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Proces programowania jest coraz czÍúciej
wspomagany i†u³atwiany przez narzÍdzia
pracuj¹ce w†úrodowisku graficznym i†auto-
matyzuj¹ce wiele podstawowych funkcji
i†czynnoúci. Tak jest zarÛwno na poziomie
ìduøychî komputerÛw (Visual C, Visual Ba-
sic, Delphi) jak i†na szczeblu niewielkich
mikrokontrolerÛw jednouk³adowych (np. ST
Realizer). Nowy program ìWireIt!î - przezna-
czony na razie dla serii '51 - zak³ada mak-
symaln¹ eliminacjÍ kodu ìpisanegoî na rzecz
operowania gotowymi blokami logicznymi,
³¹czonymi graficznie w†wiÍksze struktury
zgodnie z†potrzebami naszej aplikacji. Me-
toda taka (znana np. ze sterownikÛw LOGO
! lub pakietu Genie) umoøliwia stworzenie

programu bez g³Íbszej znajomoúci
struktury mikrokontrolera i†jego lis-
ty rozkazÛw.
Obs³uga jest prosta i†wymaga je-

dynie przeczytania kilku akapitÛw
w†pomocy. Po uruchomieniu mamy
przed sob¹ pole projektowe bloku
z†paskiem wejúÊ na gÛrze i†paskiem
wyjúÊ na dole. Autor dla wejúÊ/
wyjúÊ wprowadza wspÛln¹ nazwÍ
ìportî (ktÛrej nie naleøy myliÊ
z†konstrukcyjnymi portami mikro-
kontrolera). Moøe ona dotyczyÊ za-
rÛwno kolejnoúci wykonywania in-
strukcji (port typu thread - w¹tek),
jak teø przekazywania zmiennych
(porty typu 8-bit, 16-bit, boolean -
logiczne). PoszczegÛlne typy por-
tÛw s¹ wyrÛønione kolorami. Pod-
stawow¹ minimaln¹ konfiguracj¹
jest jedno wejúcie i†jedno wyjúcie
typu w¹tek (jak na rys. 1) - blok
nie otrzymuje i†nie wyprowadza
øadnych wartoúci. Jest to kompletna
struktura ca³ego, chociaø bardzo nie-

wielkiego, programu.
Wygenerowany dla tego programiku kod
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Jak widaÊ jest to zgodne z†graficznym prze-
biegiem w¹tku: deklaracja sta³ej 1†(adres
126), deklaracja sta³ej 2†(adres 127), wyko-
nanie dodawania (wynik pod adresem 125)
i†zatrzymanie programu w†pÍtli (blok Sink
1).
Sam proces projektowania polega na

umieszczeniu niezbÍdnych komponentÛw
na ekranie i†po³¹czeniu odpowiednich por-
tÛw wyjúciowych z†wejúciowymi metod¹
ìprzeci¹gnij i†upuúÊî.
ManipulacjÍ komponentami umoøliwia

menu kontekstowe rÛwnieø widoczne na rys.
1. Po wybraniu Add Port otwiera siÍ okienko
dialogowe charakterystyki portu (rys. 2). Na-
tomiast wybranie Add Block pozwala na
skonfigurowanie nowego bloku (dialog z†rys.
3).
Do wyboru mamy ca³y szereg predefinio-

wanych blokÛw. OprÛcz podstawowych
funkcji arytmetycznych i†struktur logicz-
nych (jak np. if) do dyspozycji s¹ procedury
obs³ugi wyúwietlaczy alfanumerycznych
LCD, a†takøe zbiÛr procedur modu³u edu-
kacyjnego DSM-51. Jest to rzecz jasna zbyt
ma³o, nawet jak na potrzeby nieskompli-
kowanego programu, poza tym w†polu pro-
jektowym nie zmieúci siÍ zbyt wiele blo-
kÛw. Dlatego teø z†elementÛw podstawo-
wych (portÛw i†blokÛw) sk³adamy wiÍksze
potrzebne nam struktury, ktÛre kompiluje-
my do postaci w³asnego bloku (pliki z†roz-
szerzeniem *.wio) i†do³¹czamy do biblio-
teki. Potem zaú moøemy juø korzystaÊ z†no-
wej struktury tak samo, jak z†blokÛw go-
towych. Naleøy dodaÊ, øe przewidziane s¹
takøe bloki pozwalaj¹ce na wpisanie w³as-
nych fragmentÛw kodu asemblerowego. Mo-
øe to znacznie usprawniÊ pracÍ (chociaø
jest nieco sprzeczne z†podstawowymi za-
³oøeniami programu).
Na wygenerowaniu pliku *.asm wspoma-

ganie programowania niestety siÍ koÒczy.
Dalsze etapy (kompilacja do postaci Intel
Hex, ewentualne symulacje, ³adowanie do
pamiÍci) musz¹ byÊ wykonane za pomoc¹
tradycyjnych narzÍdzi. ByÊ moøe w†przy-
sz³ych wersjach pojawi¹ siÍ dodatkowe roz-
szerzenia.
Dla osÛb dopiero zapoznaj¹cych siÍ

z†programowaniem mikrokontrolerÛw Wi-
reIt! bÍdzie spor¹ pomoc¹. Pozwoli na zro-
zumienie logiki ìpostÍpowaniaî procesora,
porÛwnanie wykonywanych operacji z†ge-
nerowanym kodem, uruchomienie pierw-
szych w³asnych aplikacji. Nie jest nato-
miast ofert¹ dla elektronikÛw juø zaznajo-
mionych z†rodzin¹ MCS-51.
W³asne oprogramowanie w†asemblerze lub

C daje bowiem nieporÛwnanie wiÍksz¹ elas-
tycznoúÊ i†moøliwoúci. Kod generowany au-
tomatycznie ma - pomimo ca³ego uznania dla
twÛrcy programu - wiele ograniczeÒ, ktÛre
bÍd¹ dokuczliwe dla bardziej doúwiadczo-
nych. Np. zmienne logiczne (boolean) s¹ re-
prezentowane bajtowo - nie wykorzystuj¹ sil-
nej strony '51, jak¹ s¹ operacje na pojedyn-

graficzny kompilator dla ‘51
Nasze artyku³y o†ST6-Realizerze
wywo³a³y spore zainteresowanie
wúrÛd CzytelnikÛw EP. Okazuje
siÍ jednak, øe nie trzeba siÍgaÊ
aø do Holandii i†îzmuszaÊ siÍî

do mikrokontrolerÛw ST62!
Program realizero-podobny dla '51

napisa³ Polak i†- co bardzo
waøne - rozdaje go za darmo!
W†artykule prezentujemy uwagi
doúwiadczonego projektanta na

temat WireIt!

Rys. 1.

Rys. 2.
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czych bitach (flagach). Nie bardzo teø wiem,
jak zgrabnie umieúciÊ w†graficznym
ìstrumieniuî blokÛw obs³ugÍ przerwaÒ, bez
ktÛrych skutecznoúÊ wiÍkszoúci aplikacji jest
istotnie zmniejszona. Sam mechanizm gra-
ficzny teø moøe byÊ uci¹øliwy dla przyzwy-
czajonych do kodu tekstowego: np. zapis pros-
tej operacji if (k) a=b+c; else a=b-c zajmie
pÛ³ ekranu. RÛwnieø poruszanie siÍ wúrÛd
wiÍkszej liczby ekranÛw (blokÛw) raczej nie
bÍdzie prostsze od korzystania z†procedur
i†makroinstrukcji.

OprÛcz tych uwag podstawowych nasuwa
siÍ takøe kilka spostrzeøeÒ dotycz¹cych bez-
poúrednio interfejsu oraz wygody obs³ugi.
Zaznaczam, øe maj¹ one charakter subiek-
tywny. Poza tym program jest na razie pre-
zentowany w†wersji beta (czyli na etapie
rozwoju i†wprowadzania zmian i†poprawek).
Komponowanie graficzne projektu by³oby ³at-
wiejsze gdyby: po pierwsze - uwidoczniÊ
przeci¹ganie blokÛw (np. tak jak to jest zre-
alizowane w†Delphi), zaú po drugie - zazna-
czyÊ w†jakiú sposÛb (zmian¹ koloru, miga-
niem) port wyjúciowy podlegaj¹cy w³aúnie
³¹czeniu.
Wydaje siÍ, øe te udogodnienia nie po-

winny byÊ zbyt k³opotliwe od strony pro-
gramowej. Warto chyba teø rozwaøyÊ przy-
úpieszenie procesu wstawiania nowych blo-
kÛw. Za kaødym razem bowiem otwiera siÍ
okienko dialogowe w†podstawowym usta-
wieniu. Wybranie opcji dla kilku kolejnych
jednakowych blokÛw np. typu const robi siÍ
cokolwiek monotonne. Moøe dla typowych
blokÛw wprowadziÊ dodatkowe paski na-
rzÍdziowe? Dobra by³aby teø funkcja kopio-
wania blokÛw juø umieszczonych na pul-
picie.
Dla mnie osobiúcie trochÍ zbyt ma³o czy-

telne s¹ pliki pomocy. Sporz¹dzone w†for-
macie HTML posiadaj¹ atrakcyjn¹ szatÍ gra-

ficzn¹. Nadaje siÍ ona znakomicie do pre-
zentacji w†witrynie WWW, natomiast - nie-
stety - nieco mniej do szybkiego korzystania
w†trakcie pracy. Pod tym wzglÍdem klasycz-
na windowsowa pomoc by³aby skuteczniej-
sza.
I†na koniec generalna uwaga: oferuj¹c

program polskiemu odbiorcy trzeba go
bÍdzie wyposaøyÊ w†odpowiedni¹ wersjÍ
jÍzykow¹. Poszerzy to niew¹tpliwie grono
uøytkownikÛw, bÍdzie teø zgodne z†pa-
nuj¹cymi trendami rynkowymi i†prawny-
mi.
Niech te skrÛtowe uwagi zostan¹ potrak-

towane nie jako krytyka produktu, ale jako
sugestie uøytkownikÛw - zreszt¹ zbieranie
opinii Autor przewidzia³ i†wspar³ opcj¹ bez-
poúredniego wysy³ania poczty na swÛj ad-
res.
Program WireIt! autorstwa Stanis³awa

Skowronka jest w†testowej wersji beta do-
stÍpny na stronie www.ep.com.pl. Znajdzie
siÍ takøe na p³ycie CD-EP8.
Jerzy Szczesiul, AVT
jerzy.szczesiul@@@@@ep.com.pl

Program WireIt! jest dostÍpny w†Interne-
cie, pod adresami friko4.onet.pl/po/thesis/
wireit.html, www.ep.com.pl/ftp/wireit.exe
oraz na p³ycie CD-EP8.

Rys. 3.


