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Рисунок 1 - Спроектований інтерфейс авторизації користувача 

Висновки 
На основі аналізу недоліків існуючих систем відстеження помилок під час розробки програмного 

продукту розроблено систему, яка дає змогу покращити процес роботи користувача з базою даних про 

дефекти, в той же час надаючи зручний інтерфейс для роботи з нею. 

В ході виконання роботи створене нове програмне забезпечення для підтримки процесу 

відстеження помилок при розробці програмного продукту, яке виконує стандартний функціонал по 

відстеженню інформації про дефекти і: 

- реалізує удосконалений, зручніший інтерфейс користувача, який покращено за допомогою 

виправлення недоліків програм-аналогів; 

- забезпечує відображення статистики поточного стану дефектів проекту у вигляді графіків. 

Система реалізована на основі технології .NET з використанням шаблону ASP .NET MVC 4. Перш 

за все створено зручний інтерфейс, на основі аналізу недоліків інтерфейсів інших систем. Для цього 

використані бібліотеки Java Script, такі як JQuery та інші. При цьому велика увага приділяється 

основному функціоналу та взаємодії з іншими програми, наприклад імпорту готових даних з Excel. 

Також створена можливість формування графічних звітів, тобто відображення графіків з станами 

помилок по кожному створеному проекту за допомогою бібліотеки DotNet.Highcharts. 
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І. Вступ 
Останні роки характеризуються інтенсивним впровадженням у сферу управління різними 

промисловому процесами мікроконтролерів. Поява стандарту IEC 1131-3 безсумнівно внесла значний 

вклад у розвиток систем розробки програмного забезпечення для промислових мікроконтролерів [1]. 

Однак системи розробки програм, що поставляються разом з конкретними мікроконтролерами їх 

підприємствами-виробниками часто не відповідають вимогам даного стандарту [1].  
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Тому, відчувається необхідність розробки універсальної системи підготовки програм для 

мікроконтролерів, що відповідає стандарту на мови програмування для систем автоматизації 

технологічних процесів.  

IІ. Мета роботи 
Метою даної роботи є розробка та реалізація візуального конструктора для програмованих 

мікроконтролерів PC-архітектури з використанням апарату мереж Петрі, який повинен забезпечувати 

можливість генерування програми з введеної мережі і можливість динамічної імітації її функціонування. 

III. Структура та особливості реалізації візуального конструктора графових моделей 
У роботі розроблено структуру візуального конструктора графових моделей (рисунок 1), який 

надає розробнику всі засоби для розробки інтерфейсу прикладної програми для мікроконтролера, що 

розробляється під управлінням операційної системи. 

 

 
Рисунок 1 – Структура візуального конструктора 

У наведеній структурі реалізовано три незалежні програмні модулі, які виконують відповідні 

задачі: 

1. Забезпечення інтерфейсу між користувачем і системою подання мереж Петрі, а також компіляцію 

навантаженої мережі Петрі в код на мові Java. Цей модуль є ПЗ інструментальної машини та має 

назву PetryNet.exe. 

2. Імітації мікроконтролера, який реалізує наступні дії: виконує код отриманий в результаті 

компіляції, імітує роботу контролера (встановлює значення вхідних сигналів мікрокотролера та 

імітує таймери), забезпечує мережеву взаємодію з інструментальної машиною (передає стан 
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маркерів в позиціях і забезпечує управління ходом виконання програми від інструментальної 

машини). Цей модуль є ПЗ клієнтської машини та має назву NetManager.exe. 

3. Отримання байт-коду мови Java, згенерованого ПЗ інструментальної машини, і запуск 

інтерпретатора Java + <задача два>. Цей модуль є ПЗ клієнтської машини та має назву 

Programm.java. 

В якості мови програмування конструктора обрано об'єктно-орієнтовану мову С ++, а в якості 

середовища програмування Borland C ++ Builder. 

Опишемо структуру реалізованих програм. Програма PetryNet.exe складається з наступних 

модулів: 

- головний модуль; 

- модуль редагування атрибутів вершини; 

- модуль опису змінних програми; 

- модуль компіляції; 

- модуль мережевої взаємодії 

Програма NetManager.exe встановлюється на клієнтській машині та складається з наступних 

модулів: 

- модуль мережевої взаємодії; 

- модуль запуску програми. 

Програма Programm.java написана мовою програмування Java та є оболонкою для програми 

управління об'єктом. 

Висновок 
У роботі розроблено та реалізовано візуальний конструктор для програмованих мікроконтролерів 

PC-архітектури з використанням апарату мереж Петрі, який забезпечує можливість генерування 

програми з введеної мережі і можливість динамічної імітації її функціонування. 

В якості мови програмування конструктора обрано об'єктно-орієнтовану мову С ++, а в якості 

середовища програмування Borland C ++ Builder. 
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І. Постановка проблеми 
Питання доцільності та актуальності візуалізації програмного коду, написаного на прототип-

орієнтованих мовах є актуальним. Якщо врахувати, що прототипні мови затребувані, розвиваються і 

мають майбутнє, то можна сказати, що програмного коду написаного на цих мовах є досить багато і його 

будуть писати і далі. І тут вже можна сказати, що питання доцільності візуалізації програмного коду у 

вигляді діаграм або схем, відноситься не тільки до прототип-орієнтованим системам, а до будь яких мов, 


