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Zapraszamy do zapisania się na zorganizowane we współpracy
z ST Microelectronics jednodniowe warsztaty technologiczne.
Celem szkolenie jest dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu 
działania systemu operacyjnego freeRTOS, za pośrednictwem 
nakładki CMSIS OS, która jest w pełni zintegrowana ze środowiskiem 
CubeMX.

Wprowadzenie do FreeRTOS
na podstawie biblioteki TouchGFX

ul. Dzielna 58, bud.8, Warszawa
Siedziba Masters Sp. z o.o., dzielnica W-wy - Wola

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Szkolenie zakłada zaprezentowanie podstawowych wiadomości na temat budowy
i zasad działania systemu freeRTOS wraz z praktycznym wykorzystaniem nakładki 
CMSIS OS. Podczas szkolenia zostaną wytłumaczone różnice pomiędzy natywnym API 
freeRTOS, a API CMSIS OS.

Jako zaawansowany przykład wykorzystania systemu operacyjnego użyta zostanie biblioteka 
graficzna TouchGFX. TouchGFX to framework pozwalającym na zastosowanie efektownych
rozwiązań graficznych w urządzeniach o niewielkich zasobach sprzętowych. Dzięki TouchGFX 
czas wdrożenia nowoczesnych rozwiązań graficznych można znacząco zredukować.

Szkolenie realizowane jest w formie warsztatowej gdzie wiedza przekazywana jest w formie
praktycznych ćwiczeń.

Szkolenie pozwoli uczestnikom na:

Szkolenie skierowane jest do osób początkujących, nie mających wcześniejszego
doświadczenia z biblioteką oraz systemem freeRTOS lub chcących usystematyzować 
swoją wiedzę i dotychczasowe doświadczenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie posiadał niezbędną wiedzę do prawidłowego 
skonfigurowania uC w celu uruchomienia na nim systemu operacyjnego freeRTOS z 
wykorzystaniem nakładki CMSIS OS, biblioteki TouchGFX oraz sprawnego poruszania się 
po niej w celu zaprojektowania GUI.

zrozumienie zasady działania systemu freeRTOS
zdobycie podstawowych informacji z zakresu praktycznego wykorzystania systemu
zapoznanie się z biblioteką oraz narzędziami deweloperskimi dostarczanymi przez firmę 
STMicroelectronics
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09:00 FreeRTOS
CMSIS_OS API vs FreeRTOS API, podstawowe właściwości, konfiguracja
z wykorzystaniem CubeMX, scheduler, tasks, kolejki, semafory, alokacja pamięci

11:30 Przerwa

12:00

konfiguracja systemu operacyjnego, tworzenie zadań, kolejek i semafor, konfiguracja peryferii niezbędnych
do pracy z wyświetlaczem oraz biblioteką TouchGFX, integracja biblioteki TouchGFX z projektem

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

15:00 Rozwój aplikacji wraz z TouchGFX 

16:00 Zakończenie seminarium

HARMONOGRAM

08:30 Rejestracja

10:30
nowoczesne GUI na efektywnym kosztowo sprzęcie, środowisko TouchGFX Designer,
wprowadzenie do programowania z TouchGFX

TouchGFX 

15:30 Używanie dostępnych narzędzi do debugowania aplikacji wykorzystujących
system operacyjny

1. Tworzenie projektu w CubeMX

zapoznanie się z interfejsem, przegląd dostępnych zasobów, tworzenie prostego GUI (interakcja z dotykiem, 
tworzenie przejścia pomiędzy ekranami, wstawianie elementów gra�cznych,  wstawianie elementów
tekstowych, sterowanie zmiennymi parametrami obrazu np. parametr Alpha)

2. Tworzenie projektu w TouchGFX Designer

celem ćwiczenia jest pokazanie podstawowych elementów systemu i wytłumaczenie ich działania tak, aby każdy 
uczestnik po zakończeniu ćwiczenia był wstanie zrozumieć różnicę pomiędzy programem działającym z oraz
bez systemu operacyjnego.

3. Generacja projektu GUI

4. Czy TouchGFX można uruchomić bez freeRTOS?

5. Kompilacja projektu dla wybranego sprzętu
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1. Laptop oraz kabel µUSB

W przypadku niewystarczającej liczby uczestników organizator zastrzega
sobie prawo do zmiany harmonogramu szkolenia oraz miejsca szkolenia. 
O wszystkich istotnych zmianach uczestnicy zostaną poinformowani 
mailowo. Aktualne informacje dostyczące szkoleń znajdują się na
www.masters.com.pl/szkolenia

3. Zainstaluj
a) ST-link utility 
https://www.st.com/en/development-tools/stsw-link004.html

b) TouchGFX DESIGNER 
https://www.st.com/en/development-tools/touchgfxdesigner.html

c) Visual Studio C++ 2015
https://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=48145

d) CubeMX
https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html

e) Biblioteki STM CUBE dla uC STM32F4 
https://www.st.com/en/embedded-software/stm32cubef4.html

f) SW4STM32
https://www.st.com/en/development-tools/sw4stm32.html 

Wprowadzenie do FreeRTOS
na podstawie biblioteki TouchGFX


