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دانلود Codevision AVR نسخه جدید 3.12

سالم خدمت کاربران گرامی وب سایت الکترونیک و رباتیک ، مدتی هست ورژن جدید 3.12 کامپایلر معروف برنامه نویسی زبان

سی (C) برای میکرو پردازنده های AVR توسط هموطن های عزیزمان فعال سازی شده است که به رایگان می توانید از امکانات

این کامپایلر استفاده کنید ، ورژنی که فعال سازی شده است ویرایش Advanced است که از قابلیت های این ویرایش دارا بودن

افزونه LCD Vision است که کاربرد آن ویرایش فونتها ، تصاویر ، تبدیل و خروجی گرفتن از آن برای سورس کد C یا دادههای

باینری است ، CodeVisionAVR Advanced 3.12 از نظر شکل ظاهری کمی تفاوت داشته ولی از نظر امکانات تفاوت

های بسیاری با نسخه های قبلی دارد امکانات و ویژگیهای نرمافزار کدویژن 3.12   :

محیط یکپارچهی برنامهنویسی و توسعه
AVR برای میکروکنترلرهای C کامپایل دقیق زبان برنامهنویسی

bit و bool ،char ،int ،short ،long ،float پشتیبانی از انواع دادهها مانند
C جهت ایجاد و ویرایش فونتها و تصاویر و تبدیل و خروجیگرفتن از آن برای سورسکد LCD Vision دارای ابزار

پشتیبانی از انواع میکروکنرلرها
CodeWizardAVR با XMEGA امکان برنامهریز خودکار برای دستگاههای جدید

AVR سازگاری کامل با نرمافزارهای مختلف
امکان استفاده بهعنوان افزونهی نرمافزار Atmel Studio با یکپارچگی کامل
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Compiler

Improved CodeVisionAVR project export to Atmel Studio when there is no exact chip type match

When importing a CodeVisionAVR project in Atmel Studio 6.2, ensure that the active build configuration of the new created Atmel Studio
solution matches the one from the CodeVisionAVR project .prj file

Fixed errors which occurred when using the USB library for the ATmega U2, U4 and AT90USB82/162 chips

CodeWizardAVR

Fixed: ADC reference type and clock frequency settings were not correctly read from the CodeWizardAVR .cwp project file

Chip Programmer

Fixed: Reading chip signature, lock bits and calibration bytes didn't work correctly for STK600, AVRISP, AVR Dragon and JTAGICE
when Atmel Studio 6.2 was installed

ابتدا فایل را از لینک باال دانلود و فایل را از حالت فشرده خارج کنید .1
بر روی فایل CodeVisonAVR.3.12_WLE.iR.EXE کلیک کنید و آن را نص کنید (ولی بعداز نصب اجرا نکنید) .2

محتویات پوشه Crack را کپی کنید و در مسیر C:\cvavr\BIN جایگذاری و جایگزین کنید .3
نرم افزار را اجرا کرده و از آن لذت ببرید .4

برای اطالعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید
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