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    µVisionהכרת סביבת הפיתוח      4.7

 כללי  4.7.1

. זהו קיצור של    IDEצריך להתקין במחשב סביבת פיתוח הנקראת  Cכדי לכתוב ולהריץ תוכנית באסמבלי או בשפת על כמו  

Integrated Development Environment  -   ובעברית סביבת פיתוח משולבת. בסביבה כזו יש מספר קבצים המכילים בין היתר

 את המרכיבים הבאים :  

( שבעזרתו כותבים את התוכנית. מעבד התמלילים מכיל את   notepadאו  qtextאו  wordמעבד תמלילים ) כמו  •

רה( . את התוכנית שכותבים יש לשמור עם  האפשרויות של כתיבה, מחיקה, העתקה, הדבקה וטיפול בקבצים ) טעינה ושמי 

 .    name.cהוא ייקרא  C. אם הוא ב   name.a51הוא ייקרא    51סיומת המתאימה . לדוגמה אם הקובץ באסמבלי של ה 

. אם כן התוכנית איננה מתורגמת  Syntax- לאחר כתיבת התוכנית יש לבדוק האם התוכנית נכתבה עם שגיאות תחביר  •

היכן הטעויות כדי שיוכל לתקן. אחרי שהמשתמש תיקן את טעויות התחביר התוכנה מתרגמת את  ומודיעה למשתמש 

הדברים נקראת אסמבלר עבור תוכנית באסמבלי או קומפיילר אם התוכנית   2התוכנית לשפת מכונה. התוכנה שעושה את 

 ות מחשב. במערכ  exeעבור מיקרו בקרים ו קובץ  HEXרשומה בשפת על. הקובץ שנוצר נקרא קובץ 

 Debugלאחר שהקומפיילר תירגם את התוכנית  יש צורך לבדוק האם התוכנית עובדת כראוי. לשם כך יש תוכנה הנקראת  •

שמאפשרת למשתמש להריץ את התוכנית ובמידה ואיננה עובדת כראוי יש אפשרות לעבור פקודה אחר פקודה     -ניפוי  –

step one line  רצויה אותה מסמנים עם העכבר  או להריץ את התוכנית עד פקודהGo to Cursor   או ליצור נקודות ,

 ועוד.   Break pointsשבירה   

( לכל  LINKקיים גם מנהל פרויקטים אם רוצים לשלב מספר תוכנות שרצות תחת תוכנית אחת. המנהל מבצע קישור )  •

 הקבצים שנמצאים בפרויקט. 

עצמה יש סביבת העבודה  משלה    Silicon Labsניתן להריץ תוכניות שכתבנו למיקרו בקר עם מספר סביבות עבודה. לחברת  

 .   Keilשל חברת  Visionμאבל משרד החינוך ממליץ לעבוד עם תוכנה הנקראת  Simplicity Studioהנקראת    

Visionμ   היא IDE  - נהל  מעורך חזק ומודרני עם מעבד תמלילים/מבוססת חלונות המשלבת  -  סביבת פיתוח משולבת

     Visionμ קבצי  יוצר מקשר ו++ ,  C/Cפרויקטים. הוא משלב את כל הכלים הדרושים לפיתוח יישומים משובצים, כולל מהדר  

)הרצת התוכנית בהדמייה  הוא מאפשר סימולציה  . מסייע לזרז את תהליך הפיתוח של יישומיםו   HEX וקבצי מכונה עם סיומת  

של המיקרו בקר. היא עובדת גם עם מיקרו    FLASHוגם צריבה של זיכרון התוכנית מסוג במחשב ולא ממש עם מיקרו בקר( 

   בקרים מסוגים שונים של חברות אחרות.

 

 למחשב  µVision 5סביבת הפיתוח  הורדת    4.7.2

. במסך שייפתח שנראה    https://www.keil.com/demo/eval/c51.htm    ניתן להוריד בקישור : 5µVisionאת תוכנת 

  –, החברה שבה אתה עובד )אני רשמתי חינוך   Emailבאיור הבא יש למלא שאלון . יש לרשום את השם הפרטי, שם המשפחה ה 

Education  ( , תפקיד ) אני רשמתיinstructor  אם את/ה סטודנט רשום .student   .אחר כך יש להכניס את הארץ ואת הטלפון ,)

למטה יותר, אחרי הכתב באדום יש אפשרות לסמן במלבן האם לקבל מייל כאשר יש עדכונים חדשים ) לא חובה( , מתחת יש מלבן  

   . Submitעל    ( ואז לוחצים למטה C8051F380שבו יש לרשום באיזה רכיב מדובר ) אני רשמתי 

 

https://www.keil.com/demo/eval/c51.htm
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 .   Keil: מסך הרשמה לתוכנה של  4.7.1איור   

 מקבלים את המסך הבא :  Submitלאחר הלחיצה על  

 

 

 : מסך הורדת התוכנה   4.7.2איור   

יש להעתיק את המספר 

 כי נצטרך אותו בהמשך 
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 MD5:A77A3700DD44E75FC0C8C235A1BC8F98המספר שהעתקנו הוא :                

ולוחצים כדי להוריד את התוכנה. במחשב שלי הופיעה השאלה   C51V960A.EXEמביאים את הסמן עם העכבר  על הכיתוב    

 האם לאפשר לתוכנה לבצע שינויים במחשב ועניתי לאפשר ואחר כך הופיעה השאלה האם להפעיל או לשמור ורשמתי להפעיל. 

 שהתקבל נראה כך : המסך החדש 

 

 : תוכנית ההתקנה  4.7.3איור  

 

 ונקבל את מסך רישיון ההסכמה.  Nextלחיצה על 

 

 :מסך רישיון ההסכמה   4.7.4איור 

 לסמן משבצת הסכמה 
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 נקבל את המסך :  Nextלאחר לחיצה על 

 

  Keil_v5בספרייה  C: מיקום התוכנית בכונן  4.7.5איור  

 

ותתחיל טעינה של   Nextאה לך את הפרטים שרשמת ברישום ותיתן לך אפשרות לשנות. לחץ שוב על  תר  Nextלחיצה נוספת על 

 התוכנית. בסיום נקבל את המסך : 

 

 : מסך סיום טעינת התוכנית.  4.7.6איור 

! אין צורך לעבור לשלבים הבאים   מכאן ניתן להתחיל לעבוד עם התוכנה תסיים את טעינת התוכנית.   Finishלחיצה על  

 שמטרתם  לקבל מפתח מוצר ולעבוד כאדמיניסטרטור. נמשיך לשלב הבא. 
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 קבלת מפתח מוצר    – 4.7.3

 או מספר סידורי של המוצר  ניכנס לקישור :  product keyכדי לקבל רישיון שנקרא מפתח מוצר   

https://pages.silabs.com/lp-keil-pk51.html  

 נקבל מסך עם האיור הבא : 

 

 :  מסך לקבלת מפתח מוצר  4.7.7איור  

 תעביר אותנו למסך הבא :  Submitלחיצה על  

 

 : מסך סיום ההרשמה למפתח המוצר 4.7.8איור  

 מפתח המוצר במקרה שלי הוא  )אתם תקבלו מספר אחר ויש להעתיק אותו ולשמור לשלב הבא( : 

 חשוב לרשום כתובת מייל עדכנית

 לרשום את שם המיקרו בקר

  מספר סידורי של המוצרמפתח מוצר או להעתיק 

- PSN     !! נצטרך אותו בהמשך  !! 

https://pages.silabs.com/lp-keil-pk51.html
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Product Key or Product Serial Number (PSN): X9F3Y-I8FIW-TWSZ0 

PSN – Product Serial Number –    .קבלת מפתח המוצר/מספר סידורי מוצר כאן סיימנו את מספר סידורי של המוצר   . 

 

 הפעלה כמנהל )אדמיניסטרטור(  –  4.7.3.1

 desk top -נעבור למסך הבית . לשם כך אדמיניסטרטור  -אחרי שקיבלנו את מפתח המוצר נפעיל את התוכנה כמנהל המערכת  

 ונקבל.   µVision 5)צלמית( לקיצור הדרך לתוכנית    ICONונלחץ עם המפסק הימני בעכבר על 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : הפעלה כאדמיניסטרטור4.7.9איור  

 

 אדמיניסטרטור   -הפעלה כמנהל המערכת    4.7.3.2

  fileשנעבוד איתה. נלחץ על  µVision 5נלחץ על "הפעל כמנהל המערכת" ונקבל את המסך שבאיור הבא . זוהי התוכנה  

 בתפריט ונקבל: 
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 : מסך התוכנה שבו נפעיל את "ניהול רישיון" עם מפתח המוצר/המספר הסידורי .  4.7.10איור 

 

 תיתן לנו את המסך הבא:  License Managementלחיצה על  

 

 : קבלת רישיון דרך האינטרנט 4.7.11איור 

 

את המסך באיור הבא שמודיע לך שאתה עומד לשלוח את מספר המחשב והמספר   ונקבל Get LIC via Internetלחיצה על  

 :  Keilלחברת   - PSN Product Serial Number  –הסידורי של המוצר 

לחץ על ניהול רישיון  

Licence Management 

לחץ על קבל רישיון דרך האינטרנט  

Get LIC via Internet 
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 :  מסך הודעה על שליחת מספר המחשב ומספר סידורי של המוצר4.7.12איור  

 

 לחיצה על אישור ונקבל : 

 

 : מסך הכנסת מספר סידורי של המוצר.  4.7.13איור  

נכניס את המספר הסידורי של  

 PSNהמוצר  

אפשר  )   JOB  פרטים נוספים למילוי כמו

( , גיל כמה מועסקים ,   studentלרשום 

מערכת הפעלה ומהירות חיבור אינטרנט.  

בהמשך יש שאלות לגבי המחשב שלך ,  

אילו תוכנות השתמשת השנה ואילו תוכנות  

תשתמש בשנה הבאה  , תחומי התעניינות  

 מקצועיים ועוד. לא חייבים למלא. 
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 נמשיך ונרד עם המסך עד למטה. כאן יש למלא נתונים שאלון לגבי היישומים שצריך , 

 

 

 : מסך הרשמה בסוף הכנסת המספר הסידורי של המוצר. 4.7.14איור  

 

 בסיום ההרשמה נקבל את המסך הבא : 

 

 המספר הסידורי של המוצר. : סיום מסך הרשמה של  4.7.15איור 
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)את  אל המייל שרשמת בסעיפים הקודמים שנראה כך   Keilבסיום מסך ההרשמה נשלח  אליך מייל מהתמיכה הטכנית של חברת 

 : ההדגשה בצבע ירוק וצהוב אני הוספתי לנוחיות ההסבר...(

 

Thank you for licensing your Keil product.  Your License ID Code (LIC) is printed below.  
Print a copy of this e-mail to keep for your records. 
 
PK51 Professional Developer's Kit 
For Silicon Labs Devices Only 
Support Ends 28 Feb 2022 
 
PC Description       : HOME PC 
Computer ID     (CID): CSMPQ-QZLJH 
 
License ID Code (LIC): HN910-BRXK0-YNR7V-276IS-62JWP-CHLZ6 
 
 
To activate your Keil product, copy the License ID Code (LIC) and paste it into the New 
License ID Code input field on the Single-User License Tab in the uVision4 License Manager 
Dialog (available from the File menu). 
 
*** DO NOT REPLY TO THIS EMAIL:  For licensing problems or questions, please contact Keil 
Technical Support. 
 
Thank You, 
Technical Support 

 

 

 (  מודגש בצבע ירוק.  2022בפברואר  28)  Feb 2022 28עד  הוא  מקבליםהרישיון ש

   HN910-BRXK0-YNR7V-276IS-62JWP-CHLZ6לסיום יש להכניס את מספר הרישיון החדש שמקבלים מודגש בצהוב : 

 ונכניס את הרישיון החדש :  License Managementל  µVision 5   נחזור לתוכנה של 

 

 LID  - License Id Code: מסך ניהול רישיון כדי להכניס מספר קוד רישיון חדש     4.7.16איור  

לחץ על ניהול רישיון  

Licence Management 
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   LIC:  הכנסת קוד רישיון  4.7.17איור  

 

 וכאן הסתיימה העלאת התוכנה ורישום חוקי למערכת.    Closeנלחץ על 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לכאן נכניס את מספר  

 LICקוד הרישיון החדש 
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 µVision  בסביבת   KEILעבודה עם    4.8

 
 כללי  4.8.1

סביבת   – IDE – Integrated Development Environmentחברה שמוכרת תוכנה כלשהי מספקת סביבת עבודה הנקראת 

 חלקים :             3המורכבת מ  - פיתוח משולבת 

או מעבד   notepad ,  edlinבעזרת תוכנת עריכה כמו   - Source File  -  קובץ מקור. תוכנה לכתיבת התוכנית הנקרא א

(  . אם כותבים את התוכנית  ASCII   וכו'. קובץ המקור הוא קובץ טקסט ) נקרא גם קובץ אסקי word    ,Qtextתמלילים כמו 

  asm  הוא מסתיים בשם 80x86לי של ב אם הקובץ הוא באסמ   myProg.cלדוגמה :     Cאז הקובץ מסתיים עם  Cבשפת סי 

.  אם הקובץ   myProg.a51הוא ייקרא :    51.  אם הקובץ הוא באסמבלי של מיקרו בקר ממשפחת ה    myProg.asmלדוגמה : 

 וכך הלאה.   myProg.vbהוא בויזואל בייסיק הוא ייקרא :   

אפסים ואחדים  א שתפ מכונה שהיתרגום התוכנית )קומפילציה(. התוכנה המתרגמת את קובץ המקור שנוצר בסעיף הקודם ל  ב.

שהמעבד או המיקרו בקר מבין . אם התוכנה מתרגמת מקובץ אסמבלי לשפת מכונה אז התוכנה נקראת אסמבלר. אם היא מתרגמת  

כמו   INTERPRETER –או אינטרפרטר  קובץ מקור בשפת על או בשפה מונחית עצמים התוכנה המתרגמת נקראת קומפיילר 

. קובץ המטרה מורכב מאפסים ואחדים שהם שפת המכונה של      Object File –. הקובץ שנוצר נקרא קובץ מטרה בשפת פייתון

.  תוכנה   asmיודעת לתרגם קבצים המסתיימים ב  80x86המעבד או המיקרו בקר. תוכנה שיודעת לתרגם אסמבלי של מעבד  

.  התוכנה המתרגמת   51נה של מיקרו בקר ממשפחת ה מתרגמת את קובץ המקור לשפת מכו a51שמתרגמת קובץ שמסתיים ב  

איננה יודעת מה מטרת התוכנית או מה המתכנן מתכוון שהתוכנית תעשה. היא בודקת שבקובץ המקור אין שגיאות תחביר  

(SYNTAX לדוגמה  שהפקודה שכתבנו היא .)mov al,bl     ולא כתבנוmove al,bl   התו(e ליד כל שגיאה גם רשומה . ) מיותר  

תכנת יהיה קל למצא את השגיאה ולתקן אותה. אם אין שגיאות קומפילציה הקובץ מתורגם לקובץ  מהשורה שבה יש שגיאה כדי של

באחת השורות   –לוגי  –משהו לא הגיוני  –אזהרה  – warning.  לפעמים מקבלים הודעה שאין שגיאות אבל יש OBJמטרה  

 לקובץ מטרה אבל מומלץ להבין את האזהרה ולתקן זאת במידת הצורך. בתוכנית.  במקרה כזה התוכנית אמנם מתורגמת 

המאפשרת תוך כדי הרצה גם לראות מצב זיכרון , מצב של משתנים   ,    -  Debugger –הרצה של התוכנית עם תוכנת ניפוי  .ג

 מצב רגיסטרים ועוד . בהמשך הפרק נבין את אפשרויות הניפוי. 

קט הוא מורכב ממספר קבצי מקור. כל קובץ מקור יכול להיכתב על ידי משתמש אחר . כל קובץ  . בהרבה מקרים כאשר בונים פרויד

 בין כל קבצי המטרה השונים.    -   link –( ולבסוף התוכנה מקשרת  OBJמקור כזה מתורגם לקובץ מטרה ) 

 

היא עשירה ביותר עם הרבה אפשרויות עבודה ולא ניתן ללמד "הכול" בפעם אחת. תרגול ועוד פעם   µVisionתוכנית ה   הערה:

 תרגול ישפרו את הידע בתוכנה ויקנו בטחון למשתמש.  

  

 כתיבת קובץ מקור ושמירתו בתוך פרויקט  – התחלת העבודה  4.8.2

והיא מתאימה למשפחות של מיקרו בקרים של יצרנים שונים .    IDEהיא סביבת עבודה   µVisionבסביבת  KEILהתוכנה של  

הסבר   אנחנו נסביר את התוכנה ללא חקירה מעמיקה לכל האפשרויות אבל במידה מספקת להרצת תוכניות  מעבדה ופרויקטים . 

 https://www.keil.com/product/brochures/uv4.pdfניתן למצוא בקישור :        4גרסה   µVisionעל תוכנת    באנגלית 

https://www.keil.com/product/brochures/uv4.pdf
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 :    4.1כאשר נלחץ על קיצור הדרך להפעלת התוכנה נקבל את המסך המתואר באיור  4.8.2.1

 

   KEIL – µV5: מסך התוכנה   4.1איור 

 

 NEWונקבל תפריט משנה ונלחץ על    projectבמסך התפריט למעלה נלחץ על  .   1נפתח פרויקט ונקרא לו תרגיל  4.8.2.2

µVISION PROJECT  כאן שמרנו את הקובץ     :4.2. ייפתח מסך שבו נקבע את מיקום קובץ הפרויקט שנכתוב. ראה איור

 . µVPROJשל סיומת הקובץ היא  ל. ברירת המחד SAVE. לחץ על    targil1בשולחן העבודה וקראנו לו בשם 

 

 

 

 

 

 

ונקבל מסך   Projectלחיצה על  

תפריט נוסף ובו נלחץ על   

 µVision ProjectNew  
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 .      targil1. µVPROJ: שם הפרויקט שפתחנו הוא  4.2איור  

 שהוא מסך שבו בוחרים את המיקרו בקר שאיתו רוצים לעבוד.  3שבאיור   CPUפתחה את מסך התפריט  saveלחיצה על  4.8.2.3

 

 

 :  בחירת המיקרו בקר שאיתו רוצים לעבוד.  4.3איור  

 

אפשרות נוספת היא  

לנווט עם העכבר בין  

המשפחות השונות.   

 Siliconמחפשים 

Labs    ואז לוחצים על

+ וממשיכים לנווט   ה

בחלונית שתיפתח עד  

 C8051f380שנגיע ל 

בחלונית אפשר לרשום  

את המיקרו בקר  

הרצוי. לדוגמה:  

C8051F380 . 
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.  לעבור בצורה  C8051F380    2את שם המיקרו בקר , לדוגמה   SEARCH. לרשום בחלון ה 1אפשרויות.  2כאן יש לנו 

 Silicon של חברת    search    :C8051F380ידנית על כל היצרנים והרכיבים שלהם. לעבודה רגילה נרשום בשורת ה 

Labs   נסמן עם העכבר את השורה שבה נמצא המיקרו בקר הרצוי ) צבע כחול ( ונקבל בצד ימין   4ונקבל את המסך שבאיור .

 למטה ונעבור לסעיף הבא:  OK. נלחץ על קרו בקר הזהמאפיינים שונים לגבי המימספר 

 

 : בחירת המיקרו בקר הרצוי.  4.4איור  

 

. הכוונה היא שהקומפיילר יירשום תוכנית אתחול שבה הוא    startup.a51להוסיף קובץ במסך זה שואלים האם רוצים   4.8.2.4

   100Hלדוגמה לכתובת  קפיצה לכתובת   שהיא אחרי הכתובות של וקטורי הפסיקה. 0רושם בכתובת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 startup.a51: מסך בחירה האם להוסיף   4.5איור 
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   : 6"לא" ואז נקבל את המסך שבאיור כאן ניתן ללחוץ על "כן" או "לא". נניח שנלחץ על 

 
 : מסך הפרויקט  4.6איור 

 

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

 .  4.7המסך באיור 

 

 
 ריק.     Source Group 1: מסך הפרויקט ובו   4.7איור 

 

 עדיין לא הכנסנו לפרויקט שלנו קובץ תכנית שאותו נרצה להריץ. לא רשום כלום כי   Source Group 1מתחת ל    

  NEWואז במסך החדש שנפתח נלחץ על   FILEנכתוב כעת תוכנית שאותה נרצה להריץ. לשם כך נבחר במסך התפריט שלמעלה 

 במסך זה נכתוב את התוכנית.    .TEXT1עם מסך  4.8איור המסך שב ונקבל  את
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 : מסך כתיבת התוכנית 4.8איור 

 :   4.9שבאיור נה הראשונכתוב את תוכנית האסמבלי    4.8.2.5

 

 תכנית ראשונה כתיבת :     4.9איור 

 

   AS  SAVEובמסך שייפתח נלחץ על      FILEאת התוכנית שרשמנו נשמור כקובץ אסמבלי. לשם כך נלחץ על התפריט  4.8.2.6

 :  4.10ונקבל את המסך שבאיור 

 

 

   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 

 בזיכרון הנתונים הפנימי הקסה  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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   tar1.a51: שמירת הקובץ   4.10איור 

. נלחץ ע    tar1.a51כדי שהקומפיילר ידע לתרגם אותו. אנחנו קראנו לקובץ  a51יש לשים לב לרשום את הקובץ עם סיומת  

SAVE   ונראה ששם הקובץ השתנה מTEXT 1   לtar1  4.11והפקודות רשומות בצבע כמו באיור  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .   tar1.a51: התוכנית   4.11איור 

 

  Source Group 1לפרויקט שלנו. לשם כך נביא בעזרת העכבר את הסמן אל    tar1.a51כעת יש לצרף את הקובץ   4.8.2.7

 : 4.12)בחלון הפרויקט בצד שמאל למעלה( ונלחץ על המפסק הימני בעכבר. נקבל את המסך שבאיור 
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 לפרויקט.   tar1.a51הוספת הקובץ  :   4.12איור 

 

 .  13ואז נעבור למסך באיור  …'Add Existing file to Group 'Source Group 1נלחץ על 

 

 .   4.13במסך זה נבחר את הקובץ שנרצה להוסיף לפרויקט. ניעזר באיור  4.8.2.8

ואז   Source Group 1)או נלחץ   עם המפסק הימני בעכבר על       …'Source Group 1'  על   עם העכבר פעמיים  קליקנ

 ונקבל :   "Add existing files to group "source Group 1נלחץ בעכבר בתפריט החדש שייפתח על :   1נקבל את מסך 

 לפרויקט .   tar1.a51: הוספת קובץ  4.13איור 

( .   נקבל את הקבצים שנרשום Cוכאשר נכתוב בשפת   רגע אין) כ Cמוצג בחלון קבצי כרגע כי    tar1.a51לא רואים את הקובץ  

    .  tar1.a51שבו רואים את הקובץ    4.14ונקבל את איור   Asm Source fileנשנה את החלון ל  

לחץ על החץ לשנות מ  

C Source file     ל

Asm Source file 
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 להוספה לפרויקט. : בחירת הקובץ   4.14איור 

 

 שבו רואים שהקובץ התווסף לפרויקט.  4.15פעמיים ואז נראה את המסך באיור  tar1.a51נלחץ בעזרת העכבר על הקובץ 

 רואים שהקובץ התווסף לפרויקט.  4.15באיור  

 

 

   Source Group 1: לוחצים על ה + ליד  4.15איור 

 עד כאן כתבנו תוכנית והוספנו אותה לפרויקט. עכשיו נבדוק שאין לנו טעויות ונריץ את התוכנית.

 

 

לוחצים על ה +  

ורואים שהקובץ  

 נוסף לפרויקט

הקובץ שרוצים  

להוסיף לפרויקט 

אחרי ששינינו את  

הסיומת ל         

Asm Source file 
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 קומפילציה  –תרגום התוכנית  4.9

כאשר כותבים תכנית משתמשים בתוכנית שמקשרת בין המשתמש, המקלדת והתצוגה ) מסך(. התוכנית נקראת מעבד תמלילים  

.  את קובץ הטקסט יש לתרגם לאפסים ואחדים   tart1.a51נחנו קראנו לו או עורך מסך. הקובץ נשמר כקובץ טקסט וא

. התוכנית המתרגמת נקראת אסמבלר ) עבור שפה עילית זה נקרא קומפיילר(.  עד עכשיו  שפת מכונה  – שהמיקרו בקר מכיר 

 : 4.16כתבנו את התוכנית . בפרק זה נתרגם את התוכנית ונבדוק שאין טעויות תחביר. ניעזר באיור  

 

 

 

 

 : תפקיד הצלמיות בתפריט 4.16איור 

הצלמיות אחת אחרי השנייה   5אחת מ באיור רשמנו מה עושה כל צלמית שבתפריט. המלצה שלנו היא לעבור עם העכבר על כל 

 בסדר הבא : א. שמירת הקובץ שבמסך.  ב. שמירת כל הקבצים שבפרויקט.   ג. תרגום של הקובץ שבמסך.     ד. תרגום כל הקבצים  

 קבצים בקבצי המטרה השונים. בקובץ המטרה הנוכחי    ה.  תרגום כל ה

 :  4.17במידה ואין שגיאות נקבל את המסך שבאיור   4.9.1

 

 : המסך המתקבל אחרי קומפילציה במידה ואין שגיאות 4.17יור א

שמירת הקובץ  

 שבמסך 

שמירת כל הקבצים  

 שבפרויקט 

תרגום   

הקובץ 

 שבמסך. 

תרגום כל הקבצים בקובץ  

המטרה הנוכחי. כרגע יש  

רק קובץ אחד. בהמשך  

 יהיו כמה קבצים. 

קישור של כל הקבצים  

בקבצי המטרה השונים  

 שבפרויקט 

 הודעה שאין שגיאות ואין אזהרות

 .  DATAבתים בשימוש באזור ה  8

בתים. החל   271התוכנית "תופסת" 

(. גם   10Eh) 270ועד כתובת  0מכתובת 

נלקחים  100hעד  3הבתים באזור מ 

 בחשבון. 
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הוא כאשר אין שגיאות בתחביר. זה עדיין לא אומר שהתוכנית תעשה את מה שרצינו. כרגע עברנו רק   4.17המסך המתקבל באיור 

 ם היא עושה את מה שרצינו. את שלב כתיבת התוכנית ותרגומה. עכשיו יש להריץ אותה ולראות הא

 

 הרצה עם תוכנית ניפוי  4.10

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    4.18ניעזר באיור  . א

 

   debug: כניסה לתוכנית הניפוי  4.18איור  

 

 .  4.19נראה באיור  4.18המסך שנקבל אחרי הפעלת אחת מהאפשרויות באיור  . ב

"בעברית  בתים של קוד.  2Kשאנחנו משתמשים היא להערכה והיא מוגבלת לעד  KEILנו מסך שמודיע לנו שהתוכנה של  קיבל . ג

עד כאן התוכנית היא ללא כסף. עבור תוכניות המעבדה זה מספיק. לפרויקט רציני זה לא מספיק וזה ידרבן  פשוטה" זה אומר ש

 אותנו לקנות גרסה מלאה מהחברה. 

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  2K: מסך המגביל את התוכנית שלנו לעד   4.19איור 

 

 .  4.20ונקבל את המסך שבאיור  4.19לחיצה על אישור במסך  . ד

באיור ניתן לראות את האזורים השונים שבמסך הניפוי הכוללים את אזור הקוד, אזור האסמבלי, אזור הרגיסטרים של המעבד וערכם,  

 .    1אזור המחסנית ואזור זיכרון 

. רואים שכל הרגיסטרים   resetבאזור הרגיסטרים נראים הערכים בכניסה לתוכנית. מצב הרגיסטרים בכניסה לתוכנית מדמה פעולת 

.  ברגיסטר זה   PSW = 0כי רגיסטר ה    0. הבנק הנוכחי שעובדים איתו הוא   7שקיבל את הערך   SPהתאפסו חוץ ממצביע המחסנית  

 ( .  RS0 =  RS1 = 0עם איזה בנק עובדים )  ביטים שבעזרתם קובעים 2ישנן 

 

 שבעזרתה הגענו למסך הניפוי.   dיציאה ממסך הניפוי וחזרה לתוכנית העריכה/כתיבה על ידי לחיצה חוזרת על הצלמית   .ה
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  debug: מסך תוכנית הניפוי   4.20מסך 

כל אחת מהפעולות של הניפוי יכולות להתבצע בשני אופנים. או על ידי מקש של המקלדת  או בעזרת צלמית בתפריט )נסביר באיור  

 נראים הצלמיות לפעולות הניפוי ותפקידן מוסבר מתחת לאיור.  4.21באיור   .( 21

 מראה את הצלמיות עבור כל פעולת ניפוי ללא צורך לזכור את המקשים המבצעים פעולות אלו .  4.21איור 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : פעולות ניפוי בסיסיות  4.21איור 

 

  ljmpשל  קוד הפעולההוא  02.  הקוד  00  01   02רשום בהתאמה  2, 1, 0אזור הקוד: בכתובות 

הקסה (. זהו תרגום של  0100אומרים מהי הכתובת אליה רוצים לקפוץ ) 0100והמספרים 
                                                              לשפת מכונה . שבתוכנית האסמבלי שלנו  ljmp 100hו     org 0המשפטים  

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

 

אזור תוכנית  

האסמבלי  

 שכתבנו 

 אזור המחסנית
)בהמשך   1אזור זיכרון 

 נראה איך משתמשים בו( 

כרגע מראה את אזור 

הרגיסטרים. ניתן ללחוץ על 
Project  ) ולראות )משמאלו

 את מבנה הפרויקט 

Step F11 

Step one line 

Step over F10 

Step over the 

current line 

Step out (Ctrl+f11) 

Step out of the 

current function 

Run to cursor line (Ctrl+f10) 

Run to the current cursor line 

חלון הפקודה 

 הסתר / צגה

  חלון ה

disassembly 

 הסתר / צגה

 סמליםחלון ה 

symbols 

 הסתר / צגה

חלון  

רגיסטרים  ה

 הסתר / צגה

קריאה  חלון  

למחסנית 

 הסתר / צגה

חלון  

עקיבה/משתנים 

watch 

 הסתר / צגה

זיכרון חלון 

 הסתר / צגה

טורי  חלון  

serial    או

printf  

 הסתר / צגה

 ריז יאנל חלון 

 הסתר / צגה

Reset – Resets 

the 

microcontroller 

CPU or simulator 

while debugging 

Run  F5         

to next 
breakpoint  

Stop- Halt 

program execution 
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 : )עם דוגמאות בהמשך (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  

(  עוברים לשורה הראשונה של   delayה )קרא לפרוצדורה הרחוק  lcall delayשהפקודה התבצעה. אם יש פקודה כמו 

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

 ועוצרים בה. 

2. Step over -    בעזרת המקש   נוסףצעדF10 אם יש פקודה כמו   .lcall delay   קרא לפרוצדורה הרחוקה(delay   אז )

חוזרים   -  ret  הפקודהתוכנית מגיעה ל, מבצעת את כל פקודות הפרוצדורה וכאשר  delayעוברת לפרוצדורה  התוכנית

והמשתמש יכול לבדוק מה קורה בזיכרון התוכנית, ברגיסטרים או    אז התוכנית נעצרתו  lcall delayלשורה אחרי הפקודה  

   במשתני התוכנית.

3. Step out   -    יציאה בעזרת צמד המקשיםCTRL+F11  אים בפרוצדורה ) או בפונקציה (   צ. מצב זה עוזר כאשר נמ

 ורוצים לסיים אותה ולחזור לשורה אחרי השורה שקראה לפרוצדורה או לפונקציה .  

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

 התוכנית תרוץ וכאשר תגיע לשורה שבה נמצא הסמן היא תעצור.   CTRL+F10לשורה רצויה ואז בעזרת  המקשים   

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

ורה נצבעת בצבע ירוק עם סימון של עיגול  ש. ה  F9לשורה הרצויה ולוחצים על מקש  תעצור בשורה זו אז מביאים את הסמן 

בצבע אדום משמאל למספר השורה . בכל פעם שהתוכנית מגיעה לשורה המסומנת  היא תעצור והמשתמש יוכל לבדוק את  

 מצב הרגיסטרים, זיכרון וכו'. 

 כתובת            הפקודה        נתונה התוכנית :  דוגמה:

110h  Mov a,#64h 

112h  Lcall delay     ; 200h  בכתובת  delay   הפרוצדורה 

115h  mov r0,#55h 

 

200h  mov r5,#98h 

202h  djnz r5,$ 

204h  ret 

205h 

 .   lcall delayבפקודה  112hנניח שאנחנו בכתובת  

 ונעצור בשורה זו.   200h(  נעבור לשורה  step one line)  F11אם נלחץ 

 .   delay  אחרי שביצעה את הפרוצדורה  115h(  התוכנית תעצור בשורה  step over)  F10אם נלחץ   

. אם נלחץ   202hחוזרים לשורה   0והיות והוא איננו   r5מרגיסטר  1. בשורה זו מבצעים חיסור של  202hנניח שאנחנו בשורה  

 . לעומת זאת אם נלחץ על     retעשרוני( עד שמגיעים לפקודה  252פעמים ) 98hנבצע פקודה זו     F10או   F11על 

CTRL+F11  (Step out התוכנית תעבור לשורה )115h  .ותעצור בשורה זו 
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 והחיצוני  זיכרון הנתונים הפנימי יהצגת אזור .ז

 :  4.22זר באיור דרכים. ניע  3כאשר נמצאים בתוכנית הניפוי ורוצים להציג אזור בזיכרון הפנימי או החיצוני ניתן לעשות זאת ב 

 

 

 אפשרויות להצגת אזור זיכרון  3:  4.22איור 

 

 לאחר שבוחרים אזור זיכרון  נוכל לבחור איזה זיכרון רוצים לראות, כלומר האם פנימי או חיצוני ומאיזו כתובת להציג את הזיכרון.  

האפשרויות ( , הבאנו את   3אחת מ ) ב Memory1מראה כיצד מציגים את אזור הזיכרון הרצוי. באיור בחרנו את  4.23איור 

 הזיכרון למיקום הרצוי במסך והרחבנו את התמונה של הזיכרון בצורה נוחה לנו. 

 

היא   Addressנתונים פנימי ו   Data - RAMמראה  D: Address         .Dנתונים פנימי נרשום :    RAMכדי לראות אזור 

אז   hהכתובת שממנה רוצים להתחיל לראות . )לא לשכוח את הנקודתיים ביניהם (. הכתובת היא עשרונית או אם רושמים 

 היא הקסה. 

 .   x:Addressיש לרשום   XRAMהחיצוני    RAMכדי לראות את זיכרון ה 

 כרונות. י באיורים הבאים מראים את הז

לחיצה על החץ תפתח תפריט משנה עם ארבעה אזורי זיכרון  

.  ניתן לבחור כל אחד מ   Memory4ועד   Memory1שונים. מ 

 האזורים. ניתן לבחור מספר אזורי זיכרון בו זמנית.  4

אפשרות נוספת היא למשוך בעזרת העכבר בחלק הכחול  

את הזיכרון לכל מקום שנרצה במסך.    - 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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 נימי :הצגת אזור זיכרון הנתונים הפ 4.23איור 

 

. הנתונים   0, אזור הנתונים הפנימי , החל מכתובת   Dataשאומר שרוצים לראות את אזור ה  D:0רושמים  Addressבחלון ה 

בדוגמה כאן בשורה הראשונה רשום     המוצגים הם בהקסה דצימלי כאשר בצד שמאל מופיעה הכתובת ומימין לה הנתונים בכתובות אלו.

D:0x00  0 כתובת  ועד  0בדוגמה כאן ( המייצגים את הנתונים בכתובות מ  0)  נתונים 16ואז מוצגיםFH   בשורה השנייה רשומה .

 וכך הלאה.   1FHועד    10Hבדוגמה כאן( שבכתובות מ   0הנתונים )  16בעשרוני ( ומימין לה  16)שהיא   D:0x10הכתובת 

 

 .   eXternalמציין שמדובר ב  X. ה    X:200hיש לרשום    200Hכדי להציג את אזור הזיכרון החיצוני החל מכתובת 

 .   200Hוהשני חיצוני החל מכתובת  0אזורי זיכרון. האחד פנימי החל מכתובת  2מראה  4.24איור 
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  .  200Hוחיצוני מכתובת  0אזורי תצוגה. פנימי מכתובת  2:   4.24איור 

 

 אפשרויות הניפוי ולראות מה קורה בזיכרון תוך כדי הרצת התוכנית.  5כעת ניתן להריץ את התוכנית באחת מתוך  

 

 

 

 ה וניפוי דוגמה של תוכנית עם הרצ 4.11

  1fhועד  0בנתון ההולך וגדל מ  6fhועד  50hהפנימי החל מכתובת  RAMנרשום תוכנית שממלאת בלוק כתובות באזור ה 

 .  21fhועד  200hמכתובת  XRAMבהתאמה. לאחר מכן נעביר את הנתון לאזור ה 

סעיפים קודמים או להשתמש באותו פרויקט הנקרא  יש אפשרות לפתוח פרויקט חדש עם כל השלבים שהזכרנו ב   4.11.1

targil1  ולסלק ממנו את הקובץtar1.a51    ולהוסיף לו קובץ חדש שנרשום. היות ואנחנו "עצלנים" אז נשתמש באפשרות

מהפרויקט. לשם כך נשים את העכבר על   tar1.a51בהתחלה נסיר את התוכנית השנייה ולא בכל תהליך יצירת פרויקט.  

tar1.a51 4.25ראה באיור נל מסך הבחלון הפרויקט ועם הקלקה על המפסק הימני בעכבר נקב   : 

 

  RAMאזורי זיכרון. אזור ה  2

 . XRAMהפנימי ואזור ה 

 0הנתון הוא    200hבכתובת 

 0הנתון הוא      201hכתובת 

 0הנתון הוא      202hכתובת 

 ...... 

 0הנתון הוא      20fhכתובת 

 

בכל שורה מוצג הנתון שיש ב  

כתובות. הנתון מוצג בהקסה  16

דצימלי. בעזרת העכבר ניתן  

 לשנות את גודל כל מסך. 

 סמן המראה איזו פקודה תתבצע 
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 מהפרויקט tar1.a51הסרת הקובץ    4.25איור  :

 .  4.26ונקבל את המסך באיור  Yesנקבל מסך שבו השאלה האם אנחנו בטוחים ?  ונלחץ על  

 

  
 

 

 

 
 

 מהפרויקט .    tar1.a51: המסך לאחר הסרת הקובץ   4.26איור 

הקובץ 

tar1.a51  

הוסר 

 מהפרויקט 

לאחר הסרת הקובץ מהפרויקט נסלק אותו  

גם מהמסך . נשים את הסמן בעזרת העכבר  

  המפסק הימני בצבע תכלת ועם  על החלק

 נקליק ונקבל את האיור הבא    בעכבר
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 כתיבת התוכנית החדשה  4.11.2

 

 ניעזר באיור הבא.     .  4.8.2.5החל מ כדי לכתוב תוכנית חדשה יש לחזור על סעיפים 

  

 
 

 :   מסך כתיבת קובץ חדש  4.27איור  

 

 ונקבל   Newו  Fileנקיש על  

 

 
 

 מסך כתיבת תוכנית חדשה.  4.28איור 

 

 .      4.29באיור נראית נכתוב את התוכנית החדשה . התוכנית 

. כאן נכתוב את   text1קיבלנו קובץ 

 tar2.a51התוכנית החדשה ונקרא לה 
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 .  text1: התוכנית השנייה. כרגע היא עדיין נקראת   4.29איור 

 

ובמסך שייפתח נקיש   Fileונוסיף את התוכנית לפרויקט. לשם כך נלחץ על   tar2.a51ל  text1נשנה את שם התוכנית מ  4.11.3

Save As…  .כשאי לשים לב שהקובץ רשום עדיין ללא צבעים אלא רק בשחור לבן . 

 

 

 .   tar2.a51: מסך שמירת קובץ חדש בשם  4.30איור 

 

 נרשום את שם התוכנית החדשה ונשמור עליה בספריה הרצויה. באיור הבא 

 

 .   0התחלת התוכנית בכתובת 

 . )מעבר לאזור הפסיקות( 100hשהיא  startהקפצת התוכנית לכתובת  

   100hהתחלת כתיבת פקודות החל מכתובת 

 .  0האקומולטור מקבל ערך ראשוני של 

r0  מצביע על הכתובות באזור הRAM  50החל מ  הפנימיh  יכולנו( גם לבחורr1  ) 
r7  .מונה לולאה. מראה כמה פעמים יש לבצע את הלולאה שבהמשך 

 הפנימי.  RAMב   r0העבר את הנתון שבאקומולטור לכתובת שעליה מצביע 

 את הנתון שבאקומולטור.  1הגדל ב 

 ע על הכתובת הבאה. כדי שיצבי  r0את הנתון שבמצביע  1הגדל ב 

 againקפוץ לכתובת  0ממונה הלולאה ואם הוא לא  1חסר 

 שורת הערה : סיום מילוי בלוק 

 כתובת התחלת הבלוק.  – 50hאת הערך   r0 העבר למצביע 

 XRAMשהוא כתובת הבית הראשון של הבלוק ב  200hאת הערך  dptrהעבר למצביע 

R6  בדומה ל(הוא מונה הלולאהr7  .מראה כמה פעמים מתבצעת הלולאה שבהמשך .) 

 הפנימי( אל האקומולטור. RAM)בזיכרון ה  r0העבר את הנתון מהכתובת עליה מצביע 

 .  XRAMב  dptrהעבר את הנתון שבאקומולטור לכתובת עליה מצביע ה 

 כדי שיצביע על הכתובת הבאה.   1ב  r0הגדל את המצביע 

 .  XRAMכדי שיצביע על הכתובת הבאה ב  dptrאת הערך שב  1הגדל ב 

 כדי לבצע את הלולאה שוב.  shoovואם הוא לא אפס חזור לכתובת  r6ממונה הלולאה  1חסר 

 קפוץ לכתובת שאתה נמצא בה כרגע ) לולאה אין סופית( 

 סוף התוכנית. 
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 בספריה הרצויה .  tar2.a51שמירת הקובץ בשם  4.31איור 

 

 תשמור את הקובץ בספרייה ונקבל :   Saveהקשה על 

 

 .    tar2.a51: מסך עם התוכנית   4.32איור  

 

 לפרויקט.   הוספת הקובץ  4.11.4

החלק של הפרויקט , נקיש על המפסק הימני בעכבר   Source Group 1כדי להוסיף את הקובץ לפרויקט נשים את העכבר על  

 ונקבל : 

 

התוכנית בצבע כי היא מוכרת  

לעורך כתוכנית אסמבלי. ערכים  

בצבע אדום, רגיסטרים ותוויות  

 בצבע ירוק ופקודות בצבע כחול .  

מצביעים ותוויות המופיעות  

 בפקודה בצבע שחור. 
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 : הוספת קובץ קיים לפרויקט .  4.33איור  

 

 ונקבל :  …Add Existing Files to Group Sourcr Group 1נקיש על  

 

 

  tar2.a51: הוספת הקובץ   4.34איור 

 

   והקובץ יצורף לפרויקט. Addפעמיים או נסמן אותו עם העכבר ונלחץ על  tar2.a51נלחץ על 
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 שמירה ותרגום  4.11.5

 

 

 

 : הקובץ צורף. הגיע שלב השמירה והתרגום.  4.35איור  

 

 הרשום. במידה שאין שגיאה נקבל : מומלץ ללחוץ על הצלמיות אחת אחרי השנייה לפי הסדר 

 

   buildו  : אחרי פעולת תרגום  4.36איור 

 

הקובץ 

tar2.a51  

 מצורף לפרויקט

אחרי שהקובץ צורף לפרויקט  

יש לבצע תרגום ולראות שאין  

שגיאות. כדאי ללחוץ על  

הצלמיות שממוספרות לפי 

הספירה אחת אחרי  הסדר של 

השנייה. יש לבדוק שבתרגום  

 התוכנית אין שגיאות . 

 שמירה  

1       2   

1   

5   4  3   

3.Translate 

4.Build 

5. Rebuild 

הודעה שאין שגיאות או  

 אזהרות 

כדי להריץ  

 debug -ולנפות 

  dיש ללחוץ על 

ואז נקבל את  

 האיור  שבהמשך 
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 )ניפוי(  debugהרצה ו  4.11.6

 את המסך הבא : . נלחץ אישור ונקבל  2Kמסך המודיע שהתוכנית היא עד נקבל  dהצלמית  כאשר נלחץ על  

 

 מסך הרצה וניפוי  4.37איור 

 

.   200hהחל מכתובת  XRAMוהשני אזור ה  0הפנימי החל מכתובת  RAMאזורי זיכרון. העליון הוא אזור ה  2באיור רואים 

 .  4.24האיור של המסכים דומה לזה שבאיור  

 

 .  Run to cursor line עם   הרצה – 4.11.6.1

או על הצלמית המתאימה במסך. במקרה   F11.  ניתן ללחוץ על  Step one line  -שורה אחת  ניתן להריץ את התוכנית צעד 

 תוכנית ואזורי הזיכרון. נעבור שורה אחרי שורה על התוכנית ונוכל לראות כיצד משתנים הרגיסטרים שב   כזה 

ונלחץ על   12) הרץ עד שורת הסמן(. לשם כך נביא את הסמן עם העכבר לשורה    Run to cursor lineנדגים הרצה עם  

 מפסק שמאל של העכבר ונקבל את התמונה שבאיור הבא : 

 

 

 

 

Step one line 
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 .  Goto cursor line: סימון השורה שרוצים שהתוכנית תרוץ ותיעצר בשורה זו     4.38איור 

  (  ונקבל את התמונה הבאה :Ctrl+F10) או       Goto cursor lineלחיצה על צלמית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  12:  מצב הזיכרון והרגיסטרים בהרצת התוכנית עד שורה  4.39איור 

הסמן 

בשורה  

12  

 Gotoנלחץ על 

cursor line 

התוכנית נעצרה בשורה  

בלוק הכתובות  . 12

  6fhועד  50hמכתובת  

שהולך   התמלא בנתון

  1fhועד  0וגדל מ 

 .בהתאמה

  r0רגיסטר 

נמצא על  

70h 

והאקומולטור  

 .  20hעל 

הרגיסטרים  

בצבע הכחול  

מראים את  

הרגיסטרים  
השתתפו 

בהרצה 

 האחרונה

 dataבאזור ה  0כתובת 

  0של בנק  r0היא גם 
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 Break point   - הרצה עם נקודת שבירה    4.11.6.2

נקודת שבירה היא שורה בתוכנית שבכל פעם שהתוכנית תגיע לשורה זו היא תעצור ונוכל לבדוק מה קורה בזיכרון,  

(.  כדי לסמן שורה שבה נרצה לשים נקודת עצירה נסמן עם העכבר את השורה   Cברגיסטרים )או עם משתנים בשפת 

 ונקבל את המסך הבא:   F9על  הרצויה ולחץ

 

 : נקודת עצירה 4.40איור 

 

 :  F5או על מקש  Runבתפריט ו  Debugנריץ את התוכנית על ידי לחיצה על 

 

 

   Runו  Debug: הרצת התוכנית עד נקודת העצירה בעזרת   4.41איור 

 

מסמנים עם  

העכבר את 

השורה ולוחצים 

ומקבלים   F9על 

נקודת עצירה 

המסומנת בצבע  

 אדום.
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  התוכנית רצה ועוצרת בשורה עם נקודת השבירה :

 

 : הרצה עם נקודת שבירה פעם ראשונה.  4.42איור 

 

 ונקבל :   Runואחר כך על  Debugאו על  F5יה : שוב נלחץ על  הרצה פעם שני

 

 

 נתונים.  2: מעבר פעמיים עד לנקודת עצירה. העברת   4.43איור 

 

בצבע הכחול הרגיסטרים 

מהנקודה   שהשתתפו בריצה

 האחרונה שהיינו עד נקודת השבירה 

עצירה 

בנקודת  

 שבירה

נתונים   2הועברו 
ו    d:50hמאזור 

D:51h   לכתובות

הקסה ב   201ו  200

XRAM 
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לאחר שהבנו מה עושה נקודת השבירה ,  נמחק את נקודת השבירה ונריץ את התוכנית עד סופה. נבטל את נקודת השבירה  

 . הסימן האדום של נקודת שבירה ייעלם.  F9על ידי לחיצה על  

 

 .  F9: ביטול נקודת שבירה על ידי הקשה על  4.44איור  

 

 ונקבל :  Runואחר כך על   Debugאו נלחץ שוב על  F5נריץ את התוכנית בעזרת מקש  

 

 כנית. : מצב הזיכרון והרגיסטרים בסיום התו 4.45איור 

 

 

ביטול נקודת  

.   F9השבירה עם 

הנקודה האדומה  

 נמחקה 

בלוק הכתובות מאזור  

  50hמכתובת   dataה 

הועתק ל    6fhועד 

XRAM    לכתובות

200h  20עדfh 

 בהתאמה
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4.12 µVision בשפת    הכתיבוC   

פתיחת הפרויקט היא כמו פתיחת פרויקט באסמבלי.  כתיבת  דומה לעבודה עם שפת אסמבלי.  Cהעבודה עם התוכנה בשפת 

שם הקובץ  . ניתן לחזור על  c.והכנסתה לפרויקט היא כמו עבור קובץ אסמבלי רק שלקובץ ניתן סיומת      Cהתוכנית בשפת 

  led1.cפעמים ונקרא לו בשם    10.   נכתוב קובץ המהבהב לד 4.8.2.6עד    4.8.2.1סעיפים  

 

 וצירופו לפרויקטכתיבת התוכנית    4.12.1

של המיקרו בקר. הלד מקבלת   P1.6אנחנו נניח שחיברנו לד ל  שרשמנו והוספנו לפרויקט.את התוכנית  האיור הבא מראה 

 היא כבויה.  1הלד תידלק ואם נוציא  P1.6ל  0. אם נוציא  P1.6וולט והקתודה מתחברת דרך נגד אל   3באנודה 

 

 

 פעמים.  10להבהוב של לד  C: תוכנית בשפת  4.46איור 

 

 )קומפילציה(  תרגום   4.12.2

 . זאת כמובן בתנאי שאין טעות בקומפילציה.  5עד  1באיור הבא יש לבצע את הסעיפים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 וכתובתם.  של המיקרו  הכללה של קובץ כותר שבו הצהרות על הרגיסטרים

 .  P1.6והוא נמצא ברגל  LEDשייקרא  SFRהגדרה של ביט באזור ה 

 .  longהמקבלת ערך מטיפוס  delayהגדרה של פונקציה בשם 

 .  longמטיפוס  xהגדרת משתנה בשם 

 פעמים.  delayTimeהחוזרת על עצמה   forלולאת 
 . mainונקציה הראשית הגדרת הפ

 .  intהגדרת משתנה מטיפוס 

 . push pullעם  כפלט P1.6קביעת ההדק 

 אפשור הקרוסבר.

 פעמים.  10המתבצעת   forלולאת 

 הדלקת הלד. 

 לפונקציה.  25000ושליחת הערך  delayקריאה לפונקציה 

 כיבוי הלד.

 לפונקציה.  25000ושליחת הערך  delayקריאה לפונקציה 

 

אחרי  

שכתבנו את  

הקובץ  

שמרנו עליו  

 led1.cבשם 

  וצרפנו אותו

 לפרויקט 
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 : תרגום )קומפילציה(  4.47איור 

 

 הרצה   4.12.3

 .   debugונעבור לתוכנית ה  dנלחץ על ה 

 

 

 . debugמסך ה  4.48איור  

שמירה      

2      1    

5   4   3    

 תרגום 

אחד   5עד  1אחרי ביצוע הסעיפים 

  –במידה ואין שגיאות  –אחרי השני 

 נקבל את הרשום מטה : 

 בתים  154 תתופס -קוד ה –התוכנית 

כדי להריץ את התוכנית ב  

debug  יש ללחוץ עלd   
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ונקודות   Run to cursor lineועבור דרך   F11 – Step one lineגם כאן נוכל להשתמש בכל אפשרויות ההרצה החל מ 

 שבירה.  

 watchשם נמצאת הלד. כדי לראות מה קורה עם הלד נפתח חלון    P1.6בתוכנית זו אנחנו רוצים לראות מה קורה עם 

 .  שמאפשר לנו לראות משתנים של התוכנית

 

 

   watch: כיצד נפתח חלון  4.49איור 

ובחלון תפריט    Watch Windowsבתפריט ואז בתפריט המשנה שנפתח לסמן    Viewללחוץ עם העכבר על דרך אחת היא 

 .  watch 1הנוסף שנפתח ללחוץ על 

 דרך נוספת היא ללחוץ על הצלמית שבאיור.  

 המסך שנקבל נראה כך : 

 

  watch:מסך  4.50איור 

 .   watchדרכים לפתיחת חלון  2

 לפי הסימון משמאל.  .1

 ללחוץ על הצלמית הבאה .2

נקליק פעמיים עם העכבר  

 Enter expressionעל 

 LEDונרשום 
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 נקבל את המסך הבא :   LEDלאחר שרשמנו 

 

 .  WATCHנוסף במסך ה  LED: המשתנה  4.51איור 

 

 . Enter expressionניתן להוסיף משתנים נוספים על ידי הקלקה כפולה שוב על 

 

 פעמים .  10(  1ו    0)  OFFל  ONמשתנה בין   LEDשהתוכן של ה  עכשיו ניתן להריץ את התוכנית ולראות  

 

 הוספה של עברית   4.13

 כדי להוסיף הערות בעברית יש לבצע את השלבים הבאים : 

 

  Configuration –: מעבר למסך התצורה   4.52איור 

 

 ונקבל את המסך הבא :   configurationהקלקה על ה 

 .    LEDהמשתנה 

 הוא ביט.  LED משתנהטיפוס ה

 .   0הערך עכשיו                         

מקליקים על ה  

configuration 
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 : מסך העריכה   4.53איור 

 

   , מרחק השורות מקצוות המסך ועוד., את צבע השורות  Cזהו מסך העריכה שבו ניתן לקבוע את גודל התווים באסמבלי וב 

 Encode in UTF-8( יש לקבוע     Encode In ANSIיש להקליק על החץ שבאיור ובמסך שייפתח ) ברירת המחדל היא 

without signature  לאחר מכן ללחוץ על .OK     . .מרגע זה ניתן יהיה לכתוב גם בעברית 

 

להקליק על החץ ובתפריט  

 Encode inשנפתח להקיש על  

UTF-8 without signature  

)בדרך כלל הוא נפתח על   

Encode with ANSI  ואז )

 OKללחוץ על 


