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IAR visualSTATE jest rozbudowanym zesta-
wem narzÍdzi, wspomagaj¹cym pracÍ programis-
ty w†jednolitym úrodowisku. Tworzenie progra-
mu w†IAR visualSTATE polega na narysowaniu
grafu przejúÊ miÍdzy zdefiniowanymi stanami,
opisuj¹cymi stan automatu. NastÍpnym krokiem
jest symulacja dzia³ania programu w†oparciu
o†graf oraz jego dok³adna analiza i†testowanie.
Etapem koÒcz¹cym jest generowanie kodu w†jÍ-
zyku C, odpowiadaj¹cego automatowi opisane-
mu za pomoc¹ grafu. Tak pokrÛtce wygl¹da
praca z†pakietem IAR visualSTATE. W†dalszej
czÍúci artyku³u zostan¹ przedstawione narzÍdzia
wchodz¹ce w†sk³ad pakietu.

visualSTATE Navigator
Zadaniem Navigatora (rys. 1) jest zarz¹dza-

nie projektami pakietu visualSTATE. Kaødy
etap w†procesie tworzenia programu ma swÛj
pocz¹tek w†Navigatorze i†to on odpowiada za
utrzymanie spÛjnoúci projektu. Z†poziomu te-
go modu³u s¹ uruchamiane inne narzÍdzia
wchodz¹ce w†sk³ad pakietu (Designer, Coder,
Validator itd.). W†Navigatorze s¹ rÛwnieø
ustawiane specyficzne opcje dla Codera i†Ve-
rificatora oraz jest zapewniony dostÍp do pe³-
nej dokumentacji wchodz¹cej w†sk³ad pakie-
tu. Wykorzystanie wszystkich funkcji Naviga-
tora wymaga zainstalowania Adobe Acrobat
Readera oraz Microsoft Internet Explorera.

visualSTATE Designer
Jak wspomniano we wstÍpie programowa-

nie w†visualSTATE odbywa siÍ za pomoc¹
grafÛw. Jest to wygodna i†czytelna metoda do
opisania rÛønych zjawisk, czÍsto spotykana
w†dokumentacji programÛw tworzonych w†spo-
sÛb tradycyjny. DziÍki Designerowi (rys. 2) ry-
sowanie grafÛw jest niezwykle ³atwe, a†moø-
liwoúÊ korzystania z†hierarchicznej struktury
budowanego programu pozwala zachowaÊ
przejrzystoúÊ w†realizowanym projekcie. Hie-
rarchiczna budowa projektu umoøliwia rÛw-
nieø testowanie prototypu na wczesnym eta-
pie uszczegÛ³owiania projektu oraz analizÍ
dzia³ania elementÛw sk³adowych projektu.

visualSTATE Validator
Validator (rys. 3) jest bardzo rozbudowa-

nym debuggerem projektÛw visualSTATE.
Umoøliwia on symulowanie dzia³ania progra-

Firmy IAR Systems øadnemu elektronikowi nie trzeba
przedstawiaÊ. Od lat 80. jest ona jednym z rynkowych liderÛw

w dziedzinie kompilatorÛw jÍzyka C/C++ dla szerokiej gamy
procesorÛw, pocz¹wszy od prostych uk³adÛw 8-bitowych, aø do

bardzo rozbudowanych uk³adÛw 32-bitowych. IAR visualSTATE jest
narzÍdziem umoøliwiaj¹cym budowanie programÛw dla

mikrokontrolerÛw w sposÛb graficzny, za pomoc¹ definiowania
stanÛw urz¹dzenia oraz przejúÊ miÍdzy nimi. CzÍúÊ CzytelnikÛw

z pewnoúci¹ pamiÍta z przedmiotu ìUk³ady cyfroweî
matematyczny model uk³adu sekwencyjnego, czyli ìautomatî oraz
takie pojÍcia jak ìfunkcja przejúÊî, ìfunkcja wyjúÊî itp. Na tym
w³aúnie opiera siÍ idea programowania w IAR visualSTATE, ale

na szczÍúcie nie ma potrzeby odgrzebywania notatek z wyk³adÛw,
gdyø praca w tym pakiecie odbywa siÍ ca³kowicie intuicyjnie.

Rys. 1. Rys. 2.

mu oraz jego analizÍ statyczn¹ i†dynamiczn¹
(rys. 4). RÍczne wywo³ywanie zdarzeÒ umoø-
liwia úledzenie zachowania programu w†za-
leønoúci od wystÍpuj¹cych okolicznoúci.
Wszystkie zdarzenia z†przebiegu symulacji
mog¹ byÊ zapisane w†pliku, co u³atwia pÛü-
niej analizÍ dzia³ania programu. Moøliwe jest
rÛwnieø sprawdzenie, jakie zdarzenia powo-
duj¹ okreúlone dzia³anie (np. jakie zdarzenie
powoduje w³¹czenie oúwietlenia). Dzia³anie
programu moøe byÊ przedstawione jako ani-
macja (rys. 5). Podczas budowy wiÍkszych
projektÛw z†pewnoúci¹ nieocenion¹ pomoc¹
dla programisty bÍdzie moøliwoúÊ ustawiania
pu³apek programowych.

visualSTATE Coder
Na podstawie grafu stworzonego w†Desig-

nerze, IAR visualSTATE Coder generuje kod
w†jÍzyku ANSI-C. Generowany kod ten jest
niezaleøny od platformy sprzÍtowej. Z†jednej
strony umoøliwia to realizacjÍ projektu na
rÛønych mikroprocesorach (moøliwe jest rÛw-
nieø testowanie programu na komputerze PC
z†wykorzystaniem np. Borland C++), z†dru-
giej jednak wymaga od uøytkownika samo-
dzielnego stworzenia interfejsu pomiÍdzy pro-
gramem i†sprzÍtem. Sprawa jest dosyÊ skom-

plikowana i†wymaga od uøytkownika dosyÊ
dobrej znajomoúci jÍzyka C. Generowany kod
zawiera standardowe dla projektÛw visualS-
TATE funkcje interfejsu (API), co umoøliwia
budowanie przenoúnych programÛw o†dobrze
zdefiniowanej strukturze. Tak wiÍc ostatecz-
nie program sk³ada siÍ z†dwÛch czÍúci:
z†czÍúci specyficznej dla danej aplikacji (nie-
zaleønej od sprzÍtu) oraz z†czÍúci definiuj¹-
cej wspÛ³pracÍ ze sprzÍtem (ale za to nieza-
leønej od budowanej aplikacji).

visualSTATE Documenter
Dla wiÍkszoúci programistÛw tworzenie

dokumentacji to katorga. Z†pomoc¹ przycho-
dzi Documenter, ktÛry nie tylko automatycz-
nie generuje szkielet dokumentacji, ale
w†czÍúci dotycz¹cej projektu visualSTATE'a
rÛwnieø j¹ wype³nia. Robi to w†atrakcyjnej
formie graficznej w†formacie HTML lub RTF
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(rys. 6), tak wiÍc jest moøliwa dalsza praca
nad dokumentacj¹ w†praktycznie dowolnym
edytorze. ZawartoúÊ generowanego dokumen-
tu moøna zmieniaÊ (np. moøna dodaÊ wy-
niki analizy), ustawiaj¹c odpowiednie opcje
w†Documenterze.

Korzystanie z†graficznych narzÍdzi wymaga
od programisty poúwiÍcenia pewnego czasu
na oswojenie siÍ ze zwykle nietypowym,
specyficznym dla producenta oprogramowania
interfejsem. Wielu uøytkownikÛw z†pewnoú-
ci¹ bÍdzie mia³o duøe opory w†poznawaniu
nowego sposobu programowania, ale do-

Rys. 3.

Rys. 4.

Rys. 5.

úwiadczenie zdobyte podczas realizacji jed-
nego projektu niemal natychmiast procentuje
przy realizacji kolejnych projektÛw, a†praca
z†wykorzystaniem narzÍdzi graficznych jest
szybsza i†³atwiejsza. IAR visualSTATE pracu-
je pod kontrol¹ systemu operacyjnego Win-
dows 95/98/Me/NT/2000 praktycznie na kaø-
dym komputerze spe³niaj¹cym wymagania
stawiane przez system operacyjny.
IAR visualSTATE wspomaga programistÍ

na kaødym etapie procesu tworzenia kodu
(oprÛcz warstwy wspÛ³pracuj¹cej ze sprzÍ-
tem). Generowany kod pracuje w†oparciu
o†zdarzenia, wiÍc system budowany nawet

Rys. 6.

na prostym mikroprocesorze zapewnia ìrÛw-
noleg³eî wykonywanie programu. DziÍki te-
mu oraz dziÍki rozbudowanym moøliwoúciom
Validatora, realizowanie systemÛw czasu
rzeczywistego staje siÍ naprawdÍ ³atwe.
Pawe³ Zbysiñski

IAR visualSTATE 4.2 do testÛw w†redak-
cji dostarczy³a firma RK-System, tel. (0-22)
724-30-39), www.rk-system.com.pl.

Na p³ycie CD-EP02/2001B znajduje siÍ
IAR visualSTATE 4.2 w†wersji demonstra-
cyjnej (ograniczenie projektu do 20 stanÛw).


