بررسی تغییرات در نسخه جذیذ نرمافزار IAR EMBEDDED WORKBNCH
هحیط تَسعِ ًرمافساری  IARقذرتوٌذتریي هحیط ترًاهِ ریسی ٍ اشکال زدایی

 )Debuggingتیرای هیکرٍنٌررٍریر STM8

ه تاشذ نِ تَضیحات الزم را در نرات نِ اخیراً از طریق هَسسِ دیثاگراى هٌرشر شذُ تَضیح دادُاین اهیا الزم تیِ رنیر اسی در
ًسخِ جذیذ ترخ از جلَُّای گرافیک ایي ًرمافسار هرحَل شذُ اس نِ الزم اس ترخ از تغییرات را تررس ًوایین .
نِ در هرحلِ اٍل ٍ ًظة ًرمافسار پس از اًرخاب فایل  Setupنِ در رَح فشردُ ّوراُ نراب ارائِ گردیذُ طیححِ اطیل هیذیری
ًظة ًرمافسار هشاّذُ ه شَد:

نِ از طریق ّویي طححِ اقذام تِ ًظة ًرمافسار ه ًوایین نِ هراحل ًظة را در فظل هرتَطِ تَضیح دادُاین:

ً رم افسار را تِ سادگ ٍ ّواًگًَِ نِ تشریح نردین ًظة ًواییذ ٍ هجذداً تانیذ هیکٌن در هرحلِ ًظیة
 USB Dongleایي هرحلِ را ًظة ًٌواییذ تا اًرخاب گسیٌِ ) NO
 پس از خاتوِ ًظة  IAR License Managerرا از هحل ًظة پیرٍشُ ٍ ییا پَشیِ هَجیَد در زتاًیِ
 STARTاًرخاب ٍ فعال ًواییذ.
 گسیٌِ  Offline Activationرا اًرخاب ًواییذ.
 فایل  License Generator.exeرا از گَشِ نرک هَجَد در رَح فشردُ اًرخاب ٍ اجرا ًواییذ.
 اترذا از ً Productرمافسار هَرد ًیاز تِ هٌظَر نرک نردى را اًرخاب ًوَدُ ٍ تا اًرخیاب Generate
 ، License Numberشوارُ هجَز ًرمافساری را تَریذ ٍ ایي شوارُ را در  License Wizardنپی
ًواییذ.

 هراحل ًظة را تذٍى تغییر اداهِ دّیذ تا جای نِ در هراحل نرک نردى ارساه هثٌ تر رخیرُ نردى
یک فایل فعالسازی تا عٌَاى  Act.exeظاّر گردد نِ اییي فاییل را در ییک هحیل هشیخض هاًٌیذ
دسکراج رخیرُ ًواییذ.
 در ًرمافسار  License Generatorدر قسو پاییي زتاًِ  Activate Licenseرا تاز نردُ ٍ فایل
نِ در هحل هَرد ًظر رخیرُ ًوَدُایذ اًرخاب ًواییذ.
 در اداهِ فایل دیگری تا عٌَاى  ActivationResponse.txtرخیرُ خَاّذ شذ نِ فایل اطل فعیال
سازی ٍ نرک نل ًرمافسار اس .
 در  License Wizardایي فایل را اًرخاب ٍ تا تاییذ هراحل را اًرْا ترساًیذ

پس از خاتوِ ًظة آیکَى سیسرن را از ًَار تاز شًَذُ  STARTتِ دسکراج رایاًِ خَد هٌرقل ًواییذ  ،هحیط نل ًرمافسار ًیس تیِ
شکل زیر تْیٌِسازی شذُ نِ ترخ از قاتلی ّای نِ در ًسخِّای پیشیي تایذ از طریق هٌَ هَرد اسرحادُ قرار ه گرفی در اییي
ًسخِ تِ سادگ در اخریار نارتر قرار گرفرِ اس نِ هشاّذُ ه گردد:

در اترذا تغییرات هٌَ ًرم افسار را تررس ه ًوایین :

ّواًطَر نِ در ًاُ اٍل دیذُ ه شَد گسیٌِ  ST-LINKتظَرت ثات تِ ًَار هٌَ افسٍدُ شذُ اس نِ در ًسخِّای پیشیي تایذ از
طریق  ٍ Project  Optionاز طریق زتاًِ هرتَطِ فعال ه شذ.
ٍ تا اسرحادُ از زتاًِ تاز شًَذ در اًرْای ًَار اتسار ه تَاى گسیٌِّای هَرد ًیاز را هذیری ًوَد:

عوذُ ارساهات را در هثاحث هطرح شذُ در هري نراب تررس ًوَدُاین ٍ در اداهِ هثاحث در طَرت ًیاز هَراد هَرد ًیاز را تظَرت
تشریح تررس خَاّین ًوَد.
یک از هَاردی نِ تایذ تذاًیذ اسرحادُ از قاتلی ّای خاص پرٍگراهر  ST-LINKاس
نِ تا اسرحادُ از گسیٌِ  Option Byteهیرَاى گسیٌِ  Rad Out Programرا فعال
ًوَد نِ تاعث ه شَد هیکرٍنٌررٍرر طرفاً خَاًذً شذُ ٍ اهکاى ترًاهِ ریسی هجذد رٍی
آى غیر هوکي گردد )Read Only
سایر گسیٌِّای ًَار  ٍ Menuعولکرد نل آى را تا هطارعِ پٌجرُ اٌّوا ّ )Tool Tipر اتسار تا قرار گرفري چٌذ رحظِ رٍی آى
هشاّذُ ًواییذ

هَفق تاشیذ علیسادُ

کتاب اصول طراحی و برنامه نویسی میکروکنترلر  STM8منتشر شد!
برای آگاهی از فهرست مطالب و تهیه کتاب و برد آموزشی به لینک زیر مراجعه کنید:

کتاب آموزش  STM8نوشته ی مهندس علیزاده

