
 بسمه تعالی

 سالم 

 در میکرو را توضیح بدم. Boot Loaderدر این پروژه قصد دارم نحوه کار با 

 نامه ها استفاده میشود.بر Programیا  Updateاز این ویژگی در میکرو غالبا برای 

 ندارید. Serialیا  ISPبدین صورت که شما برای پروگرام کردن میکرو دیگر نیازی به پروگرام های 

 از میکرو میباشد. RXD&TXD)این منظور تنها نیاز به دو پایه )برای 

 پروگرام کنید.را از راه دور میکرو , RFبرای مثال شما میتوانید با قرار دادن یک ماژول 

  وجود ندارد. Serialو  ISPچنین ویژگی در پروگرامر های 

 ()در این پروژه میباشد. FT232از طریق  RS232 سلایرابتدا نیاز به ارتباط برای این کار 

 نرم افزار بسادگی به این مهم دست یافت.پس از ساخت مدار میتوان توسط یک 

 را که در پیوست قرار داده شده دانلود کنید. Chip45boot GUIابتدا نرم افزار 

 از فایل دانلود شده انتخاب و پروگرام کنید.مربوط به میکرو خود را  HEX.به میکرو فایل  (…,ISP,Serial)اتصال پروگرامر با

 قرار دهید. Programmedا درحالت ر bootrst,bootsz0,bootsz1  بیتهای,توجه کنید در قسمت فیوز بیت ها 

 میباشد. Unprogrammedبه معنای  1و Programmedبه معنای  0در تنظیم فیوز بیت ها : نکته 

 کابل سلایر را به میکرو متصل کنید.حال 

 نرم افزار را اجرا کنید. COMو مشخص شدن  USBپس از اتصال 

 



 انتخاب کنید. را اصلیبرنامه  HEX.و محل  Baudrateمربوطه و   COMحال پورت 

 

 را بزنید.  Connect to Bootloaderدر نهایت 

 نکته:

برنامه برده که در اینجا مدتی انتظار برای ورود  تدایبه ابرا پس از هر بار ریست شدن میکرو برنامه  Bootrstفیوزبیت با انتخاب 

 رابزنید. …Connect toبرنامه جدید در نظر گرفته شده در این فاصله باید گزینه 

  

 رابزنید.  …Programدر اینجا 



 

 را بزنید. …Start Appحال 

 برنامه جدید روی میکرو پروگرام شده است.

 توجه:

 یر مواجه شوید.زبا پیام  …Connectپس از کلیک بر  در بعضی مواقع ممکن است

 

 . یدرا بزن OKدر این حالت 

 



 را بزنید.  …Connectدوباره  COMپس از انتخاب پورت 

 

 از این ویژگی میکرو استفاده کنید.ی میتوانید تبه همین راح

 :توجه

 در پروژه های قبل به طور کامل توضیح داده شده است. FT232نصب و استفاده از  ,مراحل ساخت 
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