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(AVR نرم افزار پروگرام کردن) sinaProg 2.1.7 دانلود

بعداز نوشتن برنامه ، باید برنامه نوشته شده را کامپایلر کنیم و فایل تولید شده را داخل میکرو مدنظر پروگرام کنیم ، کامپایلر های

معروف برنامه نویسی مانند BASCOM AVR ، CODEVISION AVR ، WINAVR و ... از پروگرامر های استاندار و

معتبر پشتیبانی می کنند و می توان بعداز نوشتن برنامه مستقیما از داخل کامپایلر میکرو را پروگرام کرد و فایل هگز را داخل میکرو

pcb که بسیار هم محبوب هستند و اکثر شرکت ها آن را با (... و USBasb مانند) ریخت ولی پروگرامر های معمول و ارزان قیمت

و رنگ و لعاب مختلف تولید می کنند با این کامپایلر ها مشکل دارند ، پس چاره کار این است که ابتدا با استفاده از کامپایلر فایل

هگز (hex) را تولید و سپس با نرم افزار های مخصوصی که با این پروگرامر ها ساز گار هستند ، برنامه را داخل میکرو پروگرام کنیم

، sinaProg 2.1.7 (که فکر کنم سازنده آن ایرانی هم هست) یکی از نرم افزار های بسیار ساده و دلنشین برای انجام این کار

است نرم افزار sinaProg 2.1.7 دارای محیط بسیار ساده و جذاب و بدور از پیچیدگی است و برای افراد تازه کار بهترین گزینه می

باشد ، این نرم افزار در حین ساده بودن دارای امکاناتی هست که بقیه نرم افزار ها از آن بی بهره هستند ، بعنوان مثال نرم افزار

بصورت اتوماتیک میکروی متصل به پروگرامر را شناسایی می کند و الزم نیست بصورت دستی مدل میکرو را انتخاب

کنیم ، همچنین بصورت گرافیکی میشود کالک میکرو را تنظیم کرد و الزم نیست حتما به چینش فیوز بیت ها مراجعه کنیم در

https://wle.ir/category/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C/software-compiler/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://wle.ir/6104/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-bascom-avr-2-0-7-6.html
https://wle.ir/3580/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%B1-codevision-avr-2-05-3.html
https://wle.ir/category/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C/software-compiler/
https://wle.ir/1357/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1-usbasp-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF.html
https://wle.ir/7110/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-sinaprog-2-1-7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-avr.html
https://wle.ir/7110/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-sinaprog-2-1-7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-avr.html


سرزمین الکترونیک 2/2 (AVR نرم افزار پروگرام کردن) sinaProg 2.1.7 دانلود
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اینجـا مختصـری دربـاره گزینـه هـای نـرم افـزار توضیـح خـواهیم داد 

آموزش نرم افزار ساده پروگرام کردن AVR   1- (hex file) - در این قسمت باید مسیر فایل hex , eep و ...  که قراره داخل

میکرو پروگرام بشه مشخص شود 2 - (flash) - در این قسمت می توان فایل hex برنامه نوشته شده را درون میکرو پروگرام کرد

3 - (eeprom) - در این قسمت می توان فایل eep را درون میکرو ریخت 4 -(device) - این قسمت برای مشخص کردن

مدل میکر است با زدن search بصورت اتوماتیک میکرو تشخیص داده می شود 5 - (fuses) - در اینجا م توان فیوز بیت ها را

تنظیم کرد 6 - (programmer) - در این قسمت باید مدل پروگرامر خود را انتخاب کنید

برای اطالعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید

(AVR نرم افزار پروگرام کردن) sinaProg 2.1.7 دانلود
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https://wle.ir/7110/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-sinaprog-2-1-7-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-avr.html/wle-prog-help
https://wle.ir/7110/sinaprog.html

