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SoftWIRE jest nak³adk¹ na
system programowania Visual
Basic, umoøliwiaj¹c¹ w†pe³ni
graficzne tworzenie aplikacji.
W†tym momencie z†pewnoúci¹
wielu CzytelnikÛw krzyknie:
ìBASIC to przecieø zaprzecze-
nie programowania w†dobrym
styluî. Niestety takie przeko-
nanie pokutuje od niepamiÍt-
nych czasÛw, a†wiÍkszoúÊ
ìautorytetÛwî nie zdaje sobie
sprawy, øe obecne implemen-
tacje BASIC-a w†niczym nie
ustÍpuj¹ ìprawdziwymî jÍzy-
kom programowania. Dodatko-
wym argumentem zwolenni-
kÛw BASIC-a jest fakt, øe in-

strukcje skokÛw, ktÛre przy-
prawi³y BASIC o†tak z³¹ s³a-
wÍ, zosta³y w†koÒcu zaimple-
mentowane w†innych jÍzykach
programowania.
SoftWIRE jest jednym z†pier-

wszych pakietÛw ³¹cz¹cych
dwie metody programowania:
graficzn¹ i tekstow¹. Obie
metody maj¹ swoje zalety i wa-

dy. Zalet¹ programowania
graficznego jest ³atwa im-
plementacja stosunkowo pros-
tych algorytmÛw, ale dla algo-
rytmÛw bardziej skompliko-
wanych, przewaga programo-
wania graficznego nad trady-
cyjnym tekstowym maleje.
Trudniej rÛwnieø modyfikowaÊ
juø istniej¹cy schemat dzia-
³ania, znacznie ³atwiej jest
dopisaÊ fragment kodu. Idea
programowania graficznego by-
³a juø przybliøana Czytelnikom
EP przy okazji prezentacji Lab-
VIEW (EP09/2000). W†przypad-
ku pakietu SoftWIRE programo-
wanie odbywa siÍ podobnie -

pomiÍdzy umieszczonymi na
formularzu ìklockamiî (czyli
blokami programu) tworzymy
po³¹czenia (czyli definiujemy
algorytm dzia³ania programu).
Przyk³ad prostego programu
ìnapisanegoî w†SoftWIRE po-
kazano na rys. 1. W†oknie pro-
jektanta zosta³y umieszczone
dwie kontrolki: pokrÍt³o (Knob)
i†miernik analogowy (Analog-
Meter). NastÍpnie wyjúcie po-
krÍt³a zosta³o do³¹czone do
wejúcia miernika i.. program
gotowy. Efekt koÒcowy pokaza-
no na rys. 2 - krÍcenie pokrÍt-

³em powoduje analogiczn¹
zmianÍ wskazaÒ miernika.
Stworzenie tego programu
trwa³o krÛcej niø 1 minutÍ!
Korzystanie z†SoftWIRE nie
ogranicza moøliwoúci systemu
Visual Basic, na kaødym etapie
projektowania aplikacji moøna
dopisaÊ dowolny fragment pro-
gramu - odbywa siÍ to w†oknie
edycji kodu (rys. 3).
Nie chc¹c wystawiaÊ cierpli-

woúci CzytelnikÛw na trudn¹
prÛbÍ czas wreszcie odpowie-
dzieÊ na pytanie: ìco to ma
wspÛlnego z†elektronik¹?î Jak
wspomniano wczeúniej pro-
gram jest budowany z†îkloc-
kÛwî, ktÛre s¹ kontrolkami
ActiveX. W†sk³ad pakietu
SoftWIRE wchodzi bogata bib-
lioteka ponad 130 kontrolek,

ktÛre moøna podzieliÊ na na-
stÍpuj¹ce kategorie:
- wspÛ³praca z†bazami danych
(Access, SQL, Oracle);

- obs³uga sieci;
- wspÛ³praca z†arkuszem kal-
kulacyjnym (Excel);

- funkcje graficzne i†wykresy;
- funkcje matematyczne i†logi-
czne;

- analiza statystyczna;
- analiza finansowa;
- komunikacja szeregowa;
- funkcje pomiarowe i†steruj¹ce;
- funkcje strowania interfej-
sem GPIB (IEEE488.2), rÛw-
nieø RS232;

- funkcje steruj¹ce prac¹ pro-
gramu (np. petle For..Next,
Do..While);

- funkcje obs³uguj¹ce protokÛ³
X-10.

Rys. 2.

SoftWIRE to kolejny, opisywany na ³amach

Elektroniki Praktycznej, pakiet umoøliwiaj¹cy

tworzenie skomplikowanych aplikacji

bez znajomoúci zaawansowanych technik

programistycznych. Programiúci

o†konserwatywnym podejúciu musz¹ siÍ

pogodziÊ z†tym, øe programy o†duøych

moøliwoúciach mog¹ dziú tworzyÊ niemal

ìamatorzyî.

WiÍcej szczegÛ³Ûw w†artykule.

Rys. 1.

Rys. 3.

Wymagania pakietu SoftWIRE:

✓ Komputer PC z procesorem
klasy Pentium (zalecany
procesor Pentium 90 lub
szybszy);

✓ Windows 9x/Me/NT/2000;
✓ 64 MB pamięci RAM

(zalecane 128 MB);
✓ 100 MB wolnego miejsca na

dysku twardym;
✓ Microsoft Visual Basic 6.0;
✓ napęd CD−ROM;
✓ karta VGA (zalecana SVGA);
✓ mysz.
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Na pierwszy rzut oka widaÊ,
øe moøna znaleüÊ kontrolki
bliskie sercu elektronika. Do
bardziej specjalizowanych roz-
wi¹zaÒ z†pewnoúci¹ przydatna
bÍdzie moøliwoúÊ obs³ugi in-
terfejsu GPIB i†sterowania
urz¹dzeniami z†grupy home
automation. WiÍkszoúÊ elektro-
nikÛw jednak najwiÍcej rado-
úci uzyska dziÍki takim kontr-
olkom jak: oscyloskop, miernik
analogowy, miernik cyfrowy,
termometr itp. DziÍki nim

stworzenie efektownej aplika-
cji analizuj¹cej dane pomiaro-
we uzyskiwane z†naszego
urz¹dzenia jest ³atwe i†bardzo
szybkie. Na rys. 4 pokazano
kontrolki ActiveX naleø¹ce do
grupy DAQ (ang. Data Acqui-
sition), a†na rys. 5 kontrolki
wspomagaj¹ce tworzenie inter-
fejsu uøytkownika.
Z kaød¹ kontrolk¹ w†pakie-

cie SoftWIRE jest zwi¹zanych
wiele ustawieÒ, ktÛre moøna
modyfikowaÊ. Przyk³adowo,

przyjrzyjmy siÍ bliøej mierni-
kowi analogowemu, dla ktÛre-
go moøna definiowaÊ wartoúÊ
min ima ln¹ i †mak syma ln¹
wskazaÒ, wartoúci stanÛw alar-
mowych , k¹ t wychy lan ia
wskazÛwki, kolory miernika
itp. Miernik jest wyposaøony
w†piÍÊ wejúÊ (wartoúÊ mierzo-
na, wartoúÊ minimalna i†mak-
symalna, poziom alarmowy
niski i†wysoki), trzy wyjúcia
(wartoúÊ mierzona, stan alar-
mowy wysoki i†niski) oraz
trzy wejúcia steruj¹ce (kasowa-
nie stanu alarmowego oraz ste-
rowanie wyúwietlaniem). Kaø-
da kontrolka jest dok³adnie
opisana w†pliku pomocy (rys.
6), dziÍki czemu korzystanie
z†nawet bardzo rozbudowa-
nych kontrolek nie powinno
sprawiÊ k³opotu.
DziÍki zastosowaniu techni-

ki ActiveX z†kontrolek pakie-
tu SoftWIRE moøna korzystaÊ
takøe w†innych systemach pro-
jektowania (np. VC++, J++,
Delphi, Borland C++ Bulider).
Na rys. 7 pokazano umieszcze-
nie kilku kontrolek na formu-
larzu Delphi. Niestety w†takim
przypadku nie moøna korzy-
staÊ z†zalet programowania
graficznego i†kod programu
naleøy tworzyÊ tradycyjnie.
Aplikacja tworzona w†Sof-

tWIRE moøe powstaÊ bez na-
pisania nawet jednej linijki
kodu! DziÍki pakietowi Sof-
tWIRE tworzenie zaawansowa-
nych aplikacji moøe odbywaÊ
siÍ szybko i†znacznie mniej-
szym kosztem w†porÛwnaniu
do tradycyjnych rozwi¹zaÒ.
Podstawowa licencja (199USD)
zezwala na roczn¹ pracÍ z†pa-
kietem SoftWIRE oraz na nie-
limitowane czasowo wykorzy-
stywanie kontrolek ActiveX
z †pak ie tu . Pe ³na l icenc ja
(495USD) umoøliwia nielimito-
wane czasowo uøywanie ca³e-
go pakietu. Na s³owa uznania
z a s ³ u gu j e ba rdzo dob r z e
i†przejrzyúcie przygotowany

system pomocy. Informacje za-
wa r t e w†p l i kach pomocy
w†wiÍkszoúc i przypadkÛw
w†pe³ni rozwiej¹ w¹tpliwoúci
programisty. RÛwnie dobrym
ürÛd³em wiedzy moøe byÊ
analiza ponad 200 przyk³adÛw
do³¹czonych do pakietu. Moø-
na tu znaleüÊ rÛøne aplikacje
- od najprostszych (monitoro-
wanie stanu na wejúciach
i †wywo ³ ywan i e a l a rmu
w†okreúlonych sytuacjach), po-
przez bardziej skomplikowane
(wspÛ³praca z†oscyloskopem
cyfrowym Tektronix TDS-210
za poúrednictwem GPIB), aø
do rozbudowanych systemÛw
automatyki przemys³owej.
Jeszcze kilka lat temu zbu-

dowanie systemu kontrolno-
pomiarowego, ktÛry wyniki
swojej pracy umieszcza³by w
arkuszu kalkulacyjnym oraz
informowa³ poprzez e-mail o
istotnych stanach nadzorowa-
nego obiektu, naleøa³o do
zadaÒ stosunkowo trudnych.
Dziú jest to juø moøliwe! Pro-
gramisto, naucz siÍ rysowaÊ!
Pawe³ Zbysiñski

Pakiet SoftWIRE do testÛw
w†redakcji dostarczy³a firma
Z.E.P. JANBIT z†Warszawy,
tel. (0-22) 865-2005, e-mail:
janbit@janbit.com.pl.

60-dniowa wersja ewaluacyj-
na pakietu SoftWIRE znajduje
siÍ na p³ycie CD-EP12/2000.

WiÍcej informacji na temat
pakietu SoftWIRE moøna zna-
leüÊ w†Internecie pod adresami:
- www.janbit.com.pl
- www.softwiretechnology.com

Rys. 5.
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Rys. 7.


