

і

управління

КЗА,

балансування

обчислювального

навантаження тощо. Вона виконує наступні завдання:
1. Реєстрації підсистем і забезпечення доступу до них.
2. Реєстрації службових осіб органу управління (користувачів).
3. Встановлення прав доступу службових осіб до підсистем.
4. Підтримки єдиного часу серверів підсистем і автоматизованих робочих
місць.
1.9.

Інформаційно-розрахункова підсистема

Інформаційно-розрахункова підсистема призначена для забезпечення
виконання оперативно-тактичних розрахунків і інформаційно-аналітичної
підтримки прийняття рішень. При цьому здійснюється реєстрація прикладних
програм і інформаційно-розрахункових задач на сервері застосувань, надання
застосувань користувачам і забезпечення їх виконання.
Архітектура підсистеми показана на рисунку 17.

Рис.17. Архітектура інформаційно-розрахункової підсистеми.
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Основним елементом інформаційно-розрахункової підсистеми є сервер
застосувань. До його складу входить база даних застосувань (інформаційнорозрахункових задач) та база даних програмних інтерфейсів, які надаються для
виконання на автоматизованих робочих місцях службових осіб органу
управління.
Сховище глобальних змінних призначене для зберігання та обміну
даними між застосуваннями.
Файлове сховище виконує функцію файлового сервера.
Для збереження персональних файлів і папок користувачів їм надаються
власні ресурси.
Системний сповіщувач призначений для обміну повідомленнями про
події, які відбуваються в системі.
Приклад

розв'язання

інформаційно-розрахункової

задачі

оцінки

ефективності системи комплектування офіцерами запасу показано на рисунку
18.

Рис.18. Приклад розв'язання інформаційно-розрахункової задачі
Дані розв’язання задачі представляються у формі таблиць та гістограм.
Приклад оцінки противника за допомогою відповідної інформаційнорозрахункової задачі приведено на рисунку 19.
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Рис. 19. Приклад оцінки противника
Для

розв’язання

даної

задачі

використовується

геоінформаційна

підсистема та підсистема ведення і відображення положення, стану та дій
військ.
На прикладі інформаційно-розрахункової задачі ”Розрахунок маршу“
(рисунок 20) показано, як використовуються просторові дані для проведення
розрахунків щодо організації маршу 21 омбр.

Рис. 20. Приклад інформаційно-розрахункової задачі “Розрахунок маршу”.
19

Урахування рельєфу місцевості, природніх перешкод демонструється на
прикладі інформаційно-розрахункової задачі ”Оцінка фізико-географічних умов
району проведення операції (бойових дій)“ (рисунок 20).

Рис. 21. Оцінка фізико-географічних умов району проведення операції.
1.10. Комплекс засобів захисту інформації
Комплекс засобів захисту інформації здійснює:
1. Захист інформації від несанкціонованого доступу.
2. Запобігання, або ускладнення несанкціонованого доступ до елементів
АСУ.
3. Перевірку обладнання, що використовується відповідності вимогам
технічного захисту інформації.
4. Здійснення контролю захищеності інформації;
5.Генерація ключів доступу в АСУ.
6. Підтримка електронного цифрового підпису.
Захист інформації від несанкціонованого доступу виконується в чотири
етапи, або є чотирьохрівневим і реалізується за схемою, як показано на рисунку
22.
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Рис. 22.Рівні захисту інформації.
На системному рівні, після перевірки логіну і паролю, користувачу
видається його ідентифікатор.
На підсистемному рівні у відповідності до ідентифікатора, користувачу
надається доступ до відповідних підсистем.
На прикладному рівні, у відповідності до ідентифікатора і доступних
підсистем

йому

надаються

для

виконання

доступні

застосування

чи

інформаційно-розрахункові задачі.
На рівні

виконання

застосувань визначаються і надаються для

використання тільки доступні функції даного застосування.
1.11. Розподіл комплексу засобів автоматизації по пунктах
управління
Засоби автоматизації управління розподіляються по пунктах управління в
залежності від наявних засобів телекомунікації органу управління, необхідності
забезпечення максимальної швидкодії і надійності системи, а також наявності
обчислювальних засобів (серверів, робочих станцій, тощо).
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Варіант розподілу засобів автоматизації по пунктах управління показано
на рисунку 23.

Рис.23. Варіант розподілу засобів автоматизації.
Засоби автоматизації можуть бути розподілені і по іншому, але головною
умовою їх функціонування є об’єднання в локальну обчислювальну мережу
органу управління.
Комплекс засобів автоматизації органу управління АСУВ “Славутич” є:
1. Типовим за своїм складом, базовим за виконанням загальних і
спеціалізованим щодо реалізації специфічних функцій управління;
2. Комплексом підсистем, що можуть функціонувати як автономно,
так і забезпечувати взаємне функціонування на основі кооперування в
потрібний проміжок часу для вирішення поточних завдань;
Комплекси засобів автоматизації органів управління АСУВ
“Славутич” є:
1. Сукупністю розосереджених програмно-технічних комплексів,
що не мають єдиного центру управління, а є автономними, але функціонують за
єдиними правилами.
2.

Централізоване

управління

ними

здійснюється

тільки

опосередковано у формі єдиної технічної політики, узгодженому наборі
технічних стандартів, призначенню мережевих інтерфейсів, тощо.
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2. Порядок роботи на автоматизованому робочому місці
службових осіб органів управління
Автоматизоване робоче місце (АРМ) службової особи органу управління
є програмно – технічним засобом доступу користувачів АСУ ”Славутич“ до
ресурсів системи. Технічні і програмні засоби АРМ не персонізуються до
конкретного користувача, а автоматично конфігуруються у відповідності до
його потреб.
2.1.

Аутентифікація і доступ до ресурсів системи

Для початку роботи на автоматизованому робочому місці службова особа
повинна ввести дані аутентифікації – логін і пароль, як показано на рисунку 24,
і натиснути кнопку

.

Рис. 24. Ввід даних аутентифікації.
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У відповідності до введеного логіну і паролю завантажується

і

формується його програмне забезпечення (рисунок 25).

Рис. 25. Завантаження програмного забезпечення.
Після завантаження програмного забезпечення в головному вікні
віртуальної машини (робочому столі), як показано на рисунку 26, виводяться
посилання на основні доступні функції, у вигляді іконок на робочому столі:

– доступу до власного ресурсу користувача (його файлів і
папок) на сервері застосувань;
– обміну повідомлення між службовими особами органу
управління;
–

доступу

до

застосувань

Інформаційно-розрахункової

підсистеми (ІРП);
– доступу до застосувань інших підсистем;
– використання службового блокноту;
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– WEB – провідника.

Рис. 26. Вигляд головного вікна АРМ.
Крім того, у головному вікні АРМ виводиться назва органу управління,
посада службової особи, її ім’я та по батькові.
З допомогою пункту меню

дублюються вище зазначені

функції та надаються інші: копіювання файлів із власного ресурсу , або у власний
ресурс .
Слід зазначити, що зберігати службові файли і папки на персональному
комп’ютері, де розгорнуто АРМ не слід. Після завершення роботи віртуальної
машини такі файли і папки будуть знищені, тому їх треба зберігати у власному
ресурсі користувача.
2.2.

Віддалений провідник

Віддалений провідник призначений для доступу користувача до власного
ресурсу на сервері застосувань для зберігання і використання персональних
файлів і папок. Для виклику віддаленого провідника необхідно “клікнути”
іконку

. Вигляд вікна віддаленого провідника показано на рисунку 27.
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Рис.27. Вигляд вікна віддаленого провідника.
Робота з віддаленим провідником в основному аналогічна роботі із
провідником MS Windows для локальних файлів і папок.
Пункт головного меню “Створити папку” призначений для створення
нової папки у власному ресурсі.
Для

видалення

папки

чи

файлу

використовується

пункт

меню

”Видалити“.
Пункт меню ”Відкрити“ і кнопка призначений для перегляду вибраного
файлу стандартними засобами.
Пункт меню “Вибрати” і кнопка

використовується для вибору

файлу із власного ресурсу для подальшого використання.
Для оновлення списку папок і файлів із сервера використовується пункт
меню «Поновити».
Для завершення роботи віддаленого провідника використовується пункт
меню ”Вихід“.
В полі

вводиться ім’я файлу для запису, який треба створити. Для

виконання інших операцій із файлами і папками використовується контекстне
меню, яке показано на рисунку 28. Контекстне меню викликається з допомогою
”кліку“ правої клавіші “мишки” на вибраній папці чи файлу.
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Рис.28. Контекстне меню віддаленого провідника.
Пункти контекстного меню співпадають з пунктами головного меню,
крім пункту ”Копіювати“. Даний пункт меню призначений для копіювання
файлів в буфер обміну. Якщо в буфері обміну уже знаходиться вибраний файл,
то контекстне меню буде мати вигляд, як показано на рисунку 29.

Рис.29.Вигляд контекстного меню для вставки файлів.
Додатковий пункт меню “Вставити” дозволяє вставляти в поточну папку
раніше скопійовані в буфер обміну файли.
2.3.

Обмін повідомлення

Складовим елементом автоматизованого робочого місця службової особи
є модуль обміну повідомленнями.
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Для передачі повідомлення необхідно “клікнути” іконку

.

Вигляд вікна передачі повідомлення показано на рисунку 30.

Поле вводу службового повідомлення

Список прикріплених файлів

Список адресатів

Рис.30. Вікно передачі повідомлення.
Для передачі повідомлення потрібно в полі службового повідомлення
набрати його текст. При необхідності прикипіти файли за допомогою кнопки
. Якщо поставлена відмітка

то файли можна

прикріпити безпосередньо із персонального комп’ютера, в противному випадку
із власного ресурсу за допомогою віддаленого провідника. При необхідності
видалення файлу із списку треба натиснути кнопку
Кнопка

.

використовується для перегляду прикріплених файлів

стандартними засобами.
Для вибору отримувачів повідомлення використовується поле. Для
відправки багато адресного повідомлення необхідно виділити відповідних
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адресатів. Кнопка
а кнопка

призначена для вибору всіх адресатів із списку,
для відміни такого вибору.

Кнопка

використовується при необхідності оновлення

списку адресатів. Якщо поставлена відмітка

, то в полі ”Список

адресатів“ буде відображатись список тільки тих адресатів, чиї АРМ
підключені в даний момент до локальної обчислювальної мережі. В
противному випадку – всі користувачі АСУ даного органу управління.
Для

відправлення

повідомлення

необхідно

натиснути

кнопку

. Якщо повідомлення відправлено успішно, буде отримана
квитанція, як показано на рисунку 31. Якщо повідомлення з якихось причин не
було відправлення, буде показано повідомлення про помилку.

Рис.31.Квитанція про отримання повідомлення.
Адресат отримає повідомлення у вигляді, як показано на рисунку 32.

Рис.32. Вікно отримання повідомлення.
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Отримувач повідомлення може відповісти відправнику за допомогою
кнопки

. Вид вікна формування відповіді показано на рисунку 33.

Рис.33. Вікно формування відповіді.
Кнопка

призначена для відображення файлів із списку

отриманих.
За допомогою кнопки

(рисунок 32) користувач може

зберігати отримані файли в вибраних папках.
2.4.

Доступ до застосувань інформаційно-розрахункової підсистеми

Для доступу до застосувань інформаційо-розрахункової підсистеми
необхідно ”клікнути“ іконку

. Користувачу буде представлено перелік

доступних застосувань, як показано на рисунку 34.

Рис.34. Перелік доступних застосувань.
Для виконання застосування необхідно “клікнути” відповідну іконку.
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Для доступу до застосувань інших підсистем потрібно ”клікнути“ іконку
. Перелік доступних підсистем надається користувачу, як показано на
рисунку 35.

Рис.35. Перелік доступних підсистем.
Вибір підсистеми здійснюється шляхом “клікання” по відповідній іконці.
Після цього користувачу надається перелік доступних застосувань відповідної
підсистеми, як показано на рисунку 36.

Рис.36. Перелік доступних застосувань підсистеми.
Для виконання застосування потрібну ”клікнути“ відповідну іконку.
Доступ до застосувань підсистем також може здійснюватись і через
контекстне меню. Для цього необхідно “клікнути” на робочому столі
віртуальної машини правою клавішею миші і вибрати потрібне застосування.
Вигляд контекстного меню показано на рисунку 37.
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Рис.37. Вигляд контекстного меню.
Програмне забезпечення автоматизованого робочого місця службової
особи органу управління може бути доступним не тільки з комп’ютерів свого
органу управління, але і із комп’ютерів інших органів управління, які
підключені до АСУВ “Славутич”.
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