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در  Flowcode. پـردازد  مـي  Flowcodeنويسـي   برنامـه معرفي و آموزش زبان كتابي كه پيش رو داريد، به 
ي هـا  برنامـه  امكـان ايجـاد   است كه براي ميكروكنترلرهاپيشرفته گرافيكي واقع يك زبان برنامه نويسي 

ي ها اين زبان، امكان طراحي پروژهمهم يكي از مزاياي . كند ميفراهم  يكاربردي را به صورت فلوچارت
  . استپيچيده در كمترين زمان ممكن 

ارايه  PICو  ARM ،AVRپروژه از سطح مبتدي تا پيشرفته براي ميكروكنترلرهاي  45در اين كتاب، 
، شـود بيان مـي  Flowcodeنويسي  ساده مفاهيم برنامه يدر ابتداي كتاب، در قالب چند پروژه. شده است

شكل، ديـاگرام و   شاملهر پروژه . دنشوارايه ميي بزرگتر ها سپس ساير نكات و مفاهيم با ارايه پروژه
  . باشدميتوضيحات نرم افزاري و سخت افزاري 

ها به عنوان بوردهـاي سـخت    E-Blockواقعي از  صورتبه  ها پروژه سازي پيادهدر اين كتاب براي 
در صـورتي  . شـوند  ميارايه  Matrix Multimediaاين بوردها از سوي شركت . شده استاستفاده افزاري 

  . تست و اجرا كنيد Flowcodeساز  را در شبيه ها توانيد پروژه ميكه به آنها دسترسي نداريد، 
CD  همراه كتاب شامل ديتاشيتE-Block نرم افزار ها ها، پروژه ،Flowcode    بـراي ميكروكنترلرهـاي

ARM ،AVR  وPIC افزارهاي مورد نياز مانند  و ساير نرمWireshark ،Eagle  در  هـا  پـروژه . باشد مي... و
  :باشند ميآدرس زير نيز در دسترس 

http://www.elektor.com/Uploads/Files/Product/FlowBook.zip  
ي خـود را در خصـوص   هـا  ، نظرات و پيشنهادها نندگان محترم صميمانه تقاضا داريم ديدگاهاز خوا

  .در ميان بگذارند مابا  books@engineer.com يمطالب اين كتاب از طريق پست الكترونيك
آقـاي   دريـغ  دانـيم از زحمـات بـي    مـي پس از حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال بر خود الزم 

آقاي حميد رضا شيرازي و  مانهمچنين از دوست فرزانه و گرامي. پور تشكر نماييم مهندس وحيد زارع
  . ساير همكاران ايشان در انتشارات كتاب نياز صميمانه سپاسگزاريم

  
   ميثم مقدم  پور سعيد زارع

  )هيئت علمي مجتمع آموزش عالي فسا(
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ابتـدا الزم  . زماني كه جوان بودم، پدرم به من ياد داد كه چگونه براي يك كامپيوتر بزرگ برنامه بنويسم
سپس يك فلوچـارت  . برنامه نويسي انجام دهيد، فكر كنيد از طريقخواهيد  ميكاري كه  ي است درباره

 هـا  نمادهـا و پيكـان   ازفلوچـارت   .رسـم كنيـد   ،كه در واقع يك نمايش گرافيكي از روند برنامه اسـت 
به عنوان مثال، مسـتطيل يـك   . فلوچارت داراي يك معناي خاص است هر نماد در. تشكيل شده است
دهنده يك ارتباط با بخش ديگـري از   الماس نماد تصميم گيري و دايره نشان. دهد ميعمليات را نشان 

 )1-0شكل ( .برنامه است

 
  الگوي فلوچارت       1-0شكل 

چون نـه تنهـا برنامـه نـويس بلكـه هـر       . رت يك روش ايده آل براي توسعه برنامه استترسيم فلوچا
. فلوچارت بايد به خطوطي از كد تبديل شـود  .تواند از عملكرد برنامه آگاه شود ميشخص ديگري نيز 

در يـك   كـرد  مـي را در كارت منگنه  ييها با استفاده از نوعي ماشين تحرير كه سوراخ هاكد در گذشته،
شدند، زيـرا تنهـا    ميخوان وارد  punchcardبه يك  ها سپس اين كارت. ندشد  ميكپي  cardboard كارت



6       يكروكنترلرهام يكيگراف يسينو برنامه 

كـه  كامپيوتر در اتاق ديگـري قـرار داشـت و توسـط افـرادي      . راه براي انتقال برنامه به كامپيوتر بودند
امپيوتر كـ هـيچ كـس اجـازه نداشـت بـه آن      . شد ميكنترل  به تن داشتند، ي سفيد آزمايشگاهيها لباس

ي بزرگـي از كاغـذ   هـا  نتايج برنامه بـر روي صـفحه  . نزديك شود، چه برسد به اين كه آن را لمس كند
tractorfed  خطا در خط : به عنوان مثال. شد و اغلب فقط يك صفحه با يك خط وجود داشت ميچاپ

  . ، اجراي برنامه با شكست روبرو شده است2816
 Flowcode تـوانيم بـه كمـك    مـي اكنون  .ماي طي كرده ها ويسي سيستمن زمينه برنامهرا  ما مسيري طوالني

و در هر سمبل، جزييـات مـورد    كنيم طراحيدر كامپيوتر  يرا به صورت فلوچارت ها سريع برنامهخيلي 
نيـز  شود و امكان اشكال زدايي برنامـه   ميبا فشردن يك دكمه، برنامه شبيه سازي . مرا وارد كنيمان نظر

با اسـتفاده  . شود مي) منتقل(برنامه به يك ميكروكنترلر دانلود  تمامديگر، ي  با يك دكمه. شود ميفراهم 
  )2-0شكل ( .يك برنامه را در طول چند دقيقه ايجاد و اجرا كنيد به راحتي توانيد مي از اين روش، شما

  
  ي كاربردي در ميكروكنترلرهاها برنامهبراي ايجاد  Flowcodeاستفاده از       2-0شكل 

ــا ــارهايــن كت ــراي ايجــاد  Flowcodeي  ب درب ي كــاربردي در هــا برنامــهو چگــونگي اســتفاده از آن ب
هر چه بيشتر پيش . شود ميآموزشي ساده آغاز ي  يك پروژهارايه كتاب در ابتدا با . است هاميكروكنترلر

ـ   . دنشـو  مـي شود و مفاهيم جديدي بيـان   ميي بزرگتري ارايه ها رويم، پروژه مي ك هـر پـروژه داراي ي
باشد كه عملكرد برنامه را به  ميتعريف روشن از سخت افزار و نرم افزار به همراه تصاوير و نمودارها 

  .باشند مياين كتاب به صورت رايگان در دسترس  يها پروژه تقربيا تمامي. كنند ميخوبي توصيف 



     7     قدمهم

E-block ايـن بوردهـا بـه    . رونـد  مـي بـه كـار    ها ها به عنوان سخت افزار براي پياده سازي سريع پروژه
شوند و نيازي به لحيم  ميبه هم متصل  )هاي فلت كابل(ي نواري ها و كابل ها سادگي با استفاده از رابط

  .باشد ميكاري ن
از ديـد شـما پنهـان    را يي برنامـه نويسـي   هـا  يك زبان سطح باال است، پيچيدگي Flowcodeاز آنجا كه 

. ARMيـا ميكروكنترلـر    AVRتعريف شـود يـا    PICبراي  به همين دليل، فرقي ندارد كه برنامه. كند مي
به . باشند مياز لحاض ساختار دروني تفاوت دارند، اما در واقع داراي عملكردي يكسان  ها برنامه گرچه

اگـر ميكروكنترلـر شـما بـا     . توان اين كتاب را براي انواع ميكروكنترلرها اسـتفاده نمـود   ميهمين دليل، 
توانيد پروژه را براي ميكروكنترلر خودتان  ميه در پروژه تفاوت دارد، به راحتي ميكروكنترلر استفاده شد

  .پردازد ميكتاب به همين موضوع  10تبديل كنيد، فصل 
ي جالب مانند زنگ سري، توليد صدا براي دور كـردن افـراد مـزاحم،    ها از پروژه اي اين كتاب مجموعه

. كند مياده از تلفن همراه و سرويس دهنده وب را ارايه ، كنترل از راه دور با استفGPSرديابي به كمك 
يي مـورد نظرتـان را طراحـي    هـا  توانيد از اين كتاب به عنوان كتاب پروژه استفاده كنيد و پروژه ميشما 
و نحوه استفاده از  Flowcodeآن به عنوان يك كتاب براي آشنايي هر چه بيشتر با از تواند  مي البته ،كنيد

  .استفاده كنيدنيز  ARMو  PIC ،AVRكنترلرهاي آن براي ميكرو
و  هــا بــه خــاطر كمــك   John Dobsonو  Ben Rowland ،Sean King ،Steve Tandyدر پايــان از 

به خاطر زحماتش در زمـان ويـرايش نهـايي     Alan Dobsonهايشان در زمان نوشتن كتاب و از  همكاري
  .كنم ميكتاب تشكر 

  
Bert Van Dam  

Roosendaal, 2008  
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