«تِ ًام خذا»
دس ايي جلسِ ًیض دس اداهِي هغالة جلسِ پیص  ،سؼی هیکٌین کوی تیطتش تا ًحَُ تشًاهِ ًَيسی دس صتاى  Cآضٌا
ضَين .

هتغیّش چیست ؟
هتغیش قسوتی اص حافظِ است کِ ها تشاي آى يک ًام دلخَاُ اًتخاب هی کٌین ٍ اص آى تشاي ًگِ داسي اعالػات هَسد
ًیاص خَد دس سًٍذ اجشاي تشًاهِ استفادُ هی کٌین .
 -1هتغیشّا تا خاهَش ضذى هذاس پاک هی ضًَذ ٍ حافظِ دائوی ًیستٌذ .
 -2تايذ ًَع اعالػاتی کِ قشاس است دس هتغیش ًگِ داسي ضَد  ،هؼلَم گشدد  ،هثالً قشاس است دس آى ػذد رخیشُ ضَد يا
حشٍف  ،يا ػذد اػطاسي يا . . . . .
 -3کاهپايلش تِ غَست خَدکاس تخطی اص حافظِ سا تِ هتغیش هَسد ًیاص ها اختػاظ هی دّذ ٍ ًیاصي ًیست ها تشاي آى
هطخع کٌین کِ اعالػات سا دس کجاي حافظِ رخیشُ کٌذ  .الثتِ هی تَاى دس غَست ًیاص آدسس تخطی اص حافظِ سا
هطخع کشد تا اعالػات ها دس آى جا رخیشُ ضَد (کِ فؼالً تِ آى ًوی پشداصين) .
تؼشيف هتغیش
تشاي تؼشيف يک هتغیش اتتذا تايذ ًَع يا ( )Typeاعالػاتی کِ قشاس است دس آى رخیشُ ضَد ًَ ،ضتِ ضَد  ٍ ،تؼذ تا
يک فاغلِ (ً )Spaceام هتغیش ًَضتِ ضَد  .تِ هثال صيش دقت کٌیذ :
; int a
دس ايٌجا هتغیشي تا ًام " ٍ "aاص ًَع  integerيا ّواى ػذدي تؼشيف ضذُ است  ،يؼٌی دس ايي هتغیش فقظ هی تَاى
يک ػذد غحیح (غیش اػطاسي) سا رخیشُ کشد .
ً کتِ  :اگش يک ػذد اػطاسي دس آى سيختِ ضَد  ،تخص اػطاسي آى حزف هی ضَد .
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ّش هتغیش اص جٌس  ، intدٍ تايت حافظِ سا تِ خَد اختػاظ هی دّذ ٍ هی تَاى دس آى اػذاد دس گستشُ ي 32767تا
 -32768سا رخیشُ کشد .
تشاي رخیشُ ساصي حشٍف (  )Characterتايذ هتغیش اص ًَع  Charتؼشيف ضَد  .هتغیشّاي  Charيک تايت حافظِ سا
تِ خَد اختػاظ هی دٌّذ ٍ دس آى ّا هی تَاى تٌْا يک حشف سا رخیشُ ساصي کشد  .حشٍف سا دس حافظِ تِ ضکل کذ
ضذُ رخیشُ هی کٌٌذ ً ،ام سیستن کذ کشدى حشٍف کذ اسکی ( )ASCII codeاست .
دس جذٍل صيش چٌذ ًَع دادُ ( )Type Dataي ديگش ًیض هؼشفی ضذُ است .
تاصُ ي تحت پَضص
2147483647
تا - 2147483648

اًذاصُ )(size

Type

4تايت

Long int

4294967295اص  0تا

4تايت

Unsigned long int

تشاي اػذاد اػطاسي

4تايت

Float

65535اص  0تا

2تايت

Unsigned int

تشاي رخیشُ ساصي اعالػات دس داخل هتغیشّا ًیض اص ّواى ػولگش ";" استفادُ هی کٌین  .هثالً :
;sum1=75
هی تَاًین هتغیشّا سا دس ّواى هَقغ تؼشيف هقذاس دّی کٌین  .تِ ايي کاس هقذاس دّی اٍلیِ يا " "Initializeهی
گَيٌذ  .هثالً :
;int sum1=75
اعالػاتی کِ دس داخل هتغیشّا رخیشُ هی ضَد ثاتت ًیست ٍ هی تَاى دس ّش جاي تشًاهِ کِ الصم تَد  ،هقذاس ديگشي دس
هتغیش رخیشُ کشد  .هثالً :
;int Cross1=34
.
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.
.
;Cross1= 68
اگش تخَاّین هقذاس هتغیش ثاتت ٍ غیش قاتل تغییش تاضذ تايذ قثل اص تؼییي ًَع هتغیش  ،کلوِ ي "  "constسا تٌَيسین
 .هثالً
;Const float pi=3 .14
هی تَاى چٌذ هتغیش سا تا ّن تؼشيف کشد ٍ آًْا سا هقذاس دّی کشد  .هثالً :
;'char a1='a', a2, a3, a4='B
 تَجِ  :تشاي هقذاس دّی هتغیشّايی کِ اص جٌس "  "charتؼشيف هی ضًَذ  ،تايذ هقذاس دس داخل ' ' قشاس تگیشد  ،تِ
هثال تاال دقت کٌیذ .
قَاًیي ًام گزاسي ضٌاسِ ّا ) (Identifiersدس صتاىC
ضٌاسِ ّا ّواى ًام ّايی ّستٌذ کِ تشاي هتغیشّا  ،تَاتغ ٍ  . . .اًتخاب هی ضًَذ .
تشاي اًتخاب يک ضٌاسِ فقظ هی تَاًین اص حشٍف صيش استفادُ کٌین :
 -1اػذاد  9تا 0
 -2حشٍف  zتا ( aحشٍف کَچک)
 -3حشٍف Zتا ( Aحشٍف تضسگ)
 -4صيشخظ "_" underline /
 -5ػالهت $
تِ غیش اص ايي کاساکتشّا هجاص تِ استفادُ اص ّیچ کاساکتش ديگشي (حتی فاغلِ(ً ) )Spaceیستین .
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ّوچٌیي دس اتتذا ي ضٌاسِ ّا ًوی تَاًین اص اػذاد استفادُ کٌین  .هثالً ضٌاسِ  2loopغلظ است ٍ ،لی Loop2
دسست است .
عَل ضٌاسِ ّا ًیض ًوی تَاًذ تیص اص  32کاساکتش تاضذ .
تؼضی کلوات دس ايي صتاى جضٍ کلوات سصسٍ ضذُ ( ّ )Reserved wordستٌذ ٍ ًوی تَاًٌذ تِ ػٌَاى ضٌاسِ استفادُ
ضًَذ هاًٌذ . . . ٍ ، int, float, void, char, while, if :
ًکات هْن دس هَسد تشًاهِ ًَيسی دس صتاى C
 -1دس پاياى ّش دستَس تايذ يک ";" گزاضتِ ضَد .
 -2جوالت ٍ ػثاسات غیش ػذدي سا تايذ داخل " " قشاس دّین  .هثالً اگش هی خَاّین کاسکتش  Bسا دس داخل هتغیشي تا ًام
 Tempکِ اص جٌس  charتؼشيف ضذُ است رخیشُ کٌین  ،تايذ تٌَيسین :
;'Temp='B
 -3صتاى  Cدس اغغالح يک صتاى  Case sensitiveاست  ،يؼٌی دس ايي صتاى تیي حشٍف تضسگ ٍ کَچک تفاٍت ٍجَد
داسد  .هثالً دس يک تشًاهِ ها هی تَاًین دٍ هتغیش تا ًام ّاي " "Temp" ٍ "tempداضتِ تاضین کِ استثاعی ّن تا
يکذيگش ًذاسًذ .
 -4اگش تخَاّین دس ّش قسوت اص تشًاهِ تَضیحاتی سا تٌَيسین  ،تايذ يک " "//دس اتتذاي جولِ تٌَيسین  .هثالً :
int a; // etelaate porte C dar in moteghayer rikhte mishavad
ّوچٌیي اگش تخَاّین چٌذ خظ پطت سش ّن سا هَقتاً اص سًٍذ اجشاي تشًاهِ حزف کٌین  ،تايذ ػالهت"* "/سا دس اتتذا ،
ٍ " "*/سا دس اًتْاي آى خغَط قشاس دّین ّ .شگاُ ايي  2ػالهت سا پاک کٌین  ،دٍتاسُ آى قسوت  ،تِ سًٍذ اجشاي
تشًاهِ اضافِ هی ضَد  .ايي س ٍش ّن تشاي افضٍ دى تَضیحات تِ تشًاهِ کاستشد د اسد .
 -5دس ساختاس صيش ّ ،شدستَس يا دستَساتی کِ دس داخل{} ًَضتِ ضَد  ،تی ًْايت تاس اًجام هی ضَد  .دس حقیقت
) ، while(1يک حلقِ ي تی پاياى است کِ دستَسات داخل آى تا ٍقتی کِ هذاس فؼال تاضذ  ،تکشاس هی ضَد  .دس
جلسات آيٌذ ضوا تا ساختاس حلقِ ّا تیطتش آضٌا خَاّیذ ضذ .
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)while(1
{
;PORTD .3=PINA .2
;PORTD .4=PINA .3
}
ايي  2دستَس هکشساً تا صهاًی کِ هیکشٍکٌتشلش فؼال تاضذ  ،اجشا هی ضًَذ .
قشاسُ کوی دس هَسد  Codevisionتَضیحاتی تذین .
آضٌایی تا ، Codevisionسشتشگ ّای  ، Chip ٍ Portآضٌایی تا . . .ٍ Output value ٍ Pullup
دس اتتذا دٍست اى عضیض تشای ایٌکِ تتًَي هطلة سا تا ها دًثال کٌٌذ  ،الصم است کِ ایي ًشم افضاس سا تْیِ کشدُ ٍ سٍی
کاهپیَتش ضخػی خَد ًػة کٌٌذ  .دس ایٌتشًت ًسخِ ّای  Crackضذُی ایي ًشم افضاس  ،تشای داًلَد ٍجَد داسد .
چگًَِ یک پشٍطُ جذیذ تعشیف کٌین؟

تشای ًَضتي یک پشٍطُ ی جذیذ  ،تایذ ایتذا اص هٌَی  ، Fileگضیٌِ ی  Newسا اًتخاب کٌیذ  .یک پٌجشُ ی کَچک دس
ٍسط غفحِ تاص هی ضَد کِ دس آى تایذ گضیٌِ ی  Projectسا اًتخاب کشدُ ٍ تاییذ کٌیذ  .تالفاغلِ پٌجشُ ی دیگشی تاص
هی ضَد کِ اص ضوا سَال هی کٌذ آیا توایل داسیذ تشای اًجام پشٍطُ ی خَد اص  CodeWizardاستفادُ کٌیذ؟
ّواًطَس کِ گفتِ ضذ  CodeWizard ،یکی اص ًشم افضاسّای جاًثی  CodeVisionاست کِ تِ ٍسیلِ ی یک ٍاسط
گشافیکی  ،دس ًَضتي تشًاهِ ی اغلی ٍ اًجام تٌظیوات اٍلیِ پَست ّا ٍ  ، . . . .کوک تسیاس صیادی تِ ها هی کٌذ .
پس گضیٌِ ی  Yesسا اًتخاب هی کٌین ٍ  CodeWizardتاص هی ضَد .
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چگًَِ اص  CodeWizardاستفادُ کٌین ؟
ضکل صیش ً ،وای کلی اص  CodeWizardاست :
ّواًطَس کِ هی تیٌیذ  ،لثِ ّای هتعذدی تشای اًجام تٌظیوات
هختلف هیکشٍکٌتشلش دس آى ٍجَد داسد .

سشتشگ Chip :
اٍلیي سشتشگی کِ ها تا آى کاس داسین سشت شگ  Chipاست  .دس ایي قسوت ها تایذ ًَع هیکشٍکٌتشلش خَدهاى سا اًتخاب
کٌین ّ .واًطَس کِ دس ضکل تاال هی تیٌیذ  ،هیکشٍ کٌتشلش  ATmega11Lسا اًتخاب کشدُ این .
قسوت  Clockهشتَط تِ تٌظین فشکاًس کاسی آی سی است کِ ها فعالً ٍاسد ایي هثحث ًویضَین ٍ آى سا تا
ّواى هقذاس پیص فشؼ هی پزیشین  .تا قسوت ّای دیگش ایي سشت شگ ّن ها کاسی ًذاسین ٍ آى ّا سا تِ ّواى
غَست پیص فشؼ هی پزیشین .
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سشتشگPort :
ایي سشت شگ هشتَط تِ تٌظیوات ٍسٍدی خشٍجی پایِ ّاست .
ّواًطَس کِ هی تیٌیذ ّش پایِ اص ّش پَست سا دس ایي قسوت هی
تَاى تِ ساحتی تِ غَست ٍ( Inسٍدی) ٍ یا ( Outخشٍجی) تٌظین
کشد  .فقط کافیست سشتشگ هشتَط تِ پَست هَسد ًظش سا اًتخاب
کٌیذ  ،حاال تشای تغییش ٍضعیت ّش پایِ تایذ سٍی آى کلیک کٌیذ
.

 Output valueیا هقذاس اٍلیِ
ٍقتی پایِ ای سا تِ غَست خشٍجی تٌظین هی کٌین  ،هی تَاى تا تٌظین سجیستشی  PORTxتعییي کشد کِ سطح ٍلتاط
خشٍجی ایي پایِ تِ غَست پیص فشؼ  0تاضذ یا  . 1یعٌی دس صهاًی کِ ٌَّص تشًاهِ ها تشای پایِ ّا تعییي ٍضعیت
ًکشدُ است  ،هی تَاى تِ ایي طشیق سطح ٍلتاط اٍلیِ ی پایِ سا تعییي ًوَد .
 CodeWizardدس ایي جا ّن کاس ها سا ساحت تش کشدُ است  ،دس ستَى هقاتل یعٌی ستَى " Pullup/Output
 "valueتشای پایِ ّایی کِ تِ غَست خشٍجی تعشیف ضذُ اًذ  ،هی تَاى تا یک کلیک ٍضعیت خشٍجی پایِ سا
هطخع کشد  .هثالً اآلى پایِ ی ضواسُ ی  2اص پَست  Aتِ غَست خشٍجی تعشیف ضذُ ٍ دس ستَى هقاتل ًیض هقذاس
پیص فشؼ خشٍجی  0تعییي ضذُ است .
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Pullup

ایي قاتلیت سخت افضاسیست ٍ دس خاًَادُ ی ً AVRیض ٍجَد داسد  Pullup .کشدى تِ ایي هعٌاست کِ پایِ ای سا تا
یک هقاٍهت تاال (هثالً  10کیلَ اّن) تِ ٍ +غل کٌین  .اگش ّن پایِ سا تا ایي هقاٍهت تِ ٍ GNDغل کٌین  ،هی
گَیین پایِ سا  Pulldownکشدُ این  .هقاٍهت تضسگ تاعث هی ضَد کِ جشیاى عثَسی تِ حذاقل کاّص یاتذ ٍ ،لی تِ
ٍسیلِ ٍلتاطی کِ تش سٍی پایِ قشاس هی گیشد  ،هی تَاى ٍسٍدی هَسد ًظش سا دس ٌّگاهی کِ ٌَّص ٍسٍدی اص خاسج دسیافت
ًکشدُ تِ غَست پیص فشؼ  0یا  1کشد .
ٍقتی پایِ ای سا تِ غَست ٍسٍدی تعشیف هی کٌین  ،تا تٌظین سجیستشی  PORTxهی تَاى تعییي کشد کِ پایِ ٍسٍدی
تِ غَست پیص فشؼ  Pullupتاضذ یا ًثاضذ  .دقت کٌیذ کِ دس ایٌجا ًوی تَاى تٌظین کشد کِ هقذاس ٍسٍدی پیص
فشؼ  0تاضذ  ،چَى خاًَادُ ی  AVRقاتلیت ً Pulldownذاسًذ ٍفقط هی تَاى آًشا تِ غَست  Pullupتٌظین ًوَد ،
ٍ دس ًتیجِ پایِ ای کِ  Pullupضذُ است دس ٌّگاهی کِ ٌَّص اص خاسج هقذاسی سا دسیافت ًکشدُ است  ،تِ غَست
پیص فشؼ  1هٌطقی ضَد .
حاال تعذ اص اًجام تٌظیوات اٍلیِ پَست ّا ٍ خَد آی سی  ،تایذ اص  Codewizardتخَاّین تا یک تشًاهِ ًیوِ آهادُ
تا تَجِ تِ تٌظیواتی کِ اًجام دادُ این دس اختیاس ها تگز اسد .
تشای ایي کاس اص هٌَی  Fileگضیٌِ ی "  "Generate, Save and Exitسا اًتخاب کٌیذ  .حاال تایذ جایی کِ هی خَاّیذ
تشًاهِ ی ضوا  Saveضَد سا هطخع کٌیذ  Codevision .دس ایٌجا  3فایل تشای تشًاهِ ی ضوا هی ساصد کِ تایذ آى
ّا سا ًام گذاسی کٌیذ  .تْتش است ًام ایي  3فایل ٍ هحل رخیشُ ساصی آى ّا یکی تاضذ .
تعذ اص ساختِ ضذى ایي  3فایل تَسط  Codevisionتشًاهِ آهادُ است  ،حاال ضوا تایذ دستَسات خَد سا دس هحل
تعییي ضذُ تٌَیسیذ .
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تعذ اص ًَضتي تشًاهِ تایذ آى سا کاهپایل کشدُ ٍ ٍ سپس فایل  Hexآى سا تساصیذ ٍ تعذ اص آى  ،فایل  Hexسا دس
هیکشٍ کٌتشلش  Loadکٌیذ  .حاال هیکشٍ کٌتشلش ضوا پشٍگشام ضذُ ٍ آهادُ استفادُ است .
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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 .
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