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فصل چهارم
 Cاصول برنامه نويسي به زبان 

محمدعلي شفيعيان

http://shafieian-education.ir/

ها و زبان اسمبلي ريزپردازنده

Cمقدمه اي بر زبان

 ريچي دنيس توسط ١٩٧٢ سال در كه باشد مي روندگرا و يافته ساخت منظوره، همه زباني C زبان•

  .شد طراحي

.باشد مي C زبان ميكروكنترلرها نويسي برنامه زبان قدرتمندترين•

 بر ماشين يك براي برنامه نويسي با RISC هاي پردازنده مبناي بر ماشين يك براي نويسي برنامه•

 CISCبه نسبت RISCبيشتر حساسيت هم آن و دارد اساسي تفاوت CISC هاي پردازنده مبناي

 برنامه نويسي ارسخت افز بيشتر درك و بيشتر دقت با تا كند مي مجبور را نويس برنامه كه مي باشد

.كند

 باال، حسط هاي زبان :كرد دسته بندي سطح سه در توان مي را نويسي برنامه هاي زبان كلي طور به•

.پايين سطح هاي زبان و مياني سطح هاي زبان
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Cكلمات كليدي در زبان

 .است كلمه ٣٢ كليدي كلمات تعداد آن در كه چرا است كوچكي زبان C زبان•

 .نيست آن ضعف بر مبني زبان يك در كليدي كلمات بودن كم•

.است باالتر مراتب به C زبان قدرت اما است كليدي كلمه ١٥٠ حاوي بيسيك زبان•

interrupt

defined

Inline

bit

eeprom

flash

sfrw

sfrb

Cويژگي هاي يك برنامه به زبان

 تفاوت بزرگ و كوچك حروف بين زبان اين در .است حساس بزرگ و كوچك حروف به C زبان•

.شوند نوشته كوچك حروف با بايد كليدي كلمات تمام و است

  .رسد مي پايان به ; با C زبان در دستور هر•

.است كاراكتر ٢٥٥ دستور هر طول حداكثر•

 .شود نوشته سطر چند يا يك در تواند مي دستور هر•

 و */ ينب در خطي چند توضيحات يا و شود مي استفاده خط ابتداي در // از خطي تك توضيحات براي•

. گيرد مي قرار /*
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Cساختار كلي يك برنامه به زبان
#include <Headrfile.h>

وابعت و ثوابت عمومي، متغيرهاي معرفي محل

void main(){

function1();

while(1){

};

}

برنامه كدهاي به مربوط محل

void function1(){

}

دستورالعمل ها

#define out1 PORTC.0

unsigned char x,y;

unsigned int N, count

unsigned char k,j;

ترلرتفاوت برنامه نويسي براي كامپيوتر و ميكروكن
 در برنامه نويسي با ، ميكروكنترلر در اجرا هدف با )RISC ماشين( ميكروكنترلرها نويسي برنامه•

 .است متفاوت كمي كامپيوتر

 كاربر يك ، آن عملكرد به نياز زمان در ، برنامه اجراي عامل كه است اين كامپيوتر در اصلي تفاوت•

 ررسيب را نتيجه و كند مي اجرا را آن باشد داشته برنامه عملكرد به نياز كاربر كه زمان هر .است

  .مي كند

 منبع لوص با .است تغذيه منبع برنامه اجراي عامل كه است سي آي يك رفتار ميكروكنترلر در اما•

 دائما را نياز دمور كارهاي بايد است وصل تغذيه منبع كه زماني تا و كند مي كار به شروع برنامه تغذيه

.نمايد اجرا
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تعريف شناسه ها و ثابت ها

#define name “Micro”

#define number 125.456

#define out1 PORTA.5

#define sum(x,y) x+y

i = sum(4,6);

 مناًض و مي باشند مقداري هر يا رشته اي نام يك معادل برچسب هايي تعريف براي )ماكرو( شناسه

 زبان در EQU دستور شبيه واقع در كه شوند استفاده تابع شبه ماكروهاي تعريف براي مي توانند

 .مي كند عمل اسمبلي

Cمتغيرها در زبان
 .شود مي مشخص نام يك با كه است حافظه فضاي از محدوده اي متغير يك•

 حاسباتم در تواند مي متغير يك .باشد عددي مقدار يك حامل مي تواند آن نوع به بسته متغير يك•

 .كند حفظ خود در را محاسبات نتيجه يا و كند شركت

un

un
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Cمتغيرها در زبان

نام متغير      نوع متغير= مقدار اوليه ;

unsigned char A=12;
int a,X,j;

Cانواع متغير در زبان 

 اب آن ها مقدار و مي شوند تعريف توابع بدنه داخل در متغيرها اين :)Local( محلي متغيرهاي -٢

  .مي شوند صفر يعني مي رود بين از توابع بدنه از شدن خارج

 رد شناسه ها و پيش پردازنده ها معرفي از بعد متغيرها اين :)Global( كلي يا عمومي متغيرهاي -١

 و مي باشد دسترسي قابل توابع تمامي در آن ها مقدار و مي آيند توابع بدنه هاي از خارج و برنامه ابتداي

.مي كنند حفظ توابع تمامي در را خود مقدار

unsigned char x=12, z;
unsigned char k@0x200;
float fv=0.0;

Cمتغيرها در زبان

فرمت يا مبناي متغيرها
unsigned char X=15;

unsigned char X=15U;

float X=3.14F;

unsigned char X=0x12;

unsigned char X=0b11001111;

char X[]=“Hello”;

unsigned char X=’S’;
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Cمتغيرها در زبان

ويژگي نام متغيرها

.باشد نمي تواند عدد متغير نام كاراكتر اولين•

.نيست استفاده مورد كاراكتر ٣١ از بيشتر متغير نام•

.باشد مي تواند _ كاراكتر و اعداد و Zتا A و z تا aحروف از تركيبي تنها متغير نام•

Cتعريف متغيرها در زبان

كالس ذخيره سازي متغيرها
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Cتعريف متغيرها در زبان

محل تعريف متغيرها در حافظه ميكروكنترلر
  .مي شود ذخيره SRAMحافظه در خالي مكان اولين در متغير آن شود مي تعريف متغير يك كه زماني•

 تعريف براي و مي شود استفاده eepromكليدي كلمه از EEPROM حافظه در متغير تعريف براي•

 .مي شود استفاده متغير تعريف از قبل flashكليدي كلمه از FLASH حافظه در متغير

 بايد كه متغيرهايي و شد خواهد پاك SRAM حافظه كليه تغذيه منبع قطع با كه داشت توجه بايد•

.شوند ذخيره و تعريف FLASH يا EEPROM حافظه در بايست مي شوند دائمي ذخيره

int a;
eeprom char b;
flash float c;

Cتعريف متغيرها در زبان

محل تعريف متغيرها در حافظه ميكروكنترلر

 شدن پروگرام و كامپايل از بعد Cزبان به برنامه يعني است كاربر برنامه حافظه Flashحافظه :١ نكته

 تنها Flash حافظه در متغير تعريف براي بنابراين .مي شود ذخيره Flash حافظه در ميكروكنترلر روي

  .است پذير امكان آن از قسمتي بودن خالي صورت در

 ميكرو شدن ريست با كه كرد كاري مي توان و شود مي پاك تغذيه قطع با تنها SRAMحافظه :٢ نكته

 .نمايند حفظ را خود قبلي مقدار و نشده ريست SRAMدر موجود عمومي متغيرهاي
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Cعملگرها در زبان

.مي شود گفته عملگر رياضياتي، و منطقي عالئم به C زبان در•

  .مي دهند انجام را خاص عمل يك فقط زيرا ناميد دستور به عنوان نمي توان را عملگرها•

يعملگرهاي محاسبات

Cعملگرها در زبان

.دهيد قرار b متغير در افزايش واحد يك از بعد را a=14 متغير مقدار :مثال

unsigned char a=14,b;

b = a++;

unsigned char a=14,b;

b = ++a;
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Cعملگرها در زبان

.مي گيرد قرار زير عبارت انجام از بعد z متغير در مقداري چه :مثال

unsigned int x=7,y=6,z;

z = x+y*6/2

 .يايدب اول كه است عملگري با اولويت شود، استفاده يكسان تقدم با عملگر دو از هرگاه :نكته

z = 25

Cعملگرها در زبان

.مي گيرد قرار زير عبارت انجام از بعد z متغير در مقداري چه :مثال

unsigned int x=7,y=6,z;

z = (x+y)*(6/2)

 .داشت خواهد باالتري اولويت گيرد، قرار () پرانتز عالمت بين عبارت يك هرگاه :نكته

z = 39
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Cعملگرها در زبان

)رابطه اي(عملگرهاي مقايسه اي 

Cعملگرها در زبان

عملگرهاي منطقي
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Cعملگرها در زبان

عملگرهاي بيتي و منطقي

Cعملگرها در زبان

بيعملگرهاي انتسابي يا تركي
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Cعملگرها در زبان

عملگر شرطي ؟

متغير=     >١عبارت < ?   >٢عبارت <:    >٣عبارت <

y = (x>z) ? x:z

 باشد، درست آن نتيجه اگر كه مي گيرد قرار ارزيابي مورد اول شرطي عبارت دستوري، فرم اين در

  .مي گيرد قرار متغير در سوم عبارت اين صورت غير در و مي گيرد قرار متغير در دوم عبارت

Cعملگرها در زبان

 *و  &عملگرهاي 

unsigned char y@0x400;

 محتواي به مي توانيم * عملگر از استفاده با و متغير يك آدرس به مي توانيم & عملگر از استفاده با

  .باشيم داشته دسترسي متغير يك آدرس

unsigned char *x,i;

y = 15;

x = &y;

i = *x;

 توجه بايد مي  كنيد، استفاده * اشاره گر از اگر :نكته

 آرايه ادهد نوع با بايد اشاره گر داده نوع كه باشيد داشته

 .باشد يكسان نظر، مورد رشته يا
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Cعملگرها در زبان
)  ,(عملگر كاما 

unsigned char a,b;

 .مي باشد دستوري عمل و عبارت متغير، چند جداسازي براي عملگر اين

b = (a=10 , a/2);
()sizeofعملگر 

unsigned int y,x;

 .برمي گرداند بايت حسب بر را داده يا متغير يك طول عملگر اين

x = sizeof(y);
()عملگر پرانتز 

 بكار نيز عتواب تعريف در و مي برند باال را خود داخل عملگرهاي تقدم كه هستند عملگرهايي پرانتزها

  .مي روند

Cعملگرها در زبان
تقدم عملگرها در حالت كلي
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Cدستورات زبان

 و عمومي متغيرهاي روي بر را خاص عمل يك و مي آيند تابع يك بدنه قالب در C زبان دستورات

  .مي دهند انجام محلي

if-elseدستور شرطي 

if } (شرط)

١دستورالعملهاي  ;

}

else{

٢دستورالعملهاي  ;

}

 نامهبر در كنترلي شرط يك ارزيابي براي دستور اين از

.مي شود استفاده

Cدستورات زبان
if-elseunsignedدستور شرطي  char a,b;

if (a>b){
a++;
b+=10;}

else{
a--;
b-=10;

}

unsigned char zx,sd;
if (zx==sd) zx++;
else sd++

unsigned int x,y,z;
if ((x==y)&&(z==15)) x++;
else if ((x>=y)&&(z==15)) y++;
else if ((x<=y)&&(z==15)) z++;

unsigned char data,i;
bit x,y;
if ((x==1)&&(y==0))
{

data*=10;
i=data;

}
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Cدستورات زبان
forدستور حلقه 

for مقداردهي اوليه) ; شرط حلقه  ; } (شماره حلقه

;دستورالعمل ها

}

 ستفادها باشد، حلقه كانتر به نياز كه زماني و برنامه در شرطي حلقه ساختار براي دستور اين از

.مي شود

Cدستورات زبان
forدستور حلقه 

unsigned char i;
unsigned int w;
for (i=0 ; i<25 ; i++){

w+=5;
}

unsigned char i,j,z=2;
for (i=10 ; i>0 ; i--){

for (j=0 ; j<=50 ; j++){
z*=10;
if (z==140) z=2;
}

}
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Cدستورات زبان
forدستور حلقه 

 :است زير به صورت for دستور از استفاده با بينهايت حلقه كردن ايجاد :نكته

for (;;) {

;دستورالعمل ها

}

Cدستورات زبان
whileدستور حلقه شرطي 

while ( شرط  ) {

;دستورالعمل ها

}

 شمارنده فاقد كه تفاوت اين با مي باشد برنامه حلقه يك در دستورات اجراي براي نيز دستور اين

 وارد امهبرن خط باشد، درست شرط اگر و مي كند تست را حلقه شرط ابتدا دستور اين .است حلقه

 .نمي شود اجرا هرگز حلقه اين اين صورت غير در و مي شود حلقه

  تدرس حلقه شرط نتيجه اگر .مي كند بررسي را شرط حلقه، تكرار بار هر از بعد دستور اين 

 .مي شود خارج حلقه از اين صورت غير در و مي دهد ادامه را حلقه باشد، )غيرصفر(

unsigned char a,b;
while (a>b){

a=(a/b*2);
}



4/24/2020

17

Cدستورات زبان
whileدستور حلقه شرطي 

  :است زير به صورت while دستور از استفاده با بينهايت حلقه كردن ايجاد :نكته

while (1) {

;دستورالعمل ها

}

Cدستورات زبان
do-whileدستور حلقه شرطي 

do {

;دستورالعمل ها

} while ( شرط  );

 لقهح بار يك تكرار اجازه ابتدا كه تفاوت اين با است while شرطي حلقه دستور مانند نيز دستور اين

  .مي كند بررسي را شرط حلقه پايان در و مي دهد را

unsigned char i,sw,y;
do (a>b){

i++;
y=sw*i;

} while(i<10)
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Cدستورات زبان
do-whileدستور حلقه شرطي 

 :است زير به صورت do-while دستور از استفاده با بينهايت حلقه كردن ايجاد :نكته

do {

;دستورالعمل ها

} while ( 1);

Cدستورات زبان
breakدستور 

 دستور اين به برنامه هرگاه .مي باشد حلقه از شرط بدون شدن خارج و شكستن براي دستور اين•

} عالمت منظور( حلقه ساختار از برسد  حلقه ساختار از بعد دستور اولين از برنامه و شده خارج ){

  .مي يابد ادامه

  .مي شود استفاده switch دستور به همراه break دستور معموالً•
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Cدستورات زبان
switchدستور 

 با را )متغير( عبارت يك دستور اين .مي باشد switch مقايسه اي دستور C زبان مهم دستورات از يكي•

 .مي دهد صورت انجام شده مقايسه مطابق را خاصي عمل و مي كند مقايسه ثابت اعداد از سري يك

 كه مقداري با اگر و مي شود مقايسه داده شده قرار ثابت مقدارهاي با )متغير( عبارت دستور اين در•

 break دستور از استفاده با آن، دستورالعمل انجام از بعد بود، برابر مي گيرد قرار case دستور جلوي

  .مي گردد خارج switch دستور ساختار از سريعاً

Cدستورات زبان
switchswitchدستور  } (عبارت)

case : ١مقدار 

;دستورالعمل هاي اول

break;

case : ٢مقدار 

;دستورالعمل هاي دوم

break;

default :

;دستورالعملهاي پيش فرض

}

unsigned char x,z;
switch (x){

case ‘1’ : z=10;
break;
case 26 : z=20;
break;
default : z=50;

}
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Cدستورات زبان
gotoدستور 

goto برچسب ;

Loop:
;دستورالعمل ها
goto Loop;

 .مي باشد تابع يك داخل در محلي برچسب يك به پرش براي دستور اين

Cدستورات زبان
continueدستور 

continue;

 بررسي طشر و مي كند پرش تكرار حلقه ابتداي به برنامه برسد، دستور اين به برنامه خط هرگاه

  .مي يابد خاتمه حلقه باشد نادرست اگر كه مي شود

unsigned char x=1,i,n;
while (x){

i++;
if (n==10){

x=0;
continue;

}
}
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Cدستورات زبان
typedefدستور 

typedef نام قديمي نوع داده نام جديد نوع داده ;

typedef unsigned int 2byte;

2byte  x;

 متغيرها نوع و كنيم تعريف جديد نام يك C زبان در داده ها براي مي توانيم دستور اين از استفاده با

  .كنيم تعريف جديد نام با را

Cتوابع در زبان

 ار اوليه مواد كه است دستگاهي همانند تابع يك .باشد مي C زبان هاي بخش مهمترين از يكي تابع

  .مي دهد تحويل را مطلوب خروجي آنها روي نظر مورد عمليات انجام از بعد و مي كند دريافت

 C زبان در توابع

كتابخانه اي توابع

)ندمي ك اضافه خود برنامه نياز حسب بر كاربر كه توابعي(اربرك توسط تعريف شده توابع
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Cتوابع در زبان

 واقع در .دشون مي ناميده اي كتابخانه توابع و اند، شده نوشته قبل از كه است توابعي داراي C زبان

 توابع ورتص به مي گيرند قرار استفاده مورد ها برنامه اغلب در و هستند كاربرد پر كه فرايندهايي

 كه سرآمد هاي فايل كردن اضافه با . شده اند داده قرار فايل هايي درون و شده اند نوشته قبالً مستقل

. كرد استفاده توابع آن از توان مي دارد قرار آنها در توابع آن تعريف

 بدون و داشته وجود ها برنامه تمامي در كه دارد نام mainتابع Cزبان به نويسي برنامه اصلي تابع

 در يا و mainتابع پايين در ،mainتابع باالي در توان مي را ديگر توابع . است خروجي و ورودي

. كرد تعريف كتابخانه اي هاي فايل

Cتوابع در زبان

:است زير به صورت تابع تعريف كلي فرم

عنوع برگشتن تابع            كالس ذخيره سازي تاب   نام تابع  )آرگومان هاي تابع(}        

دستورالعمل ها;

return ;متغير يا عدد

}

  .مي شوند ذخيره R31,R30 و R23,R22 رجيسترهاي در تابع برگشتي مقدار CodeVisionAVR كامپايلر در: نكته

  .نيست return دستور به نيازي ديگر باشد، void تابع بازگشتي نوع درصورتي كه: نكته
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Cتوابع در زبان

.كنيد فراخواني را آن و كرده تعريف display نام با فرعي تابع يك  :مثال

void display( ){

;دستورالعمل ها

}

void main( ){

display( );

;دستورالعمل ها

}

Cتوابع در زبان
Seven با 9 تا 0 شمارنده يك برنامه  :مثال Segment بنويسيد را مشترك كاتد. 

#include <mega16.h>

#include <delay.h>

unsigned char i;

unsigned char mask(unsigned char num){

switch(num){

case 0 : return 0x3f;

case 1 : return 0x06;

case 2 : return 0x5b;

case 3 : return 0x4f;

case 4 : return 0x66;

case 5 : return 0x6d;
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case 6 : return 0x7d;
case 7 : return 0x07;
case 8 : return 0x7f;
case 9 : return 0x6f;
default : return 0x00;

}
}

void main(){

PORTA = 0x00;

DDRA = 0xff;

while(1){

for(i=0 ; i<=9 ; i++){

PORTA = mask(i);
delay_ms(1000);

}}}

آرايه ها

نوع داده ;[اندازه متغيرها]نام آرايه

 كردن تعريف چگونگي و مي شود گفته آرايه مي شوند، تعريف يك جا كه پيوسته به هم متغيرهاي به•

 .مي باشد متغيرها مشابه آن ها

  .باشند ماتريسي به صورت چندبعدي يا يك بعدي مي توانند آرايه ها•

 .باشد داده انواع از يك مي تواند داده نوع•

 .باشد التين حروف از مجاز نام يك مي تواند نيز آرايه نام•

 .شود تعريف مي تواند نيز آرايه در موجود عضوهاي تعداد•

 قرار [] عالمت دو بين در عضو شماره به اضافه آرايه نام مي بايست آرايه اعضاي به دسترسي براي•

  .بگيرد

a[0] a[1] a[2] a[n]. . .a = 
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آرايه ها
.دهيدب مقدار آن ها به و كنيد تعريف عضو چهار با تك بعدي آرايه يك  :مثال

unsigned char code[4];

code[0]=0x10;

code[1]=0xaf;

code[2]=0x19;

code[3]=0x66;

  :مثال  .ددهي انجام را مقداردهي اول لحظه همان و كنيد تعريف را قبلي آرايه

unsigned char code[4]={0x10,0xaf,0x19,0x66};

آرايه ها

.كنيد پيدا دسترسي آن اعضاي به و كنيد تعريف دو بعدي آرايه يك  :مثال
unsigned char x,j;

x = matrix[1][2];

unsigned char matrix[2][3] = {{‘0’,’1’,’2’},

{‘3’,’4’,’5’}};

j = matrix[0][0];

آرايه دوبُعدي

نوع داده ]نام آرايه ١اندازه بُعد  ] [ ٢اندازه بُعد  ]  ;

تعداد سطرها تعداد ستون ها B =

B[0][0] B[0][1] B[0][2]

B[1][0] B[1][1] B[1][2]
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آرايه ها
  )flash( ثابت حافظه در ذخيره شده آرايه از استفاده با بار اين را 9 تا 0 شمارنده يك برنامه  :مثال

<include <mega16.h# .بنويسيد ميكروكنترلر
#include <delay.h>
flash unsigned char display[]=
{0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f};
void main(){

unsigned char i;
PORTA = 0x00;
DDRA = 0xff;
while (1){

for(i=0 ; i<=9 ; i++){
PORTA = display[i];
delay_ms(1000);

}
}

}

رشته ها
 دو بين و دشده ان تشكيل پيوسته به هم كاراكترهاي از كه هستند آرايه هايي همان رشته ها واقع در•

.مي گردند تعريف ” “ عالمت

 .مي شوند تعريف تك بُعدي به صورت فقط برنامه نويسي در رشته ها•

.كنيد تعريف اعضا تعيين بدون رشته يك  :مثال

char name[] = “John”;
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)Pointers(اشاره گرها 

نوع داده ;نام اشاره گر*

 دارمق يعني .مي كند معرفي را آن آدرس يا محل داده، يك مقدار به جاي كه است متغيري اشاره گر

 متغير آدرس كه است متغيري اشاره گر ديگر، به عبارت .است حافظه از محل يك آدرس آن،

.مي دارد نگه خود در را ديگري

void main (){
int *p,x,y;
x = 50;
p = &x;
y = *p;

}

 آدرس حاوي p .است شده تعريف int نوع از اشاره گر p مثال، اين در

 باشد، حافظه از 1000H خانه در x اگر به طوري كه بود خواهد x متغير

 آدرس محتواي برابر نيز y متغير .بود خواهد 1000H برابر p مقدار

 همان y مقدار بنابراين است، 1000H آدرس محتواي يعني p در موجود

  .است 50 يعني x مقدار

)Pointers(اشاره گرها 

محل ذخيره اشاره گرنوع داده      ;نام اشاره گر*

 داده براي مجزا بخش سه به حافظه كه هاAVR معماري اساس بر CodeVisionAVR كامپايلر در

)SRAM(، برنامه )FLASH( و EEPROM مي باشد اشاره گر نوع ٣ داراي است، شده تقسيم.  

char *p;
eeprom char *p1,x,y;
flash int *p2;
int eeprom *p3;
char flash *p4;

نوع داده        محل ذخيره اشاره گر       ;نام اشاره گر*

يا

 )const يا( falsh كلمات از يكي مي تواند اشاره گر ذخيره محل

 ذخيره محل نكردن تعيين صورت در و باشد eeprom يا و

 .مي شود انتخاب SRAM ناحيه پيش فرض به صورت اشاره گر،
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)Pointers(اشاره گرها 

  .است اشاره گر يك آن عنصر هر كه است آرايه اي اشاره گرها، از ايه اي آر

float *a[6];
char *b[3];

آرايه اي از اشاره گرها

Structures -) ساختارها(ساختمان 

struct }نام ساختار 

;اعضاي ساختار

اسامي متغيرهاي ساختار { ;

.دمي باشن نام يك عنوان تحت ،مختلف داده هاي نوع با متغيرها اعضاي از مجموعه اي ساختارها•

 با تغيريم اگر و شود ذكر نيز آن داده نوع مي بايست مي كرديم تعريف كه را متغيري هر كنون تا•

.شود تعريف جداگانه به طور بايد شود، تعريف بخواهد ديگري داده نوع

.بگيريم نظر در كلي نام يك خود ساختمان اعضاي براي مي توانيم ساختارها توسط اما•

.مي كنيم استفاده "." عالمت از ساختار اعضاي به دسترسي براي•

struct time {
char contr1;
unsigned int hour,minute,seconds;

}par;
...
par.contr1 = 0x12;
par.minute = 0x60;
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Structures -) ساختارها(ساختمان 

struct abc{
int a;
char b;
float c;
char d[10];

};

stuct abc x,z;

  :مثال
struct abc{

int a;
char b;
float c;
char d[10];

} x,z;

x.a=9;
z.b = ‘W’;
z.c = 5.16;
x.d[1] = ‘M’;

Structures -) ساختارها(ساختمان 

آرايه اي از ساختارها 

struct abc{
int a;
char b;
float c;

} x={6,'Q',3.5};

مقداردهي اوليه به ساختارها 

struct abc{
int a;
char b;
float c;

}x[20];

x[0].a = 9;
x[0].b = 'D';
x[0].c = 3.14;
x[1].a = 12;
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struct time {
char contr1;
unsigned int hour,minute,seconds;

}par;
...
par.contr1 = 0x12;
par.minute = 0x60;

  :مثال

Structures -) ساختارها(ساختمان 

 .است دسترسي قابل "<-“ عالمت از استفاده با باشد، شده تعريف ساختار نوع از اشاره گري اگر: نكته

struct time *ptr;
ptr->seconds = 30;

struct abc{
int a;
char b;
float c;

}x,z;

struct abc *p;

  :مثال

Structures -) ساختارها(ساختمان 

p->a = 2;
p->b = 'C';
p->c = 3.14;
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Structures -) ساختارها(ساختمان 

struct bit{
char a:3;
int b:10;
long c:30;

};

ساختار بيتي
 تشكيل بيت چند يا بيت يك از كه كرد تعريف نيز بيتي به صورت مي توان را ساختار يك اعضاي

نوع داده.مي شود ;  نام: طول بيت ها 

 نوع ادهد اگر مثال به طور .مي شود مشخص داه نوع به توجه با بيت ها طول حداكثر روش اين در: ١نكته 

char ،اگر و ٨ بيت ها طول حداكثر باشد Long ،است ٣٢ بيت ها طول حداكثر باشد. 

 .است قبل حالت هاي مانند ساختار اين عناصر به دستيابي روش: ٢نكته 

Structures -) ساختارها(ساختمان 

 ،SRAM ناحيه در را ساختارها كه دارد وجود قابليت اين CodeVisionAVR كامپايلر در: نكته

FLASH يا EEPROM نمود تعريف.  

flash struct max{
int a;
char b;

};

محل ذخيره سازي ساختار       struct }نام ساختار 

;اعضاي ساختار

اسامي متغيرهاي ساختار { ;

eeprom struct min{
int a;
char b;

};
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Structures -) ساختارها(ساختمان 

 نظر در SRAM فضاي پيش فرض به طور نشود، ذكر ساختار ذخيره سازي محل نام درصورتي كه: ١نكته 

.كرد استفاده نيز flash به جاي const كليدي كلمه از مي توان .مي شود گرفته

 فقط يعني مي باشند؛ ثابت ساختار نوع از مي شوند، تعريف FLASH حافظه در كه ساختار هايي: ٢نكته 

  .نوشت مقداري آن عناصر در نمي توان و خواند را آن عناصر مي توان

 اشاره گرها آن كه به علت مي شود، تعريف EEPROM يا FLASH حافظه در ساختار هنگامي كه: ٣نكته 

  يا flash حافظه در كه ساختارهايي در را آن ها نمي توان لذا مي شوند، ذخيره SRAM حافظه در

eeprom نمود ذخيره دارند قرار.  

Structures -) ساختارها(ساختمان 
eeprom struct abc{

int a;
char b;
float c;

};
struct abc *p;

 نگه كوچك به منظور همچنين و هاAVR از برخي در SRAM پايين حجم به علت مي شود توصيه: ٤نكته 

 اشاره گرها از آن به جاي و نشود استفاده توابع پارامتر به عنوان ساختارها از پشته فضاي داشتن

 .شود استفاده

eeprom struct abc{
int a;
char b;
float c;

} *p;

  .ندمي ك گزارش خطا يك كامپايلر حالت اين در

 اشاره گر حالت اين در

 .مي شود ذخيره EEPROM حافظه همان در
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)اتحادها(يونيون ها 

union نام اتحاد {

;اعضاي اتحادها

اسامي متغيرهاي اتحادها { ;

.مي باشند گروهي داده نوع يك ساختارها مانند نيز اتحادها•

 اعضاي بين اتحادها، به يافته اختصاص حافظه مكان هاي كه است اين در ساختارها با آن ها تفاوت•

  .مي شود استفاده )متفاوت زمان هاي در البته( مشترك به طور گروه
union save_R {

char x,y;
int z;

}s_data;

 .نيستند تعريف قابل FLASH حافظه در يونيون ها CodeVisionAVR كامپايلر در: ٢نكته 

 ١٦ متغير يك و y و x بيتي ٨ متغير دو
 استفاده يونيون از چون و داريم z بيتي

 نياز حافظه از بيت ١٦ به فقط كرديم
 .داريم

 ٣٢ هب مي كرديم استفاده ساختار از اگر
  .داشتيم نياز حافظه از بيت

  .مي باشد ساختارها مانند يونيون عناصر به دسترسي چگونگي: ١نكته 

شمارش ها

enum نام شمارش {

;اعضاي شمارش

اسامي متغيرهاي شمارش { ;

  .تاس شماره گذاري يا نام گذاري جهت متناهي مجموعه يك تعريف براي شمارشي، داده نوع

enum color {
red;
blue;
green;

}color1,color2;

 داده نسبت ٣ عدد green يعني سومي به و ٢ عدد blue يعني دومي به و ١ عدد red يعني اول عنصر به

 عنصر به آنگاه green=6 مثالً كند؛ تعيين را عنصر شماره كاربر اينكه مگر مي يابد ادامه روند اين و مي شود

  .مي شود داده نسبت ٦ عدد سوم
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توابع كتابخانه اي استاندارد

STDIO

 مي باشند C زبان در استاندارد كتابخانه هاي جزء math و ctype، stdlib، string كتابخانه هاي•

.مي باشد كتابخانه ها اين داراي نيز CodeVisionAVR كامپايلر و

 نياز، صورت در ما كه دارند قرار LIB و INC  پوشه در نرم افزار نصب مسير در كتابخانه اي توابع•

   .كنيم استفاده آن ها آماده توابع از و كنيم معرفي برنامه ابتداي در را آن ها مي بايست

STDARG

SPI

SLEEP

SETJMP

PCF8583

MEM

LM75

LCD4X40

LCD

io

GRAY

BCD

43USB355

86RF401

DS1307

maga16

DELAY

TINY13

90S8535

maga32

توابع كتابخانه اي استاندارد

include#كتابخانه نام<h. دستور با بايد كتابخانه اي، تابع هر از استفاده از قبل•  در را كتابخانه آن >

  .كنيم معرفي برنامه ابتداي

 void كلمه نبايد فراخواني هنگام دارد، وجود void كليدي كلمه آن ها از قبل كه كتابخانه اي توابع•

 تايپ تابع فراخواني هنگام برگشتي داده نوع نبايد نيز، برگشتي توابع براي همچنين و كنيم تايپ را

  .گردد

 عالمت دونب يا دار عالمت است ممكن برمي گردانند كه را مقداري هستند، برگشت پذير كه توابعي•

   .باشد

:  نكات مهم
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توابع كتابخانه اي استاندارد

 به بايد ،)اشندب ناپذير برگشت يا برگشت پذير خواه( مي كنند دريافت ورودي پارامتر كه توابعي•

  .كنيم ارسال را مقداري ورودي، مقدار پذيرش با متناسب آن ها

 عالمت دنباي آرايه يا رشته ارسال هنگام مي باشد، آرايه يا رشته آن ها ورودي پارامتر كه توابعي•

] كروشه  .مي نويسيم را آرايه يا رشته نام فقط و گردد تايپ [

 .شود داده قرار ; عالمت تابع هر انتهاي در بايد فراخواني هنگام•

  .شوند فراخواني كوچك حروف با بايد توابع تمامي•

  .مي باشد رشته اي اشاره گر توابع، از برخي در * عالمت از منظور•

:  نكات مهم

delay.hكتابخانه  
  .مي شود استفاده برنامه در تأخير ايجاد براي كتابخانه اين از

 دارد بستگي لركامپاي نرم افزار در برنامه كاري فركانس مقدار به كتابخانه اين توابع تأخير مقدار: نكته

Projects/Configure/C مسير از كه compiler مي شود تنظيم.  

void delay_us(unsigned int n)

 و مي گيرد 65535 تا 0 محدوده در ورودي پارامتر به عنوان را ثابت عدد يك تابع اين

  .مي كند ايجاد زماني تأخير ميكروثانيه برحسب

delay_us(100);
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delay.hكتابخانه  

void delay_ms(unsigned int n)

 و مي گيرد 65535 تا 0 محدوده در ورودي پارامتر به عنوان را صحيح عدد يك تابع اين

  .مي كند ايجاد زماني تأخير ميلي ثانيه برحسب

delay_ms(100);

unsigned int TD = 250;
delay_ms(TD);

Cدستورات اسمبلي در 

void delay (unsigned char i){
while (i--){

#asm
nop
nop

#endasm
}

}

 endasm# و asm# عبارات توسط و مستقيم به طور برنامه از قسمت هر در مي توان

.نمود وارد را اسمبلي دستورات

#asm (“sei”)

.نمود وارد خط يك در را اسمبلي دستورات مي توان همچنين
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ايت براي كسب اطالعات بيشتر در مورد اين درس مي توانيد به وب س

آموزشي در لينك زير مراجعه نماييد

http://shafieian-education.ir


