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mVision3, jako niewątpliwie jedno z naj-
popularniejszych środowisk dla mikrokon-
trolerów rodzin 8051 i ARM, ma również 
w naszym kraju szerokie rzesze zadowolo-
nych użytkowników. Dlatego w kolejnej, no-
wej wersji zachowano sposób obsługi i wizu-
alizacji informacji, do którego wszyscy są już 
przyzwyczajeni.

Nowe mechanizmy wprowadzone 
w mVision4, wychodzą naprzeciw wciąż ro-
snącym wymaganiom stawianym przez dzi-
siejszych inżynierów. Zwiększają możliwo-
ści funkcjonalne i wygodę użytkowania, nie 
pogarszając przy tym walorów użytkowych. 
Wydaje się, że Reinhard Keil i firma ARM 
uniknęli częstego błędu popełnianego przy 
wprowadzaniu na rynek nowych wersji opro-
gramowania, gdy nowe programy są zupełnie 
inne od tych dotychczas stosowanych. W tym 
przypadku raczej nie sprawdzi się porzekadło 
„lepsze jest wrogiem dobrego”.

Nihil novi?
Nic nowego? Absolutnie nie. mVision4 

przede wszystkim ostatecznie zrywa z pozo-
stałościami po systemie DOS i środowisko IDE 
jest rzeczywistą aplikacją Windows, w peł-
ni wykorzystującą możliwości wizualizacji 
oferowane przez ten system. Główną zaletą, 
którą dostrzegą wszyscy użytkownicy nowe-
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go IDE, jest elastyczność konfiguracji systemu 
okien, w których wyświetlane są informacje 
pochodzące z monitorowanego systemu doce-
lowego. Pozwala ona na dowolną konfigurację 
wyglądu obrazu na dwóch monitorach i de-
finicję wyświetlanej informacji. Tym samym 
użytkownik widzi lepiej i widzi wiecej.

Moduł Multiple Monitor umożliwia ela-
styczne zarządzanie oknami programu na 
jednym lub dwóch monitorach. Standardo-
wa obsługa w stylu Windows „drag & drop” 
pozwala na umieszczenie okienka w dowol-
nym miejscu obszaru roboczego. Okna moż-
na łączyć również w grupy, co pozwala na 
przesuwanie kilku okien jednocześnie.

Moduł System Viewer umożliwia wy-
świetlanie rejestrów urządzeń peryferyjnych 
zmapowanych w przestrzeni adresowej mi-
krokontrolera w bardziej elastyczny sposób. 
Ułatwia on dostęp do szczegółowych infor-
macji dotyczących danego urządzenia pery-
feryjnego, pozwala przy tym zmieniać za-
wartość danego rejestru bezpośrednio z tego 
właśnie okna. Podczas testowania można 
otworzyć kilka okien, z których każde ma 
możliwość wyświetlania zawartości jednego 
rejestru, grupy rejestrów związanych z urzą-
dzeniem peryferyjnym lub kilku rejestrów 
dla różnych urządzeń peryferyjnych. Nowo-
ścią jest również możliwość przenoszenia 

rejestrów między otwartymi oknami oraz 
dowolne ich sortowanie, w zależności od po-
trzeb programisty.

Moduł Debug Views umożliwia łatwiej-
sze zarządzanie oknami oprogramowania 
podczas testowania kodu aplikacji. Testo-
wanie całej aplikacje czy konkretnej części 
kodu, wymaga otworzenia innych okien 
i rozmieszenia ich w inny sposób ułatwiają-
cy analizę. Moduł Debug Views pozwala za-
pamiętać dany rozkład okien i ustawień na 
dwa sposoby:

– globalnie – rozmieszczenie okien może 
być wykorzystane podczas analizy in-
nych projektów,

– lokalnie – rozmieszczenie okien jest 
w tym przypadku przypisywane do kon-
kretnego projektu.
Należy również nadmienić, iż dla każde-

go projektu można zapisać kilka rozkładów 
okien adekwatnych do testowanego fragmen-
tu kodu danej aplikacji. Przykładowo podczas 
testowania części aplikacji związanej z inter-
fejsem UART, należałoby śledzić zawartość 
rejestrów w oknie System Viewer i interpre-
tację graficzną transmisji w oknie Logic Ana-
lyzer, natomiast podczas testowania części 
aplikacji związanej z obsługą interfejsu CAN 
za pomocą Logic Analyzera, podgląd UART 
nie jest konieczny, tym bardziej, iż parame-
try ekspozycji obu sygnałów są różne. Dzięki 
możliwości zapisania tych widoków można 
w bardzo prosty i szybki sposób przełączać 
się pomiędzy nimi.

Moduł Multi-Project Workspace znacz-
nie upraszcza pracę z większą ilością pro-
jektów. Zwykła praca nad aplikacją wymaga 
jednoczesnej pracy z kilkoma projektami 
np: program główny aplikacji i bootloader. 
W starszej wersji, przełączenie między pro-
jektami wymagało zamknięcia jednego pro-
jektu, a następnie otworzenia nowego. Multi-
Project Workspace pozwala na zapisanie kil-
ku projektów w jednym pliku o rozszerzeniu 
(.MPW) i pracę z nimi w jednej przestrzeni 
roboczej. Po stworzeniu pliku (.MPW) cała 
praca przebiega identycznie, jak przy pra-
cy z pojedynczym projektem. We wspólnej 
przestrzeni roboczej widoczne są wszystkie 
projekty. Aktywność projektu sygnalizowana 
jest podświetleniem nazwy w oknie Projekt 
Workspace. Wszystkie typowe operacje, jak 
Build, czy Rebuild All przeprowadzane są 
tylko dla aktywnego projektu. Oczywiście 
jest możliwe wywołanie operacji Build dla 
wszystkich projektów – służy do tego przy-
cisk Build Batch.

Moduł Source and Disassembly Lin-
king ułatwia testowanie aplikacji, a to dzięki 

Na targach Embedded World w Norymberdze miała miejsce 
światowa premiera nowego zintegrowanego środowiska IDE 

firmy Keil służącego do projektowania oprogramowania dla 
mikrokontrolerów. mVision4 powstało w oparciu o powszechnie 

uważane za jedno z najlepszych środowisk projektowych dla 
mikrokontrolerów – mVision3.

Rys. 1. Wizualizacja stanu aplikacji w środowisku IDE mVision4
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Rys. 2. Przykładowe rozmieszczenie okien na dwóch monitorach Moduł XML based Project Files umoż-
liwia tworzenie, podglądanie i modyfi kowa-
nie projektów zapisanych jako pliki tekstowe 
XML. Jest to uniwersalny standard pozwa-
lający zapisać każdą liczbę danych, których 
struktura jest przedstawiona w formie drze-
wa.

Moduł Serial Window wprowadza kilka 
sposobów prezentacji danych: 

– VT-100 terminal,
– ASCII Mode – każdy bajt jest reprezento-

wany w kodzie ASCII, 
– Hex Mode – każdy bajt przedstawiany 

w postaci heksadecymalnej,

Moduł Support for Hardware w nowej 
wersji zapewnia również obsługę kilku do-
datkowych urządzeń służących do sprzęto-
wego testowania aplikacji, między innymi: 
ADI miDAS-Link, Atmel SAM-ICE, Infi neon 
DAS czy ST-Link.

Moduł New Data and Instruction Trace 
pozwala w pełni wykorzystać mechanizmy 
śledzenia, które dostarczają mikrokontrolery 
z klasycznym rdzeniem ARM i z rdzeniem 
Cortex, a to we współpracy z nowym adapte-
rem USB/ JTAG fi rmy Keil – ULINK-Pro.

synchronizacji okien Disassembly Window
i Source Windows.

Jeśli otworzymy oba okna obok siebie, to 
w chwili ustawienia kursora w jakiejkolwiek 
linijce kodu C w oknie Source Windows, au-
tomatycznie w oknie Disassembly Window 
odpowiednik tej linii kodu w asemblerze zo-
stanie podświetlony na żółto.

Moduł Memory Window Freeze zacho-
wuje obecny stan okna Memory Window, po-
zwalając na proste porównanie z zawartością 
pamięci w innym punkcie czasu. Wykony-
wane jest to za pomocą przycisku w kształ-
cie kłódki, umieszczonego w każdym oknie 
Memory Window.

Moduł Device Simulation umożliwia 
symulowanie różnych rodzin mikrokontro-
lerów, takich jak: Infi neon XC88x, Silabs 
C8051Fxx, Atmel SAM7/9, Cortex-M3 MCUs 
Luminary Micro, NXP, czy Toshiba. Należy 
podkreślić, że od 2005 roku, w którym to 
fi rma Keil stała się częścią fi rmy ARM, gdy 
na rynku pojawia się nowy układ oparty na 
jednym z rdzeni fi rmy ARM, to natychmiast 
w oprogramowanie Keil jest aktualizowane 
i pojawia się on na liście obsługiwanych 
układów.
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– Mixed Mode – w jednym oknie mamy 
obydwie wskazane powyżej reprezenta-
cje danych.
Moduł Watchpoints and Logic Analyzer 

ma poprawiony i ułatwiony sposób dodawa-
nia zmiennych. W trakcie testowania moż-
na to zrobić bezpośrednio z okna podglądu 
kodu. Wystarczy ustawić kursor na zmien-
nej, otworzyć prawym przyciskiem menu 
kontekstowe, wybrać opcje Add, a następ-
nie wskazać odpowiednie okno, w którym 

zmienna ma zostać umieszczona np. Logic 
Analyzer, Memory czy Watchpoint.

Jak też mieć (mikro)wizję?
Powyżej zasygnalizowano tylko nowe 

mechanizmy dostępne w nowej wersji środo-
wiska IDE – mVision4. Najlepszym sposobem 
jest jednak bezpośrednie zapoznanie się ze 
środowiskiem, dzięki użyciu wersji ewalu-
acyjnej programu. Jest ona dostępna na za-
łączonej do Elektroniki Praktycznej 7/2009 
płycie lub na stronie internetowej firmy Keil 
www.keil.com.

Dla licencjonowanych użytkowników 
oprogramowania objętych kontraktem obsłu-
gowym, dostępna jest jako darmowy upgrade 
w pełni funkcjonalna wersja beta środowiska. 
Do końca roku razem ze starszą wersją mVi-
sion3 otrzymują ją również nowi nabywcy 
oprogramowania RealView Microcontroller 
Development Kit. Podczas instalacji wersji 
beta nie zostaje nadpisane starsze oprogra-
mowanie mVsion3, co umożliwia jednoczesne 
korzystanie z obu środowisk. Zapewnione jest 
tym samym bezpieczeństwo w przypadku 
wystąpienia ewentualnych błędów w nowym 
oprogramowaniu, jeszcze nie w pełni zwery-
fikowanym przez tysiące użytkowników.

Z początkiem przyszłego roku  przewi-
dziane jest całkowite zastąpienie wersji 3 
nową. Znając jakość produktów firmy Keil 

Rys. 3. Przykładowe okno System Viewer
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należy się spodziewać, że wkrótce będziemy 
dysponować stabilnym oprogramowaniem 
z nowymi możliwościami funkcjonalnymi. 
Warto więc zadbać o ważny kontrakt obsłu-
gowy, który zapewni dostęp do darmowych 
aktualizacji oprogramowania.

Paweł Adamczyk
WG Electronics Sp. z o.o.

Rys. 4. Podgląd wspólnej przestrzeni 
roboczej dla projektów ARM_Thumb 
i Thumb_ARM


