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Waøn¹ okazj¹ usprawiedliwia-
j¹c¹ nasz powrÛt do tematu s¹
nowe moøliwoúci , oferowane
przez firmÍ Quick Logic w†ra-
mach programu WebASIC. Roz-
poczniemy od krÛtkiego przypo-
mnienia idei WebASICÛw.

Co to jest WebASIC?
Firma Quick Logic jest pro-

ducentem kilku rodzin uk³adÛw
programowalnych, wykonywanych
w†charakterystycznej technologii
anitfuse, ktÛra zapewnia uk³adom
duø¹ szybkoúÊ pracy. Niestety raz
zaprogramowane uk³ady nie mo-
g¹ byÊ programowane ponownie,
co w†praktyce nieco utrudnia
(przede wszystkim ze wzglÍdu na
koszt) wykonywanie prototypÛw.

Quick Logic wyszed³ naprze-
ciw potrzebom konstruktorÛw,
umoøliwiaj¹c w†ramach programu
WebASIC dostÍp do bezp³atnych
prÛbek produkowanych przez sie-
bie uk³adÛw i†to wraz z†ich pro-
gramowaniem! Tak wiÍc, dziÍki
inicjatywie QL, konstruktor opra-
cowuj¹cy urz¹dzenie z†uk³adami
tej firmy nie musi kupowaÊ
kosztownego programatora, co jest
zazwyczaj takøe niebagatelnym

Na temat WebASICÛw, czyli bezp³atnych prÛbek

uk³adÛw programowalnych wykonanych na

zamÛwienie, pisaliúmy doúÊ szczegÛ³owo

w†EP1/2000. Temat ten cieszy siÍ jednak tak

duøym powodzeniem wúrÛd naszych CzytelnikÛw,

øe postanowiliúmy do niego wrÛciÊ.

stawowe punkty programu WebA-
SIC, bÍd¹ce istotn¹ nowoúci¹
w†stosunku do jego wersji stycz-
niowej. PokrÛtce je omÛwimy.
✦ WebASIC jest funkcjonaln¹ ko-
pi¹ poprzedniej wersji progra-
mu. Za jego pomoc¹ moøna
úci¹gn¹Ê program QuickWorks
Lite oraz zamÛwiÊ pierwsze
prÛbne wersje projektowanych
uk³adÛw.

✦ Web-First-Article rozszerza moø-
liwoúci projektanta, ktÛry za-
koÒczy³ fazÍ projektowania.
W†tej czÍúci programu WebA-
SIC moøna uúciúliÊ docelowe
wymagania projektowanych
uk³adÛw, a† takøe zamÛwiÊ
w³asny nadruk na nich (rys.
3)! Aby taki nadruk uzyskaÊ,
naleøy wys³aÊ do producenta

kosztem. Takøe narzÍdzie projek-
towe jest udostÍpniane przez pro-
ducenta bezp³atnie, moøna je
úci¹gn¹Ê z†internetowej strony
www.quicklogic.com.

Jak ³atwo oszacowaÊ, ³¹czny
rachunek za wykonane prÛbki
wynosi dok³adnie zero, przy
czym w†przedstawionych kosztach
nie uwzglÍdni³em ceny po³¹czeÒ
modemowych, ktÛre - ze wzglÍ-
du na znaczn¹ d³ugoúÊ pliku
z†programem QuickWorks Lite.

WebASICowe nowoúci
Przeds tawiona przez nas

w†styczniu droga ìzdobyciaî pa-
kietu narzÍdziowego zosta³a przez
firmÍ Quick Logic uszczelniona,
co oznacza, øe przed do³¹czeniem
do grona konstruktorÛw uczestni-
cz¹cych w†projekcie naleøy siÍ
zarejestrowaÊ, wype³niaj¹c prosty
formularz. Naj³atwiej rozpocz¹Ê
od wskazania myszk¹ na g³Ûwnej
stronie linku ìFree devicesî lub
ìWebASICî (rys. 1), ktÛry prze-
nosi nas do úwiata najtaÒszych
p(rawie)ASICÛw na úwiecie.

Na pocz¹tkuj¹cych czeka
krÛtka instrukcja (rys. 2), w†ktÛ-
rej szczegÛ³owo opisano trzy pod-

Rys. 1.

Rys. 2.

jego projekt graficzny lub ø¹-
dany tekst. W†ramach tej czÍú-
ci programu WebASIC dostÍp-
ne s¹ takøe bezp³atne prÛbki
zamawianych uk³adÛw, lecz -
co oczywiste - zamiarem pro-
ducenta jest docelowo ich
sprzedaø w†wiÍkszych liczbach,
co powoduje, øe kwalifikacja

Rys. 3.

Rys. 4.
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projektÛw do realizacji na tym
etapie jest doúÊ úcis³a.

✦ Web-CS-Change spe³nia rolÍ
szybkiego interfejsu pomiÍdzy
projektantem i†producentem
uk³adÛw, dziÍki czemu jest
moøliwa b³yskawiczna modyfi-
kacja uk³adÛw wykonywanych
seryjnie na zamÛwienie.
Niezaleønie od wybranej na

tym etapie opcji przegl¹darka po-
prosi o†has³o dostÍpowe i†nazwÍ
uøytkownika (rys. 4), ktÛre to
dane naleøa³o wczeúniej podaÊ

Rys. 5. Rys. 6.

w†kwestionariuszu. Od tej chwili
poruszamy siÍ juø po w³asnych
ìzak¹tkachî serwisu WWW (rys.
5), w†ramach ktÛrego moøna za-
mawiaÊ kolejne prÛbki, modyfiko-
waÊ zawartoúÊ kwestionariusza,
sprÛbowaÊ ìpodejúciaî do uk³a-
dÛw z†w³asnym nadrukiem, zmie-
niaÊ ich obudowÍ, itd.

Co nam daje WebASIC?
Quick Logic ze wzglÍdu na

stosowanie niezbyt nowoczesnej
(bo uniemoøliwiaj¹cej wielokrot-

ne programowanie struktur) tech-
nologii programowania matryc
FPGA i†CPLD, uruchamiaj¹c pro-
gram WebASIC spowodowa³, øe
sta³a siÍ ona dostÍpna takøe dla
projektantÛw, ktÛrzy nie chc¹ in-
westowaÊ w†kosztowne zaplecze
narzÍdziowe. Jak pokaza³y moje
doúwiadczenia, firma Quick Lo-
g ic powaønie podchodzi do
obietnic zamieszczanych na fir-
mowym WWW i†wykona³a na
potrzeby redakcji wszystkie (tzn.
dwa) zamÛwienia, jakie zosta³y

z³oøone poprzez internetowe for-
mularze. Gor¹co wiÍc polecam
ten oryginalny i†stosunkowo nie-
drogi sposÛb poznawania uk³a-
dÛw PLD i†ich nadzwyczajnych
moøliwoúci.
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

Na p³ycie CD-EP10/2000 pub-
likujemy katalog uk³adÛw firmy
QuickLogic , upgrade pakietu
QuickWorks Lite do wersji 8.22
oraz prezentacjÍ jego moøliwoúci.


