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 معرفی بخش های دستگاه
 

 
 

 

 انهیبه را USBجهت اتصال کابل  USB: کانکتور -1

 5*2استاندارد بصورت باکس  ISP یخروج ISP: یخروج -2

 یکاراکتر یها LCD: جهت تست یهدر مادگ نیپ -3

 LCDنور  میجهت تنظ : LCDومتریپتانس -4
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 LCDجهت تست کارکرد : LCDیشست -5

 کروکنترلریبه م یخارج ستالیجهت اتصال کر : EX-XTALکانکتور -6

 برد یبر رو کروکنترلرهایسوکت: جهت پروگرام نمودن م فیز -7

8- LDE کارکرد دستگاه:  یهاLED power هیتغذ جهت نشان دادن وصل بودن 

 کروکنترلریجهت نشان دادن پراگرام شدن م LED bussyدستگاه و 

 eeprom ی: جهت پروگرام نمودن حافظه هاهیپا 8سوکت  -9

 دستگاه ISPبه باکس  USBپورت  VCCجهت اتصال  EX power: جامپر -10

 هدر نیبه صورت پ ISP یخروج ISP: یخروج -11

 

 زیف سوکت

نسبت به تعداد پایه های میکروکنترلر نحوه قرارگیری بر روی زیف سوکت متفاوت میباشد طبق 

 عالیم راهنمای موجود در کنار زیف سوکت میکروکنترلر را بر روی زیف سوکت قرار دهید.

 

 

 



 EX powerجامپر 

ستاندارد  شما از کانکتور ا ست تغذیه میکرو کنترلر خود را فراهم  ISPزمانی که  ستفاده می کنید، می بای ا

به  USBپورت  VCCکنید. در صورتی که نمی توانید تغذیه برد خود را فراهم کنید، با اتصال این جامپر ، 

ضافه بار ، امکان  ISPکانکتور  VCCپایه  صال کوتاه و یا ا ست، در صورت ات متصل می گردد. الزم به ذکر ا

 شما صدمه ببیند، در نتیجه در مواقع ضروری از این روش استفاده نمایید. USBپورت  دارد که

 

 EX-XTALکانکتور 

در صووورتی که فیوز بیت های میکروکنترلر خود را طوری انتباک کنید که منبع کالآ  ن بصووورت خارجی 

هید. در غیر قرار د EX-XTALانتباک شووود، در این حالت می بایسووت یی کریسووتال بر روی پین هدر 

 اینصورت قادر به پروگرام نمودن میکرو نبواهید بود.

 

 ISPخروجی 

ستگاه در  ستاندارد  ISPحالت خروجی  2بر روی این د ست. یکی در حالت باکس ا شده ا و  ISPقرار داده 

دیگری بصوووورت پین هدر. زمانی که می خواهید میکروکنترلر خود را بر روی برد دیگری پروگرام نمایید یا 

را پروگرام نمایید، با توجه به تجهیزات خود می توانید یکی از خروجی های  SMDاینکه میکروکنترلرهای 

ISP .را مورد استفاده قرار دهید 

 

 EEPROMسوکت 

می بایسووتی از این سوووکت اسووتفاده نمایید.  24CXXXجهت پروگرام نمودن حافظه های سووریال سووری  

سپس از طریق برنامه ،  سوکت قرار داده و  خود را انتباک نموده و همانند  eepromحافظه را بر روی این 

 میکروکنترلر پروگرام نمایید.

 

 های کاراکتری LCDتست کننده 
LCD  سپس ست، بر روی برد قرار داده و  شده ا شته  شماره پایه که بر روی برد نو کاراکتری خود را طبق 

 LCD TESTشما سالم باشد، عبارت  LCD یی بار فشار دهید. در صورتی که   را LCD Testشستی 



ستگاه می توانید LCDبر روی  سیومتر موجود بر روی د شد. همچنین با کمی پتان شان داده خواهد  نور  ن

 را کم یا زیاد کنید. LCDپشت زمینه 

 

 

 

 

 

 نصب درایور پروگرامر در ویندوز

به صوووورت زیر در  ید  کامپیوتر خود وصووول می کن به  باز پروگرامر را  که برای اولین  گامی   deviceهن

manager  باشوووود به معنی نصوووو  نبودن درایور  ن می  که  مایش داده می شوووود  به ن ندوز  وی

  

 



را انتباک کنید .   libusb-win32پنجره باز شووده گزینه را اجرا کنید در  zadigبرای نصوو  درایور فایل 

کووو ووویوووی کووونووویووود. install driverبووورای نصووووو  درایوووور بووور روی دکوووموووه 

 

 بعد از پایان نص  با پیامی داده می شود که درایور با موفقیت نص  شد.

 

شدن درایور می توانید د ص   صورت  را چی کنید که  device managerوباره برای چی کردن ن در 

 باید به صورت زیر باشد. نص  صحیح



 

 

 

 روش دوم

ص  می کنید. در ویندوز  ستقیم درایور را ن صورت م صی ب سطه و نرم افزار خا  10و  8در این روش بدون وا

ستند ج وگیری می کند. به  ضای دیجیتال نی ص  درایورهایی که دارای مجوز و ام ستم عامل ویندوز از ن سی

 را غیرفعال کنیم. signatureچی کننده همین منظور در ابتدا می بایست 

صل کردن پروگرمر به کامپ هنگام ص  درا 8 ای 10 یها ندوزیدر و وتریو صورت اتومات وریدر مرح ه ن با  ییب

 .میشو یروبرو م ریز خطای



 

 ی. برامیفعال کن ریرا غ ندوزیو signatureچی کننده  دیبا 10و  8 ندوزیو یبر رو وریدرا نینص  ا یبرا

 .دیرا به دقت انجام ده ریمنظور مراحل ز نیا

  

 .دیکن رهیذخ بر روی کامپیوتر خود  DVDروی را از  Driver USB ASPابتدا  -1

 یباز م ری.حال صفحه زدیکن Restartرا  ستمیس دیرا نگه داشته ا Shift دیکه ک  یحال درحال -2

 شود.

 

 .دیکن ییک  Startup Settings یاکنون بر رو -3



 

 .دیکن ییک  Troubleshoot نهیگز یحال بر رو -4

 

 .دیکن ییک  Advanced options button نهیگز یبر رو -5



خواهد  رییشما قابل تغ یبرا ریز ماتیتنظ Restartشد. پس از زدن  دیمواجه خواه ریبا صفحه ز سپس

 .دیکن ییک  Restartدکمه  یبود. بر رو

 

 signatureهفتم که  نهیگز دیشد. اکنون با دیمواجه خواه ریبا صفحه ز وتریشدن کامپ ستارتیپس از ر

ی یک  بوردیک 7. حاال بر دکمه دیرا نص  کن خود Driver دیکند تا شما بتوان یفعال م ریرا غ ندوزیو

 :دیکن



 وریدرا دیتوان یگردد. اکنون م یبازم ندوزیو طیشده و به مح ستارتیر وتریکامپ 7 دیحال پس از فشردن ک 

مربوطه را  وریخود رفته و درا Device Manegerمنظور به  نیبد دینص  کن یمورد نظر را به راحت

 .دینص  کن ریطبق مراحل ز

 

 .میاز هارد انتباک کن میرا که قبال دان ود کرد وریتا درا دیکن ییدوم ک  نهیگز یبر رو

 

نص   تیبا موفق وریدرا نصورتیبد .میدهیرا فشار م نتریا دیرا در کادر وارد کرده و ک  وریاکنون  درس درا

 شد.



 برای پروگرم کردن میکروکنترلر ها ProgISPاستفاده از برنامه 

 

با پنجره زیر رو به رو می شوید قسمت های الزم با شماره مشبص   ProgISPبعد از نص  و اجرای برنامه 

 شده که در ادامه کاربرد هریی شرح داده می شود.

 میکروکنترلر مورد استفاده را انتباک می کنیماز این قسمت نوع  -1

 که قرار است بر روی میکروکنترلر پروگرام شود را از این قسمت انتباک می کنیم hexفایل  -2

 برای تغییر فیوزبیت های میکروکنترلر از این قسمت استفاده می شود. -3

 را انتباک کنید Autoبرای پروگرام کردن میکروکنترلر بعد از انتباک فایل هگز باید دکمه  -4

 برای پاآ کردن برنامه میکروکنترلر از این گزینه استفاده می شود. -5

 تمامی اعالن های برنامه و خطا های موجود در این قسمت نمایش داده می شود. -6

دستورات تیی زده شده به  Autoبا تیی زدن هر یی از این گزینه ها بعد از ک یی بر روی گزینه  -7

 ترتی  از چپ به راست اجرا خواهند شد.

جدید به  hex بعد از هربار کامپایل شدن برنامه نیاز نیست تا فایل Data Reloadبا زدن تیی 

 جدید را جایگزین می کند. hexخود به خود فایل برنامه داده شود و برنامه 
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ایپرام  ICرا انتباک و بر روی میکروکنترلر یا   eepromبا اسوووتفاده از این گزینه می توان فایل  -8

 پروگرام کرد.

 توضیح قسمت فیوزبیت:

 

 

 تنظیم کنید.در این پنجره می توانید فیوز بیت ها را به صورت دستی بیت به بیت 

در صورتی که  شنایی با فیوز بیت ها نداشته باشید با ک یی بر روی این گزینه به صورت گرافیکی  -1

 می توانید تنظیمات فیوز بیت میکروکنترلر خود را تغییر دهید.

 

برای محافظت از برنامه میکرو در برابر کپی شدن می توانید از قسمت میکروکنترلر خود را قفل  -2

 کنید.

2 1 

3 4 5 



 خواندن وضعیت فع ی فیوزبیت های میکروکنترلر به کار می رود برای -3

 برای بازگردانی فیوزبیت های میکروکنترلر به حالت اولیه به کار می رود -4

 برای نوشتن تغییرات فیوز بیت بر روی میکروکنترلر به کار می رود. -5

 

 نکات الزم در هنگام استفاده از دستگاه:

کریستال خارجی تنظیم شده است، می بایست یی کریستال  در صورتی که میکروکنترلر در حالت .1

 بر روی این پین هدر قرار داده شود.

بصووورت پر رن   LCDچیزی نشووان داده نشوود و یا اینکه   LCDدر صووورتی که در هنگام تسووت  .2

 را تنظیم کنید. LCDنمایش داده شد، به کمی پتانسیومتر نور پشت زمینه 

یا  LCDپروگرامر را اسوووتفاده می کنید، از قبیل تسوووت کننده  در صوووورتی که هر یی از امکانات .3

شند.  EEPROMو یا پروگرامر  AVRپروگرامر  ستفاده نمی با ستگاه قابل ا ، دیگر ببش های د

 شما در  ن واحد قادر به استفاده از چند قسمت دستگاه بصورت همزمان نمی باشید.

ند بار پروگرام نمودن میکروکنترلر، دسووتگاه قادر به شووناسووایی میکروکنترلر درصووورتی که بعد از چ .4

نباشد. در این حالت پایه های میکروکنترلر با دیگر میکروهای تعبیه شده بر روی زیف سوکت دچار 

ست. برای پروگرام نمودن میکرو می بایست از  ستفاده نموده و میکروی  ISP پورتتداخل گشته ا ا

 بردبورد قرار داده و میکروی خود را پروگرام نمایید.خود را بر روی 

 

 : سواالت متداول

روبرو  ”PROGRAMMER CAN NOT BE FOUND“ هنگام استفاده از نرم افزار با خطای -سوال

 .می شویم

در صورتی که رایانه دستگاه را به خوبی تشبیص نداده و یا اینکه درایور دستگاه به درستی نص   : پاسخ

باشد، نرم افزار قادر به شناسایی پروگرامر نبوده و شما می بایست این مشکل را رفع نمایید تا نرم افزار نشده 

 .بتواند ارتباط خود را با پروگرامر برقرار نماید

 .مطمئن شوید USB به پروگرامر و همچنین سالم بودن کابل USB از متصل بودن کابل .1

  .اصل کنیداز نص  بودن درایور پروگرامر اطمینان ح .2

 همبوانی دارد؟ bascom و codevision  یا این محصول با نرم افزارهای -سوال

ید فایل : پاسخخخ  نرم افزار نوشوووته شوووده توسوووط تمام کامپای رهای موجود نظیر HEX پس از تول

codevision و bascomمی توان از طریق نرم افزار موجود در ، DVD  محصول عمل پروگرام نمودن را



پشتیبانی می کند.اما تنظیمات پروگرامر در  usbasp از پروگرامر bascom داد. به تازگی نرم افزارانجام 

 هر نسبه متفاوت می باشد. شما می توانید با اعمال تنظیمات بصورت مستقیم از کامپای رهایی که پروگرامر

usbasp س شرکت ا شتبانی می نمایند، میکروی خود را پروگرام نمایید، ولی  تفاده این روش را گارانتی را پ

 .می باشدChiliProg   و  progisp 1.7ننموده و نرم افزار استاندارد شرکت

 داده میشوووود. Chip Enable Program Errorهنگووام پروگرام کردن میکرو خطووای  -سخخوال

هنگامی که نرم افزار این پیغام را می دهد، به معنی این است که دستگاه قادر به پرگرام کردن میکرو  پاسخ :

 نمی باشد. عوامل مبت فی باعث اعالم این خطا می شوند که در ذیل به  نها اشاره می گردد.

 .از سالم بودن میکروی خود اطمینان حاصل کنید .1

اطمینان  DVD تعداد پایه های میکرو و راهنمای موجود دراز جاگذاری میکرو بر روی زیف سوکت طبق  .2

 .حاصل کنید

در انتباک کریستال داخ ی یا خارجی خود دقت نمایید. در صورتی که کریستال خارجی را برای پروگرام  .3

کردن میکروی خود انتباک نموده اید، می بایسووت یی کریسووتال بر روی پین هدر مادگی در کنار زیف 

قرار داده تا میکرو بتواند با پالس خارجی خود را تأمین نماید. شووما م زم به  EX-XTAL سوووکت با نام

اسووتفاده از کریسووتالی دقیق به اندازه کریسووتال مورد اسووتفاده در برنامه خود نبوده و با گذاشووتن هر 

ساع ستال  ست در صورتی که کری ستالی می توانید میکروی خود را پروگرام نمایید. الزم به ذکر ا ت و کری

را انتباک نمایید، می بایسووت دقیقاا از همان مقدار و قطعه مورد نظر اسووتفاده  RC یا تولید کننده پالس

 .نمایید

با  AVR جهت سوووهولت در امر پروگرام کردن میکرو های مبت ف، با طراحی وی،ه ، تمامی میکروهای .4

سته بندی شد ۴۰پایه تا  ۸مبت ف ، اهم از  DIP ب سوکت را دارند. پایه قاب یت پروگرام  ن از طریق زیف 

به ع ت جا گذاری پایه های تمامی میکروها بر روی یی زیف سوووکت، در موارد بسوویار نادر و معموالا در 

پایه، اتصووال برنامه ریزی برای میکروهای دیگر با میکروی شووما تداخل پیدا  ۴۰هنگام کار با میکروهای 

پایه  ۴۰عنی شووما بر روی یکی از پورت های میکروی کرده و شووما با چنین پیغامی مواجه می شوووید. ی

برنامه ای ریبته اید که پورت خروجی را یی و صووفر می کند و همین یی و صووفر شوودن با پایه برنامه 

شد. ستگاه قادر به پروگرام نمودن میکرو نمی با شده و د صال کوتاه   چنین در  ریزی میکروهای دیگر ات

 روی بر را میکرو مشووکل این رفع برای. شووود نمی پروگرام دیگر و شووده پروگرام بار یی میکرو مواقعی

و یا  ISP کانکتور از اختیار به  پروگرامر برد روی از سپس و نمایید وصل را میکرو تغذیه و نص  بردبورد

را به میکر وصوول و میکرو  MISO,SCK,RST,MOSI,GND پین هدر موجود در کنار  ن پایه های

 را پروگرام نمایید

  

شده ، پیغام  -سوال سایی ن شنا صل نمودن به رایانه  ستگاه در هنگام و داده و ” Unknown Device” د

 در نتیجه درایور  ن نص  نمی شود.

سخ : ستگاه نبوده و نمی توانید  پا سایی د شنا هنگام اعالم این خطا از طرف رایانه، یعنی اینکه رایانه قادر به 

 می تواند به ع ل مبت فی بروز دهد که در ذیل به  نها اشاره می گردد.درایور  ن را نص  نمایید. این مشکل 

http://www.eca.ir/chiliprog


سالم بودن کابل .1 ستگاه  USB از  صل فرمایید. برای این کار می توانید این کابل را با کابل د اطمینان حا

 .هایی از قبیل کابل پرینتر تعویض و تست نمایید و یا اینکه با یی اهم متر اتصاالت  ن را چی کنید

خود مطمئن شوید. جهت این کار دستگاه های دیگری را به پورت پرینتر خود  USB سالم بودن پورتاز  .2

 پروگرامر را به دیگر درگاه های USB وصوول نموده و ببینید دسووتگاه کار می کند یا نه. یا اینکه کابل

USB رایانه خود وصل کنید. 

شما لپتاپ یا مادر بوردی با مارآ مع .3 صورتی که دستگاه  شد، امکان دارد که درگاهدر  قادر  USB تبر نبا

 .به تأمین جریان مورد نیاز پروگرامر نباشد

ویندوز خود را چی کنید. در بیشووتر مواقع ویندوز قدیمی که چند سووالی از نصوو   ن می گذرد به ع ت  .4

 .یدتعدد نرم ازفزارهای مبت ف دیگر کارایی الزم را نداشته و می بایست ویندوز خود را تعویض نمای

  

دستگاه در هنگام وصل نمودن به رایانه شناسایی می شود، ولی گاهی قطع شده و نرم افزار قادر به  -سوال

 شناسایی پروگرامر نمی باشد

 USBدر بعضووی مواقع که شووما در محل پرنویز از پروگرامر اسووتفاده می نمایید و یا اینکه کابل  پاسخخخ :

دستگاه از کنار کابل های برق گذشته باشد این مشکل بوجود می  ید. برای رفع این مشکل می توانید کابل 

USB  خود را از کنار کابل های برق دور کرده و یا اینکه درگاهUSB  دیگری را برای اتصال دستگاه به رایانه

که  USB ید، می توانید از کابل های  امتحان نمایید. در صورتی که این مشکل به وفور برای شما بوجود می

 دارای نویز گیر هستند استفاده نمایید.

 

 

 در صورت بروز هر گونه مشک ی، با شماره های پشتیبانی فروشگاه تبصصی برق و الکترونیی

www.eShop.ECA.ir  و یا با ایمیلeShop.ECA@Gmail.com تماس حاصل فرمایید 

http://www.eshop.eca.ir/
mailto:eShop.ECA@Gmail.com

