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„Bezcenne” narzędzie od Vantisa
Ostatnimi czasy

nast¹pi³ prawdziwy
ìwysypî freeware'owego

oprogramowania do
projektowania uk³adÛw

w strukturach
programowalnych.

Bezp³atne narzÍdzia
projektowe udostÍpni³a
uøytkownikom Altera,

Atmel, Lattice
(opiszemy je juø
wkrÛtce!), a†takøe

Vantis.
Przybliøeniu bardzo

dobrego oprogramowania
narzÍdziowego tej firmy
poúwiÍcamy poniøszy
artyku³. W†pierwszej

czÍúci informujemy jak
zdobyÊ i†zarejestrowaÊ
to oprogramowanie, a
za miesi¹c omÛwimy

jego moøliwoúci.

Rys. 1.Rys. 1.

Do niedawna konstrukto-
rzy stosuj¹cy w†swoich op-
racowaniach uk³ady PLD
uchodzili za prawdziwych
ìmagikÛwî. RozwÛj oprog-
ramowania narzÍdziowego
do konfigurowania tych
uk³adÛw uj¹³ im nieco
nimbu tajemniczoúci, spro-
wadzaj¹c ømudne, dotych-
czas zazwyczaj ìrÍczneî,
tworzenie projektu do na-
rysowania schematu lub -
w†najgorszym przypadku
(sic!) - zredagowania opisu
uk³adu.
Pierwsze uniwersalne
systemy projektowe, spro-
wadzaj¹ce siÍ zazwyczaj
do stosunkowo prostych
kompilatorÛw jÍzykÛw wy-
øszego poziomu (np.
CUPL, ABEL), pocz¹tkowo
by³y dostÍpne tylko dla
duøych przedsiÍbiorstw,
a†to ze wzglÍdu na wyso-
k¹ cenÍ.

Konkurencja zrobi³a jed-
nak swoje. Ach, ta ma-
giczna rÍka wolnego ryn-
ku! Pocz¹tkowo nieúmia³o,
teraz juø ca³kiem øywio³o-
wo, firmy produkuj¹ce
uk³ady programowalne roz-
poczÍ³y udostÍpnianie dar-
mowego oprogramowania
narzÍdziowego o†coraz
wiÍkszych moøliwoúciach.
FalÍ narzÍdziowego prze-
³omu zainicjowa³a Altera
udostÍpniaj¹c w†Internecie
nieznacznie uproszczon¹
wersjÍ pakietu Max+Plus
II, co szybko zauwaøy³y
inne firmy. O†ofercie Alte-
ry i†Atmela pisaliúmy juø
w†EP, teraz przedstawiamy
trudn¹ do odrzucenia pro-
pozycjÍ Vantisa (waøna in-
formacja dla CzytelnikÛw
nie znaj¹cych tej firmy -
jest czÍúci¹ AMD,
zajmuj¹c¹ siÍ uk³adami
PLD).

K³opoty to nasza
specjalnoúÊ
Niestety zacznÍ od ostu-
dzenia radosnych nastrojÛw.
Prawd¹ jest, øe Vantis roz-
daje oprogramowanie w†In-
ternecie i†za udostÍpnienie
czasowo nieograniczonej li-
cencji nie ø¹da øadnych
op³at, ale ca³y pakiet ma
ok. 33MB...
Niestety úci¹gniÍcie ca³oú-
ci nie jest ³atwe, pomimo
udostÍpnienia przez Vanti-
sa takøe wersji podzielonej
na mniejsze ìporcjeî oraz
umieszczenie kopii progra-
mu na serwerze FTP. Pro-
gram po zainstalowaniu
wymaga rejestracji, ktÛrej
przebieg przedstawimy
w†tej czÍúci artyku³u.

åci¹gamy
Na rys. 1 przedstawiono
krÛtk¹ instrukcjÍ, ilustruj¹c¹
krok po kroku postÍpowa-
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nie prowadz¹ce do úci¹g-
niÍcia pakietu. Rozpoczyna-
my od g³Ûwnej strony ser-
wisu Vantisa (www.van-
tis.com), gdzie naleøy wska-
zaÊ myszk¹ ìSoftwareî (etap
1). W†kolejnym oknie nale-
øy wskazaÊ odwo³anie (link)
do strony ìDesign Direct Ba-
seî (etap 2), ktÛre przenie-
sie nas na stronÍ prezentu-
j¹c¹ ten pakiet. Znajduje siÍ
na niej wirtualny przycisk
ìDownloadî, otwieraj¹cy ko-
lejne okno (etap 3), w†ktÛ-
rym znajduj¹ siÍ propozycje
plikÛw do úci¹gniÍcia.
Jak moøna zauwaøyÊ na
rys. 1, Vantis przygotowa³
cztery warianty oprogramo-
wania, po dwa na serwe-
rach HTTP i†FTP. DostÍpne
s¹ pojedyncze pliki o†d³u-
goúci 33MB zawieraj¹ce
komplet oprogramowania,
a†takøe trzy krÛtsze pliki,
ktÛre w†naszych warunkach
moøna znacznie ³atwiej
úci¹gn¹Ê. Naleøy pamiÍtaÊ
o†tym, øe do poprawnej in-
stalacji oprogramowania nie-
zbÍdne s¹ wszystkie trzy ar-
chiwa!
Na rys. 1†pokazaliúmy
ma³o optymistyczny obrazek,
na ktÛrym widaÊ, øe po
kilkunastu minutach úci¹ga-
nia pozosta³o do koÒca
jeszcze blisko 13 godzin, ale
trzeba wierzyÊ, øe tylko au-
tor mia³ pecha.
Po szczÍúliwym úci¹gniÍ-
ciu naleøy zainstalowaÊ pro-
gram, lecz z†uruchamianiem
lepiej poczekaÊ do chwili
zdobycia kodu licencyjnego.
O†tym poniøej.

Licencja
Kolejnym, znacznie prost-
szym do rozwi¹zania prob-
lemem jest zdobycie pliku
licencyjnego, ktÛry umoøli-
wia poprawn¹ pracÍ progra-
mu. Poniewaø procedura na-
rzucona przez Vantisa jest
doúÊ rozbudowana, zalecan¹
kolejnoúÊ jej przechodzenia
przedstawiamy poniøej (po-
mocny bÍdzie graf z†rys. 2).
Startujemy na g³Ûwnej stro-
nie Vantisa (www.van-
tis.com). Znajduje siÍ tam
link ìSoftware Authoriza-
tionî. Naleøy go wskazaÊ
(etap 1), co powoduje przej-
úcie do kolejnej strony, na
ktÛrej wybieramy ìDesign
Direct Baseî (etap 2). W†wy-

niku tych operacji zostanie
wyúwietlony formularz, ktÛ-
rego wype³nienie jest nie-
zbÍdnym warunkiem uzys-
kania licencji. Pola zazna-
czone przy opisie czerwo-
nymi gwiazdkami naleøy
wype³niÊ koniecznie, pozo-
sta³e wed³ug uznania.
Po wype³nieniu formula-
rza ìwciskamyî przycisk
ìSubmit Nameî (etap 3),
co powoduje przejúcie do
najtrudniejszego etapu ca³ej
procedury. Wskazujemy
myszk¹ kolejno Start/Progra-
my/DesignDirect-CPLD i†na-
stÍpnie tekstowy plik De-
signDirect-CPLD Licensing
(systemowa nazwa pliku: li-
cense.dat). Powoduje to
(przynajmniej powinno) uru-
chomienie Notatnika i†wy-
úwietlenie zawartoúci wska-
zanego pliku. W†jego koÒ-
cowym fragmencie znajduje
siÍ pole User Information,
zawieraj¹ce unikalny numer
identyfikuj¹cy (PC-ID) kom-
puter, na ktÛrym zainstalo-
wano oprogramowanie. Nu-
mer ten naleøy zaznaczyÊ
i†skopiowaÊ do clipboardu
za pomoc¹ kombinacji kla-
wiszy CRTL+C.
Jeøeli z†jakichú przyczyn
(ach te Windowsy!) Notat-
nik nie uruchomi siÍ au-
tomatycznie, zawartoúÊ pli-
ku DesignDirect-CPLD Li-
censing naleøy w†dowolny
sposÛb podejrzeÊ lub wy-
drukowaÊ i†ewentualnie
ìrÍcznieî wprowadziÊ do
formularza.
NastÍpnie wracamy do ok-
na przegl¹darki WWW (etap
4) i†w†pole ìID:î wyúwietla-
nego formularza kopiujemy
(kombinacj¹

wszystko jest w†porz¹dku,
przechodzimy do etapu 6,
ktÛry sprowadza siÍ do
ìwciúniÍciaî kolejnego wir-
tualnego guzika: ìSubmit Re-
gistrationî.
PoprawnoúÊ wype³nienia
formularza jest potwierdza-
na przez stronÍ zawieraj¹c¹
informacjÍ, øe plik licencyj-
ny zostanie przes³any via
e-mail.

Czekamy na list
Plik licencyjny jest auto-
matycznie generowany przez
centrum autoryzacji Vantisa
i†nastÍpnie przesy³any do
uøytkownikÛw poczt¹ elekt-
roniczn¹. Z†tego powodu
waøne jest, aby precyzyjnie
podaÊ swÛj adres e-mail.
Generacja i†transmisja kodu
nie trwa zazwyczaj d³uøej
niø kilka minut, co pozwa-
la za³atwiÊ autoryzacjÍ za
jednym posiedzeniem.
Po odebraniu e-maila ot-
wieramy go w†oknie progra-
mu do przegl¹dania poczty
(rys. 2). Naleøy znaleüÊ
w†liúcie fragment rozpoczy-
naj¹cy siÍ od s³Ûw ìcut
hereî i†koÒcz¹cy siÍ ìend
cutî. Naleøy zaznaczyÊ ten
fragment listu przy pomocy
myszki i†skopiowaÊ do clip-
boardu (CRTL+C). Ponownie
otwieramy plik license.dat
i†odszukujemy na jego koÒ-
cu tekst ìCut and paste
License codes after this li-
neî. Po ustawieniu kursora
w†linii poniøej tego tekstu
kopiujemy zawartoúÊ clip-
boardu (CTRL+V) i†zapisuje-
my plik license.dat na dysk.
Po restarcie komputera jes-
teúmy posiadaczami licencjo-

nowanego oprogramowania
CAD firmy Vantis. Prawda,
øe proste?

Waøne uwagi na
koniec czÍúci 1
Plik licencyjny zawiera in-
formacje stanowi¹ce klucz
do jednej tylko instalacji.
Wynika to z†faktu powi¹za-
nia pewnych kodÛw zawar-
tych w†nim z†numerem se-
ryjnym dysku, ktÛry - jak
wiadomo - jest losowo przy-
dzielany przez program for-
matuj¹cy. Nie ma wiÍc moø-
liwoúci podzielenia siÍ pro-
gramowymi kluczami z†ko-
legami. Kaødy z†chÍtnych
musi samodzielnie zainsta-
lowaÊ oprogramowanie na
swoim komputerze i†wype³-
niÊ formularz licencyjny.
Problem ten nie dotyczy
úci¹gniÍtego z†Internetu pa-
kietu w†wersji instalacyjnej.
Jedyny k³opot to uzgodnie-
nie miÍdzy sob¹ rodzaju
noúnika, na ktÛrym prze-
transportujecie plik o†d³ugoú-
ci 33MB.
Piotr Zbysiński, AVT

Za miesi¹c przedstawimy
moøliwoúci pakietu udostÍp-
nionego przez firmÍ Vantis.
Przedpremierow¹ wersjÍ
prezentowanego w†artykule
oprogramowania dostarczy³a
redakcji firma Future.
Informacje o podzespo³ach
firmy Vantis oraz ich sprze-
daø prowadz¹ firmy: Elba-
tex, Future, Macropol.

C R T L + V )
numer identy-
f i k u j ¹ c y .
ìWciúniÍcieî
p r z y c i s k u
ìSubmit Codeî
(etap 5) powo-
duje przes³anie
komple tnego
formularza do
serwera CGI,
w†wyniku cze-
go otrzymuje-
my jego wzÛr
do akceptacji
lub wprowa-
dzenia ewen-
tualnych po-
prawek. Jeøeli


