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 µVision  בסביבת  KEIL  עבודה עם 

 כללי .1

 IDE – Integratedחברה שמוכרת תוכנה כלשהי מספקת סביבת עבודה הנקראת 

Development Environment –   חלקים :   3המורכבת מ  -סביבת פיתוח משולבת         

בעזרת תוכנת עריכה כמו    -  Source File  - קובץ מקור. תוכנה לכתיבת התוכנית הנקרא א

notepad ,edlin  או מעבד תמלילים כמוword    ,Qtext  .'קובץ המקור הוא קובץ טקסט  וכו

  Cאז הקובץ מסתיים עם  C. אם כותבים את התוכנית בשפת סי  ) נקרא גם קובץ אסקיי( 

 לדוגמה asmהוא מסתיים בשם  80x86אם הקובץ הוא באסמלי של    myProg.cלדוגמה :  

 :myProg.asm    הוא ייקרא :    51.  אם הקובץ הוא באסמבלי של מיקרו בקר ממשפחת ה

myProg.a51 .    : אם הקובץ הוא בויזואל בייסיק הוא ייקראmyProg.vb  .וכך הלאה 

את קובץ המקור שנוצר בסעיף הקודם  תרגום התוכנית )קומפילציה(. התוכנה המתרגמת   ב.

שהמעבד או המיקרו בקר מבין . אם התוכנה מתרגמת   –שפת מכונה  –לאפסים ואחדים 

קובץ מקור  אם היא מתרגמת  .נקראת אסמבלר מקובץ אסמבלי לשפת מכונה אז התוכנה 

נקראת קומפיילר. הקובץ שנוצר  המתרגמת בשפת על או בשפה מונחית עצמים התוכנה 

מורכב מאפסים ואחדים שהם שפת  . קובץ המטרה   Object File –בץ מטרה נקרא קו 

 80x86תוכנה שיודעת לתרגם אסמבלי של מעבד  המכונה של המעבד או המיקרו בקר.

 a51.  תוכנה שמתרגמת קובץ שמסתיים ב  asmיודעת לתרגם קבצים המסתיימים ב 

התוכנה  .  51ת ה מתרגמת את קובץ המקור לשפת מכונה של מיקרו בקר ממשפח

היא  או מה המתכנן מתכוון שהתוכנית תעשה. המתרגמת איננה יודעת מה מטרת התוכנית 

לדוגמה  שהפקודה שכתבנו היא   (.SYNTAXקובץ המקור אין שגיאות תחביר )שב  בודקת

mov al,bl   ולא כתבנוmove al,bl  התו(e   . ) ליד כל שגיאה גם רשומה השורה שבה  מיותר

אם אין שגיאות קומפילציה  יש שגיאה כדי שלתכנת יהיה קל למצא את השגיאה ולתקן אותה. 

.  לפעמים מקבלים הודעה שאין שגיאות אבל יש OBJהקובץ מתורגם לקובץ מטרה  

warning –  במקרה כזה  באחת השורות בתוכנית.  –לוגי  –משהו לא הגיוני  –אזהרה

תוכנית אמנם מתורגמת לקובץ מטרה אבל מומלץ להבין את האזהרה ולתקן זאת במידת  ה

 הצורך. 

המאפשרת תוך כדי הרצה גם   -    Debugger –ת ניפוי עם תוכנשל התוכנית הרצה  ג.

בהמשך הפרק נבין את   לראות מצב זיכרון , מצב של משתנים   , מצב רגיסטרים ועוד .

 אפשרויות הניפוי. 

ד. בהרבה מקרים כאשר בונים פרויקט הוא מורכב ממספר קבצי מקור. כל קובץ מקור יכול  

( ולבסוף   OBJלהיכתב על ידי משתמש אחר . כל קובץ מקור כזה מתורגם לקובץ מטרה ) 

 בין כל קבצי המטרה השונים.    -  link –התוכנה מקשרת 
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 פרויקט  ךכתיבת קובץ מקור ושמירתו בתו   –התחלת העבודה  .2

היא מתאימה למשפחות של ו IDE סביבת עבודה  היא µVisionבסביבת  KEILהתוכנה של 

אנחנו נסביר את התוכנה ללא חקירה מעמיקה לכל   מיקרו בקרים של יצרנים שונים .

 האפשרויות אבל במידה מספקת להרצת תוכניות  מעבדה ופרויקטים . 

 :  1מתואר באיור כאשר נלחץ על קיצור הדרך להפעלת התוכנה נקבל את המסך ה .א

   KEIL  – µV5: מסך התוכנה  1איור 

ונקבל   projectבמסך התפריט למעלה נלחץ על .  1נפתח פרויקט ונקרא לו תרגיל  .ב

. ייפתח מסך שבו נקבע את  NEW µVISION PROJECTתפריט משנה ונלחץ על  

: כאן שמרנו את הקובץ בשולחן העבודה  2מיקום קובץ הפרויקט שנכתוב. ראה איור 

  ש של סיומת הקובץ היא. ברירת המחד SAVEלחץ על .  targil1 בשם וקראנו לו

µVPROJ.  עבור כל התרגילים שנכתוב. עם השם שלך כדאי להכין ספריה נפרדת 
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 .      targil1. µVPROJ: שם הפרויקט שפתחנו הוא  2איור 

שהוא מסך שבו בוחרים את המיקרו  3שבאיור  CPUפתחה את מסך התפריט  saveלחיצה על  .ג

 בקר שאיתו רוצים לעבוד. 

 : בחירת המיקרו בקר שאיתו רוצים לעבוד.  3איור 

 :  אפשרויות 2כאן יש לנו 

של )בתוכנית הלימודים   AT89c51את שם המיקרו בקר , לדוגמה   SEARCH. לרשום בחלון ה 1 

עובדים עם מיקרו   ,2020החל משנת  מעבדים ושפה עילית, מיקרובמקצוע  משרד החינוך הנדסאים של 

c8051f320  השייך לחברתSILABS   . 

בחלונית אפשר  

לרשום את המיקרו 

בקר הרצוי. לדוגמה: 

at89c51 . 

אפשרות נוספת היא  

לנווט עם העכבר בין 

המשפחות השונות.  

לדוגמה לוחצים על  

  Atmelה + ליד 

וממשיכים לנווט 

 בחלונית שתיפתח 
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  :  searchבשורת ה לעבור בצורה ידנית על כל היצרנים והרכיבים שלהם. לעבודה רגילה נרשום  . 2

AT89c51   של חברת ATMEGA  נסמן עם העכבר את השורה שבה   4ונקבל את המסך שבאיור .

 24מיקרו בקר הרצוי ) צבע כחול ( ונקבל בצד ימין מספר נתונים לגביו כמו מהירות המעבד נמצא ה

למטה   OKנלחץ על  , כמות טיימרים וכו'. IPמגה הרץ ) אפשר לשנות למהירות אחרת( כמות  הדקי 

   ונעבור לסעיף הבא:

 . Atmelשל חברת  AT89C51עבור   : בחירת המיקרו בקר הרצוי א4איור 

   .Silicon Labsשל חברת   c8051f320בקר קרו עבור מי חירת המיקרו בהאיור הבא מתאר את 

 

 Silicon Labsחברת של  c8051f320ב : בחירת המיקרו בקר 4איור 
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. הכוונה היא שהקומפיילר   startup.a51להוסיף קובץ במסך זה שואלים האם רוצים   .ד

קפיצה לכתובת   שהיא אחרי   0יירשום תוכנית אתחול שבה הוא רושם בכתובת 

 .  100Hלדוגמה לכתובת  הפסיקה.של  ם קטוריוו ההכתובות של 

 

 startup.a51: מסך בחירה האם להוסיף   5איור 

 

 : 6או "לא". נניח שנלחץ על "לא" ואז נקבל את המסך שבאיור כאן ניתן ללחוץ על "כן" 

. לחיצה על ה + משמאלו  target 1בצד שמאל קיבלנו את מסך הפרויקט. הוא נקרא  .ה

 .   7ונקבל את המסך באיור 
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 : מסך הפרויקט 6איור 

 

 

 
 ריק.    Source Group 1: מסך הפרויקט ובו  7איור 

 

עדיין לא הכנסנו לפרויקט שלנו קובץ תכנית לא רשום כלום כי   Source Group 1מתחת ל   

 שאותו נרצה להריץ. 
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אז  ו FILEנכתוב כעת תוכנית שאותה נרצה להריץ. לשם כך נבחר במסך התפריט שלמעלה 

במסך   .TEXT1סך עם מ 8איור המסך שב ונקבל  את NEWבמסך החדש שנפתח נלחץ על 

 זה נכתוב את התוכנית.  

 סך כתיבת התוכנית : מ 8איור 
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 :  9שבאיור  נכתוב את תוכנית האסמבלי  .ו

 

 : תכנית ראשונה  9איור 

 

ובמסך     FILEאת התוכנית שרשמנו נשמור כקובץ אסמבלי. לשם כך נלחץ על התפריט  .ז

 : 10ונקבל את המסך שבאיור   AS  SAVEשייפתח נלחץ על  

 

   tar1.a51: שמירת הקובץ  10איור 

   0רשום את הפקודות הבאות החל מכתובת 

 הקסה   100קפוץ לכתובת 

 הקסה  100רשום את הפקודות הבאות החל מכתובת 

   r0הקסה לרגיסטר   55העבר את הנתון 

   r1הקסה לרגיסטר   66העבר את הנתון 

 הפנימי הקסה בזיכרון הנתונים   70הקסה לכתובת   64העבר את הנתון 

 הקסה בזיכרון הנתונים הפנימי   75הקסה  לכתובת   98העבר את הנתון 

 הקסה בזיכרון הנתונים הפנימי  70הקסה לכתובת   75העבר את הנתון שבכתובת 

 ) לולאה אין סופית (   againקפוץ קפיצה קצרה לתווית 

 סיום תוכנית האסמבלי 
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אנחנו  כדי שהקומפיילר ידע לתרגם אותו. a51יש לשים לב לרשום את הקובץ עם סיומת 

ל  TEXT 1ונראה ששם הקובץ השתנה מ  SAVE. נלחץ ע   tar1.a51קראנו לקובץ 

tar1  11והפקודות רשומות בצבע כמו באיור  : 

 

 .  tar1.a51: התוכנית   11איור 

לפרויקט שלנו. לשם כך נביא בעזרת העכבר את    tar1.a51כעת יש לצרף את הקובץ  .ח

  מפסק )בחלון הפרויקט בצד שמאל למעלה( ונלחץ על ה Source Group 1הסמן אל 

 :12הימני בעכבר. נקבל את המסך שבאיור 

 לפרויקט.  tar1.a51: הוספת הקובץ  12איור 

 

 : הוספת קובץ קיים לפרויקט 12איור 

 . 13ואז נעבור למסך באיור  …'Add Existing file to Group 'Source Group 1נלחץ על 
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 .  13ניעזר באיור  במסך זה נבחר את הקובץ שנרצה להוסיף לפרויקט. .ט 

 1ואז נקבל את מסך    …'Add Existing Files to Group 'Source Group 1נלחץ על  

 לפרויקט . tar1.a51: הוספת קובץ  13איור 

) כרגע אין ( . נשנה את החלון ל   Cכי מוצג בחלון קבצי   tar1.a51לא רואים את הקובץ 

Asm Source file  שבו רואים את הקובץ   14ונקבל את איורtar1.a51  .    

 

 : בחירת הקובץ להוספה לפרויקט.  14איור 

לחץ על החץ לשנות מ  

C Source file     לAsm 

Source file 

הקובץ שרוצים 

להוסיף לפרויקט  

אחרי ששינינו את  

 Asmסיומת ל ה
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שבו רואים  15פעמיים ואז נראה את המסך באיור  tar1.a51נלחץ בעזרת העכבר על הקובץ 

 שהקובץ התווסף לפרויקט. 

רואים שהקובץ התווסף לפרויקט.  15באיור   .י

   Source Group 1לוחצים על ה + ליד  :  15איור 

הוספנו אותה לפרויקט. עכשיו נבדוק שאין לנו טעויות ונריץ את  וכתבנו תוכנית  כאןעד 

 התוכנית. 

 קומפילציה  –תרגום התוכנית  .3

כאשר כותבים תכנית משתמשים בתוכנית שמקשרת בין המשתמש, המקלדת והתצוגה )  

מסך(. התוכנית נקראת מעבד תמלילים או עורך מסך. הקובץ נשמר כקובץ טקסט ואנחנו  

.  את קובץ הטקסט יש לתרגם לאפסים ואחדים שהמיקרו בקר  tart1.a51קראנו לו 

עד   ר שפה עילית זה נקרא קומפיילר(. מכיר. התוכנית המתרגמת נקראת אסמבלר ) עבו

עכשיו כתבנו את התוכנית . בפרק זה נתרגם את התוכנית ונבדוק שאין טעויות תחביר.  

 :  16ניעזר באיור 

 : תפקיד הצלמיות בתפריט 16איור 

 

לוחצים על ה +  

ורואים שהקובץ 

 נוסף לפרויקט 

שמירת הקובץ  

 שבמסך

שמירת כל הקבצים  

תרגום    שבפרויקט 

הקובץ 

במסךש

. 

תרגום כל 

הקבצים בקובץ  

 הנוכחי  מטרהה

הקבצים  תרגום כל 

  טרהבקבצי המ

 השונים שבפרויקט
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באיור רשמנו מה עושה כל צלמית שבתפריט. המלצה שלנו היא לעבור עם העכבר על כל 

הקובץ שבמסך.  ב. שמירת כל  בסדר הבא : א. שמירת   ההצלמיות אחת אחרי השניי

הקבצים שבפרויקט.   ג. תרגום של הקובץ שבמסך.     ד. תרגום כל הקבצים בקובץ המטרה  

 הנוכחי    ה.  תרגום כל הקבצים בקבצי המטרה השונים.

 : 17במידה ואין שגיאות נקבל את המסך שבאיור  

 : המסך המתקבל אחרי קומפילציה במידה ואין שגיאות  17איור 

הוא כאשר אין שגיאות בתחביר. זה עדיין לא אומר שהתוכנית   17המסך המתקבל באיור 

תעשה את מה שרצינו. כרגע עברנו רק את שלב כתיבת התוכנית ותרגומה. עכשיו יש להריץ  

 אותה ולראות האם היא עושה את מה שרצינו.

 

 

 

 

מראה שאין שגיאות  

 אזהרות ואין 
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 הרצה עם תוכנית ניפוי   .4

בפרקים ב' ו ג' כתבנו את התוכנית ותרגמנו אותה. כעת נבדוק מה התוכנית עושה.  

התוכנית שכתבנו איננה תוכנית "רצינית" וכל מטרתה היא להראות איך עובדים עם  

 תוכנית הניפוי.  

 : debugכדי לפתוח את תוכנית הניפוי   18ניעזר באיור  .א

 

   debug: כניסה לתוכנית הניפוי  18איור  

 

 . 19נראה באיור  18המסך שנקבל אחרי הפעלת אחת מהאפשרויות באיור   .ב

שאנחנו משתמשים היא להערכה והיא   KEILקיבלנו מסך שמודיע לנו שהתוכנה של  .ג

בתים של קוד. עד כאן התוכנית היא ללא כסף. עבור תוכניות המעבדה   2Kמוגבלת לעד 

 ו לקנות גרסה מלאה מהחברה. זה מספיק. לפרויקט רציני זה לא מספיק וזה ידרבן אותנ

 

אפשרות א' : לחיצה עם  

תעביר   dהעכבר על צלמית 

 אותנו לתוכנית הניפוי

אפשרות ב' : לחיצה על 

Debug   ובמסך שייפתח

 start/stopללחוץ על 

Debug session 
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 בתים של קוד  2Kית שלנו לעד : מסך המגביל את התוכנ 19איור 

 

 .  20ונקבל את המסך שבאיור   19לחיצה על אישור במסך  .ד

אזור הקוד, אזור   תבאיור ניתן לראות את האזורים השונים שבמסך הניפוי הכוללים א

 .   1האסמבלי, אזור הרגיסטרים של המעבד וערכם, אזור המחסנית ואזור זיכרון 

באזור הרגיסטרים נראים הערכים בכניסה לתוכנית. מצב הרגיסטרים בכניסה לתוכנית  

שקיבל את   SP. רואים שכל הרגיסטרים התאפסו חוץ ממצביע המחסנית  resetמדמה פעולת 

 2.  ברגיסטר זה ישנן  PSW = 0כי רגיסטר ה  0וכחי שעובדים איתו הוא . הבנק הנ 7הערך 

 ( .  RS0 =  RS1 = 0ביטים שבעזרתם קובעים עם איזה בנק עובדים ) 

יציאה ממסך הניפוי וחזרה לתוכנית העריכה/כתיבה על ידי לחיצה חוזרת על   .ה

 שבעזרתה הגענו למסך הניפוי.  dהצלמית  
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   debug: מסך תוכנית הניפוי   20מסך 

כל אחת מהפעולות של הניפוי יכולות להתבצע בשני אופנים. או על ידי מקש של המקלדת   

 (. 21)נסביר באיור או בעזרת צלמית בתפריט 

 נראים הצלמיות לפעולות הניפוי ותפקידן מוסבר מתחת לאיור.  21באיור 

רואים את  

הרגיסטרים השונים 

 והערך שלהם

הוא שפת   02.  הקוד   00   01   02רשום בהתאמה  2,  1,  0אזור הקוד: בכתובות  

  0100אומרים מהי הכתובת אליה רוצים לקפוץ )  0100והמספרים   ljmpהמכונה של  

                                                             שבתוכנית האסמבלי שלנו.   ljmp 100hו     org 0הקסה (. זהו תרגום של המשפטים  

 לה( )ללא פעו  No OPerationשאומר    NOPשכוונתו  00... רשום 4,  3בכתובת  

 

אזור תוכנית  

האסמבלי  

 שכתבנו

 אזור המחסנית 

 1אזור זיכרון 

כרגע מראה את אזור  

הרגיסטרים. ניתן ללחוץ על  

Project   ) ולראות  )משמאלו

 את מבנה הפרויקט 
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מראה את הצלמיות עבור כל פעולת ניפוי ללא צורך לזכור את המקשים המבצעים פעולות   21איור 

 אלו .

 פעולות ניפוי בסיסיות:   21איור 

 

 :   פעולות ניפוי בסיסיות 5  .ו

1. Step one line   –   הרצת התוכנית שורה אחרי שורה בעזרת מקש  -צעד שורה אחתF11     .

במצב זה התוכנית מבצעת את השורה בה נמצא הסמן ועוצרת בשורה הבאה. המשתמש  

יכול לבדוק מה קרה בזיכרון או ברגיסטרים ) או במשתנים ( אחרי שהפקודה התבצעה. אם  

(  עוברים לשורה הראשונה של   delay)קרא לפרוצדורה הרחוקה   lcall delayיש פקודה כמו 

זו. אם כותבים בשפה עילית וקוראים לפונקציה עוברים לשורה  הפרוצדורה ועוצרים בשורה

 הראשונה של הפונקציה ועוצרים בה. 

2. Step over -    צעד אחורה בעזרת המקשF10 אם יש פקודה כמו   .lcall delay    קרא(

, מבצעת את כל פקודות  delay( אז התוכנית עוברת לפרוצדורה  delayלפרוצדורה הרחוקה 

אז התוכנית     lcall delayוחוזרים לשורה אחרי הפקודה   retהפרוצדורה וכאשר יש פקודת  

 נעצרת. 

3. Step out  -    יציאה בעזרת צמד המקשיםCTRL+F11    מצב זה עוזר כאשר נמאים .

ה  בפרוצדורה ) או בפונקציה (  ורוצים לסיים אותה ולחזור לשורה אחרי השורה שקרא

 לפרוצדורה או לפונקציה . 

4. Run to Cursor Line –  בעזרת המקשים     -רוץ לשורה של הסמןCTRL+F10   במצב זה ניתן .

התוכנית תרוץ וכאשר    CTRL+F10להעביר את הסמן לשורה רצויה ואז בעזרת  המקשים  

 תגיע לשורה שבה נמצא הסמן היא תעצור.

5. Break Point  - בעזרת מקש  – נקודת עצירהF9.   כאשר תוכנית רצה ורוצים שכאשר היא

תגיע לשורה מסוימת היא תעצור בשורה זו אז מביאים את הסמן לשורה הרצויה ולוחצים על  

Step one line Step over Step out    Run to Cursor 

Line 
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. הורה נצבעת בצבע ירוק עם סימון של עיגול בצבע אדום משמאל למספר השורה .   F9מקש 

שתמש יוכל לבדוק את מצב  בכל פעם שהתוכנית מגיעה לשורה המסומנת  היא תעצור והמ

 הרגיסטרים, זיכרון וכו'.

 

 הצגת אזור זיכרון הנתונים הפנימי .ז

כאשר נמצאים בתוכנית הניפוי ורוצים להציג אזור בזיכרון הפנימי או החיצוני ניתן  

 : 22דרכים. ניעזר באיור  3לעשות זאת ב 

 אפשרויות להצגת אזור זיכרון  3:  22איור 

 

לאחר שבוחרים אזור זיכרון  נוכל לבחור איזה זיכרון רוצים לראות, כלומר האם פנימי או  

 זו כתובת להציג את הזיכרון.  חיצוני ומאי

) באחת מ  Memory1מראה כיצד מציגים את אזור הזיכרון הרצוי. באיור בחרנו את  23איור 

האפשרויות ( , הבאנו את הזיכרון למיקום הרצוי במסך והרחבנו את התמונה של הזיכרון  3

 בצורה נוחה לנו. 

 

 

לחיצה על החץ תפתח תפריו משנה עם ארבעה אזורי זיכרון 

.  ניתן לבחור כל אחד מ   Memory4ועד   Memory1שונים. מ 

 זמנית.  האזורים. ניתן לבחור מספר אזורי זיכרון בו 4

אפשרות נוספת היא למשוך בעזרת העכבר בחלק הכחול 

במסך.   את הזיכרון לכל מקום שנרצה  - drag –ולמשוך 

צלעות המלבן   4בעזרת העכבר ניתן למשוך באחת מ 

 ולהרחיב את תצוגת הזיכרון.

ואז במסך תפריט נוסף  Viewללחוץ על 

ואז לבחור   Memory windowשייפתח לבחור 

 .  4עד  1את הזיכרון הרצוי מ 
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 :הצגת אזור זיכרון הנתונים הפנימי  23איור 

, אזור הנתונים   Dataשאומר שרוצים לראות את אזור ה  D:0רושמים  Addressבחלון ה 

. הנתונים המוצגים הם בהקסה דצימלי כאשר בצד שמאל מופיעה   0הפנימי , החל מכתובת  

ואז   D:0x00בדוגמה כאן בשורה הראשונה רשום  הכתובת ומימין לה הנתונים בכתובות אלו.

. בשורה   0FHועד  0בדוגמה כאן ( המייצגים את הנתונים בכתובות מ  0נתונים )  16מוצגים 

בדוגמה  0הנתונים )  16בעשרוני ( ומימין לה  16)שהיא   D:0x10השנייה רשומה הכתובת 

 וכך הלאה.  1FHועד   10Hכאן( שבכתובות מ 

 

  X. ה   X:1000hיש לרשום   1000Hכדי להציג את אזור הזיכרון החיצוני החל מכתובת 

 . eXternalמציין שמדובר ב 

והשני חיצוני החל מכתובת   0אזורי זיכרון. האחד פנימי החל מכתובת  2מראה  24איור 

1000H  . 
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 . 1000Hוחיצוני מכתובת  0אזורי תצוגה. פנימי מכתובת  2:   24איור 

 

פוי ולראות מה קורה בזיכרון  אפשרויות הני 5כעת ניתן להריץ את התוכנית באחת מתוך  

 תוך כדי הרצת התוכנית. 


