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Od niedawna, na swojej internetowej stro-
nie, Xilinx udostÍpni³ narzÍdzie, ktÛrego po-
wstanie zapowiedzia³ jakiú czas temu Bill Gates
- jest to internetowy kompilator dla uk³adÛw
programowalnych. DziÍki zastosowaniu tak
nowatorskiej idei, kaødy chÍtny ma dostÍp
do kompilatora bez koniecznoúci stawiania na
pÛ³ce kolejnego pude³ka z p³yt¹ CD...
Na koniec krÛtkiego wstÍpu waøne uwagi:

dostÍp do internetowego kompilatora jest
bezp³atny (nie licz¹c kosztu dostÍpu do
Internetu), a†jego moøliwoúci - na poziomie
podstawowym - ca³kiem spore.

Nowa idea
Idea internetowego kompilatora polega na

udostÍpnieniu na stronie WWW us³ugi, ktÛra
jest niemal pe³nym odpowiednikiem standar-
dowego (w tym wypadku najprostszego, obec-
nie juø nie sprzedawanego XABEL-a) pakietu
narzÍdziowego, oferowanego dotychczas od-
p³atnie. Wystarczy wiÍc wys³aÊ swÛj projekt
do Xilinxa (Internetem!) i†po krÛtkim czasie,
zazwyczaj nie przekraczaj¹cym kilku minut,

moøemy úci¹gn¹Ê wyniki
kompilacji do swojego kom-
putera.
Zalet¹ tej us³ugi jest szyb-

koúÊ i†niska cena (p³acimy
tylko za po³¹czenie telefo-
niczne), a†pewn¹ wad¹ - jej
ograniczenia funkcjonalne.
Nie ma np. moøliwoúci sy-
mulacji funkcjonalnej lub
czasowej budowanego uk³a-
du, co - w†porÛwnaniu do
standardowego oprogramo-
wania - jest istotnym ogra-
niczeniem.
PamiÍtajmy jednak, øe to

dopiero pocz¹tki!

Co moøe WebFITTER?
WebFITTER jest kompila-

torem programÛw zapisanych
w†jednym z†jÍzykÛw: VHDL,
ABEL, Verilog lub okreú-
lonych listami po³¹czeÒ w
formatach: EDIF, TDF, XNF.
Kompilator akceptuje stoso-
wane we wszystkich narzÍ-
dziach Xilinxa pliki UCF,
w†ktÛrych zapisywane s¹ ø¹-
dania uøytkownika dotycz¹ce
kompilowanego projektu. Je-
øeli uøytkownik nie przygo-
tuje tego pliku WebFITTER
samodzielnie dobierze opty-
malne - jego zdaniem - roz-
mieszczenie wyprowadzeÒ
i†rozk³ad projektu w†struktu-
rze CPLD.

O jedno pudełko na półce mniej...
...czyli internetowy kompilator CPLD firmy

Producenci programowalnych
uk³adÛw scalonych wszelkiej
maúci od d³uøszego czasu

udostÍpniaj¹ darmowe
oprogramowanie wspieraj¹ce
proces konfigurowania tych

uk³adÛw.
Xilinx dotychczas odstawa³

nieco od rynkowych, a†raczej
internetowych trendÛw,

dostarczaj¹c oprogramowanie
tylko klientom gotowym zap³aciÊ

za nie mniejsze lub wiÍksze
pieni¹dze. Tak by³o dotychczas...

W†chwili pisania tego artyku³u WebFIT-
TER umoøliwia³ kompilacjÍ projektÛw dla
uk³adÛw CPLD serii XC9500 w†wersjach 5V,
3,3V (XL) oraz 2,5V (XV). Planowane jest
rozszerzenie gamy akceptowalnych uk³adÛw,
lecz szczegÛ³y nie s¹ jeszcze znane.
Uk³ady XC9500 moøna programowaÊ

w†systemie (ISP) poprzez interfejs JTAG. Do
programowania moøna takøe wykorzystaÊ
standardowy programator, obs³uguj¹cy uk³a-
dy tego typu. Niezaleønie od sposobu pro-
gramowania plik wynikowy jest zapisywany
w†formacie JEDEC.
Projekty s¹ zabezpieczone przed niepo-

wo³anym dostÍpem innych uøytkownikÛw,
a†takøe wymiana danych (hase³, plikÛw ürÛd-
³owych, itp.) jest szyfrowana. Wed³ug zapew-
nieÒ Xilinxa transfer informacji jest w†pe³ni
bezpieczny i†gwarantuje poufnoúÊ.

Obs³uga
DostÍp do internetowego kompilatora

jest moøliwy poprzez link ze strony WWW
firmy Xilinx (http://www.xilinx.com/
sxpresso/webfitter.htm). DostÍp do zaso-
bÛw kompilatora jest moøliwy po zarejes-
trowaniu siÍ uøytkownika, co wymaga
wskazania myszk¹ przycisku ìRegister MEî
(rys. 1). Procedura rejestracyjna jest bar-
dzo prosta i†sprowadza siÍ do wype³nienia
formularza. Po wys³aniu wype³nionego for-
mularza, serwer Xilinxa przesy³a e-mailem
informacjÍ o†otworzeniu konta wraz z†in-
formacjami o†nazwie konta i†haúle dostÍ-
powym. Ca³a procedura trwa co najwyøej
kilka minut.
Po zarejestrowaniu siÍ moøna rozpocz¹Ê

pracÍ z†kompilatorem. Uruchomienie go wy-
maga ìwciúniÍciaî wirtualnego przycisku
ìTake me to WebFITTERî, ktÛry znajduje
siÍ na tej samej stronie WWW (rys. 1).
NastÍpnie naleøy podaÊ nazwÍ konta (uøyt-
kownika) i†has³o dostÍpowe. Po ich zwery-
fikowaniu w†oknie przegl¹darki WWW po-
jawia siÍ tabela prezentuj¹ca aktualn¹ zawar-
toúÊ konta (jak widaÊ na rys. 2, na pocz¹tku
jest ono puste) oraz menu umoøliwiaj¹ce
sterowanie projektem (niebieskie przyciski
nad tabel¹).
KompilacjÍ nowego projektu umoøliwia

przycisk ìNew Designî. Po jego wciúniÍciu
przegl¹darka przechodzi do strony konfi-
guracji projektu (rys. 3), na ktÛrej wska-
zywane s¹ pliki: opisuj¹cy projekt (w for-
matach: VHDL, Verilog, ABEL, EDIF, TDF,
XNF) i†zawieraj¹cy deklaracje uøytkowni-
ka (np. numery wyprowadzeÒ przypisa-
nych wybranym funkcjom lub wymagane
parametry czasowe uk³adu). Ponadto moø-
na okreúl iÊ w†ktÛrym uk³adzie seri i
XC9500 projekt ma byÊ umieszczony. Po
wys³aniu skompletowanego zg³oszenia

Rys. 2.

Rys. 1.
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otrzymujemy zwrotnie stronÍ z†informacj¹
o†referencyjnym numerze projektu (jest on
niezbÍdny do identyfikacji kompilowanych
na koncie uøytkownika projektÛw) i†uwagÍ,
øe po zakoÒczeniu kompilacji zostaniemy
e-mailem zawiadomienie o umiejscowieniu
r a p o r t u (w f o rm a c i e HTML :

Rys. 3.

Rys. 4.

Rys. 5.

Rys. 6.

WebFitterReport), w ktÛrym moøemy obej-
rzeÊ wyniki kompilacji (rys. 4).
W†liúcie znajduje siÍ link do strony WWW

z†wynikowymi plikami, ktÛre s¹ efektem
pracy kompilatora. Jej wygl¹d przedstawio-
no na rys. 5. SzczegÛ³owy raport z†kom-
pilacji moøna obejrzeÊ na stronie WWW (rys.

6) lub úci¹gn¹Ê wraz z†kompletem plikÛw
dokumentacyjnych i†wynikowych. Po
dwÛch tygodniach od daty ostatniej mody-
fikacji projektu jest on automatycznie usu-
wany z†serwera.
Mi³ej zabawy!

Piotr Zbysiński, AVT


