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هَضَع  :هراحل کاهپایل کردى  ،پرٍگرام کردى هیکرٍکٌترلر ٍ رفع ًقع برًاهِ
ّواًطَر کِ گفتِ ضذ فقط «زباى هاضیي»( ، )Machine Languageزباى قابل فْن برای پردازًذُ ی کاهپیَتر است،
ٍ برًاهِ ّایی کِ در زباى ّای دیگر هی ًَیسین برای ایٌکِ بتَاًٌذ تَسط پردازًذُ اجرا ضًَذ بایذ حتواً تَسط
کاهپایلرّا بِ «زباى هاضیي» ترجوِ ضًَذ .اها ًَضتي برًاهِ در ایي زباى برای ها بسیار هطکل است ،زیرا دستَرات
قا بل فْن برای ایي زباى بسیار ابتذایی ٍ سادُ ّستٌذ ٍ بِ سختی هی تَاى برًاهِ ّای حرفِ ای ٍ الگَریتن ّای
پیچیذُ را در آى پیادُ سازی کرد .هثالً حتی برای اًتقال دادُ از یک هتغیر بِ هتغیر دیگر ،بایذ چٌذیي خط برًاهِ
بٌَیسیذ ،اها در زباى  Cایي کار در  1عبارت اًجام هی ضَد .برًاهِ ًَیسی در ایي زباى دضَاری ّای هختلفی دارد کِ
فعالً بِ آى ّا ًوی پردازین .
بِ ّویي خاطر ها برًاهِ ّای خَد را در زباى  Cهی ًَیسین ٍ باقی کارّا را بِ کاهپایلر هی سپارین .کاهپایلر ابتذا
برًاهِ ی ها را از زباى  Cبِ زباى اسوبلی ترجوِ هی کٌذ ،سپس برًاهِ ی دیگری بِ ًام «اسوبلر »(" )"Assembler
برًاهِ ی ها را از اسوبلی بِ «زباى هاضیي» تبذیل هی کٌذ.
زباى اسوبلی یک پلِ کاهلتر از زباى هاضیي است .برًاهِ ًَیسی در ایي زباى بسیار سادُ تر از زباى هاضیي است ٍ
بعضی از هطکالتی کِ در زباى هاضیي ٍجَد داضت در ایي زباى برطرف ضذُ ٍ یکی از زباى ّای رایج فعلی برای برًاهِ
ًَیسی هیکرٍکٌترلرّا ّویي زباى اسوبلی است کِ بیطتر ّن در برًاهِ ًَیسی هیکرٍکٌترلرّای سری  1001استفادُ
هی ضَد .اها برًاهِ ًَیسی در ایي زباى ّن بسیار پیچیذُ تر از زباى  Cاست ٍ ًَضتي برًاهِ ّای حرفِ ای ٍ طَالًی
در ایي زباى بسیار دضَار است.
حال چگًَِ بایذ ایي هراحل را در هحیط  CodeVisionاًجام داد :
بعذ از ًَضتي برًاهِ ،ضوا هی تَاًیذ با فطار دادى کلیذ  f9برًاهِ ی خَد را کاهپایل کٌیذ .با فطار دادى ّوسهاى
 Shift+Fبرًاهِ ی ضوا ابتذا کاهپایل ضذُ ٍ بِ اسوبلی تبذیل هی ض َد ٍسپس تَسط اسوبلر ،بِ زباى هاضیي
تبذیل هی ضَد .سپس فایلی با پسًَذ  .hexدر هحلی کِ ضوا هطخع کردُ ایذ( در ٌّگام ساختي پرٍشُ) ساختِ هی
ضَد .ایي فایل ّواى برًاهِ ی ضواست ٍ ضوا بایذ ایي فایل را طی هراحلی کِ در اداهِ تَضیح دادُ هی ضَد ،در
هیکرٍکٌترلر  Loadکٌیذ.
در ایٌجا ها ًیاز بِ ًرم افسارِ پرٍگراهر "  "Programmerدارین تا اطالعات ها رٍ با پرتَکل ّای هطخػی کِ در
جلسات آیٌذُ در هَرد آى ّا تَضیح خَاّین داد ،بِ هیکرٍکٌترلر هٌتقل کٌذ.
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ّواًطَر کِ در جلسات پیص هطرح ضذ CodeVision ،هجوَعِ ای از چٌذ برًاهِ هختلف است کِ در کٌار ّن جوع
ضذُ اًذ تا ّوِ ی ًیازّای کاربر را برطرف کٌٌذ .در ایٌجا ّن پرٍگراهر  CodeVisionهطکل ها رٍ حل هی کٌذ .برای
استفادُ از پرٍگراهر ،بایذ در ًَارابسار باال رٍی "  "Chip Programmerکلیک کٌیذ تا پٌجرُ ای بِ ضکل زیر باز ضَد.
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ًکتِ ً :ر م افسار کذٍیصى بِ دٍ علت عوذُ زیر کاهپایلر هٌاسبی ًوی باضذ :
.1

عذم رعایت استاًذارد ّای برًاهِ ًَیسی بِ زباى سی

 .2هیساى غحت عولکرد ًْایی کذ کاهپایل ضذُ
ٍلی بِ دلیل سادگی ٍ فراٍاًی هٌابع آهَزضی چِ کتاب ٍ چِ در ایٌترًت ٍ  ...بِ ٍیصُ در سطح هبتذی بیطتر آهَزش
دادُ هی ضَد .

آهَزضْای رباتیک طبقِ بٌذی ضذُ تَسط کویتِ هٌْذسی رباتیک  ( nrec.ir /طرح ساهاًذّی آهَزش رباتیک در
ایٌترًت ) برگرفتِ از سایت رضذ هخػَظ ردُ سٌی  13تا  20سال
گردآٍری ٍ ٍیرایص اٍلیِ ٍ -یرایص علوی ٍ گرافیکی ًْایی  :زّرُ دارابیاى

فـــرٍضگاُ عرضِ قطعات الکترًٍیک  ،هکاًیک ٍ رباتیک

RoboChip.ir
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