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Symulacja pracy programu
RIDE jest kompletnym úrodowis-

kiem do tworzenia, testowania i†uru-
chamiania programÛw. Ma moøliwoúÊ
wspÛ³pracy z†emulatorem sprzÍtowym,
ale w†przypadku jego braku potrafi
rÛwnieø programowo symulowaÊ pra-
cÍ mikrokontrolera.

Aby uruchomiÊ tryb symulacji
programu, z†menu Debug wybierz
Start (rys. 14). Moøesz rÛwnieø na-
cisn¹Ê kombinacjÍ klawiszy Ctrl+D.
Tryb ten zostanie uruchomiony pod
warunkiem, øe twÛj program jest na-
pisany bezb³Ídnie.

Pojawi siÍ okno w³aúciwoúci uru-
chamianego programu. Zaznacz Virtu-
al machine (rys. 15), chyba øe dys-
ponujesz sprzÍtowym emulatorem Rai-
sonance. Wczeúniej juø wybra³eú typ
mikrokontrolera, teraz tylko wpisz
czÍstotliwoúÊ zegara, ktÛrego uøywasz.
BÍdzie ona brana jako parametr do
obliczeÒ czasÛw wykonywania rozka-
zÛw, funkcji i†pÍtli.

Naciúnij OK. Pojawi siÍ okienko,
w†ktÛrym moøesz wpisaÊ pojemnoúÊ
pamiÍci programu i†danych (rys. 16)
(moøesz rÛwnieø te wartoúci pozo-

stawiÊ bez zmian; nie bÍd¹ one
mia³y wiÍkszego wp³ywu na urucha-
miany program). Wybierz OK i†po
zamkniÍciu okienka Application op-
tions ponownie OK. Przejdziesz do
trybu symulacji programu. Pojawi
siÍ nowe menu i†wiele rÛønych op-
cji. Nie sposÛb w†ramach tego arty-
ku³u opisaÊ je wszystkie oraz ich
dzia³anie. To suma twoich doúwiad-
czeÒ pomoøe ci poprawnie przepro-
wadzaÊ symulacjÍ. Ja sprÛbujÍ opi-
saÊ poszczegÛlne opcje menu tak,
abyú mÛg³ siÍ nimi pos³ugiwaÊ. Bar-
dzo pomocne s¹ klawisze w†gÛrnej
czÍúci ekranu (rys. 17). Gdy przez
oko³o dwie sekundy potrzymasz nad
danym klawiszem z†obrazkiem kur-
sor myszy, pokaøe siÍ etykietka
z†opisem jego funkcji:
- Animated mode - w†tym trybie po-
szczegÛlne linie programu wykony-
wane s¹ automatycznie w†pewnych
odstÍpach czasu zaleønych od po-
³oøenia suwaka Speed znajduj¹cego
siÍ przy zielonym napisie GO.

- Display executed lines - normalnie
po wybraniu Animated mode i†na-
ciúniÍciu GO, linie programu nie s¹

wyúwietlane, tylko na dole ekranu
w†linii statusu pojawia siÍ informa-
cja o†czasie, ktÛry up³yn¹³ od uru-
chomienia programu. Po wybraniu
klawisza Display executed lines sy-
mulator wskazuje rÛwnieø, ktÛra li-
nia programu jest aktualnie wyko-
nywana.

- Refresh - s³uøy do odúwieøenia ek-
ranu symulatora.

- Reset - wywo³uje wykonanie funk-
cji Power On Reset.

- Step into - powoduje wykonanie
pojedynczej instrukcji.

- Step over - powoduje pominiÍcie
wykonywania poleceÒ zwartych
w†procedurze. Z†mojej praktyki wy-
nika jednak, øe nie zawsze instruk-
cja ta dzia³a tak, jak siÍ tego po
niej spodziewa³em - byÊ moøe jest
to skutkiem jakiegoú b³Ídu w†pro-
gramie symulatora.

- Add watch - powoduje otwarcie
okienka podgl¹du zmiennych uøy-
wanych w†programie. Aby wyúwiet-
liÊ wartoúÊ zmiennej, naleøy j¹ wy-
braÊ z†listy i†nacisn¹Ê OK. Istnieje
rÛwnieø inna metoda - w†okienku
ürÛd³a programu zaczernij nazwÍ

Tym artyku³em koÒczymy omawianie

obs³ugi oprogramowania RIDE. Skupimy siÍ

na przybliøeniu tajnikÛw symulacji tworzonego programu.

część 8

Jak posługiwać się kompilatorem C, część 2

Rys. 15

Rys. 14

Rys. 19

Rys. 18

Rys. 17

Rys. 16



K  U  R  S

Elektronika Praktyczna 1/200398

zmiennej, ktÛr¹ chcesz wyúwietliÊ -
wybierz Add watch (rys. 18).

- Okienko Watch - umoøliwia rÛw-
nieø modyfikacjÍ zmiennych. Wskaø
kursorem nazwÍ zmiennej i†naciúnij
prawy klawisz myszy - bÍdziesz
mia³ do wyboru wiele rÛønych op-
cji (rys. 19). Moøesz zmieniÊ war-
toúÊ zmiennej (Evaluate), moøesz
rÛwnieø usun¹Ê j¹ z†okienka (Dele-
te) lub dodaÊ now¹ (Add).

- Toggle breakpoint - powoduje za-
znaczenie w†programie miejsca za-
trzymania. Wskaø za pomoc¹ kur-
sora, do ktÛrej linii ma byÊ wyko-
nywany program w†trybie Run lub
Animated Mode i†wybierz tÍ opcjÍ
- pojawi siÍ czerwona linia ozna-
czaj¹ca miejsce zatrzymania progra-
mu (rys. 20). Ponowne wybranie
tej opcji na linii z†zaznaczon¹
wczeúniej pu³apk¹ powoduje jej
skasowanie.

- Toggle trace - ustaw kursor na li-
nii programu, od ktÛrej chcesz úle-
dziÊ jego wykonywanie, wybierz
przycisk Toggle trace - pojawi siÍ
zielona linia znacznika. Teraz uru-
chom program w†trybie Animated
Mode lub Run. Po wybraniu klawi-
sza Stop lub osi¹gniÍciu Breakpoint
wyúwietli siÍ okienko zawieraj¹ce
szczegÛ³owy opis czynnoúci wyko-
nanych przez mikrokontroler w†jÍ-
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zyku asembler wraz ze stanem licz-
nika rozkazÛw (od ìzielonej liniiî
znacznika - rys. 21). Ponowne wy-
branie tej opcji na linii z†zaznaczo-
nym wczeúniej punktem rozpoczÍ-
cia úledzenia powoduje jego skaso-
wanie.

- Klawisz GO i†suwak Speed s³uø¹
do sterowania wykonywaniem pro-
gramu w†trybie Animated Mode,
GO uruchamia, a†suwak reguluje
szybkoúÊ wykonywania programu.

- Editor view code - umoøliwia pod-
gl¹danie kodu programu napisanego
w†jÍzyku C i przet³umaczonego na jÍ-
zyk asemblera - szara linia (rys. 22)
wskazuje aktualn¹ pozycjÍ kursora.

- Symbols - wyúwietli okienko z†glo-
balnymi symbolami uøywanymi
w†programie (rys. 23). BÍdzie moø-
na zobaczyÊ jak nazywa siÍ zmien-
na czy sta³a (NAME), z†jakiego mo-
du³u pochodzi (FILE), jakiego jest
typu (TYPE), jak¹ ma wartoúÊ (VA-
LUE ) , pod jakim adresem jest
umieszczona (ADDRESS ) oraz
w†ktÛrej z†pamiÍci (SPACE).

- Watch - otwiera okienko podgl¹du
zmiennych - opisywa³em je przy
okazji polecenia Add watch.
SymulacjÍ programu przerywa wy-

branie Debug>Stop. NastÍpuje wÛw-
czas powrÛt do normalnego trybu
edycji.

GarúÊ podanych tutaj informacji
nie wyczerpuje wszystkich aspektÛw
pracy z†RIDE. Jest to pakiet o†duøych
moøliwoúciach, jednoczeúnie prosty
w†uøyciu i†przyjazny.

Jak wczeúniej wspomnia³em, nic
nie zast¹pi doúwiadczeÒ zdobytych
w†czasie uøytkowania. InstrukcjÍ ob-
s³ugi pakietu znaleüÊ moøna na stro-
nie internetowej firmy Raisonance.
Nosi nazwÍ Getting started. Niestety,
mimo iø dostÍpna jest jej nowa wer-
sja, jest ona raczej skromna i†uboga
w†przyk³ady. Znacznie wiÍcej infor-
macji moøna uzyskaÊ na forum uøyt-
kownikÛw, w†Internecie pod adresem
http://www.raisonance.com/phorum/.
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