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 J-Link به وسیله، SWDبا پروتکل   STM32ی پروگرم و دیباگ میکروکنترلرهایراهنما

 

با  JTAGعالوه بر قابلیت پروگرم و دیباگ با پروتکل  STM32میکرو کنترلرهای 

سیم برای پروگرم و دیباگ نیاز دارد نیز می توانند پروگرم  5که تنها به  SWDپروتکل 

 شوند.

قابل پروگرم  ST-Linkفقط با  STو کنترلرهای شرکت میکربعضی بر این باورند که 

شدن هستند. اما این باور درست نیست و عالوه بر آن به دالیل زیادی اصال استفاده از 

 توصیه نمیشود.  STM32یکروکنترلرهای مبرای  ST-Linkپروگرمر 

 موجود در بازار گاها دیده شده ST-Linkبه دلیل غیر اصلی بودن پروگرمر های 

این پروگرمر بعد از برنامه ریزی  ST-Linkپس از چند بار پروگرم کردن توسط 

میکروکنترلر آپشن بیت های مربوط به قفل کردن میکرو کنترلر را فعال میکند. در بعضی 

رود که در این صورت با استفاده از نرم افزار  می 1موارد این آپشن بیت به حالت 

برود دیگر  2یابی کرد اما اگر این آپشن بیت به حالت مخصوص می توان میکروکنترلر را باز

میکروکنترلر را دوباره پروگرم کرد. در بعضی موارد هم بلوک  توان نمی به هیچ صورتی

 های حافظه به طور ناخواسته قفل می شود که مشکل دیگری است.

فقط تعداد  ST-Linkاگ کردن برنامه ای که نوشته اید، با به عالوه در هنگام دیب

محدودیتی در این  J-Linkمی توانید استفاده کنید، حال آن که با  Break Pointمحدودی 

 رابطه وجود ندارد.

 STM32برای پروگرم میکرو کنترلرهای   J-Linkبه همین دلیل استفاده از پروگرمر

 در این مقاله آموزش داده می شود. SWDبا پروتکل 
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 :SWDسیم بندی برای پروگرم و دیباگ با پروتکل 

 

 VCC, GND, SWDIO,SWCLK,RESETبا توجه به تصویر باال تنها نیاز است که  پایه های        

 متصل شود.  J-Linkاز میکروکنترلر به 

را نیز متصل  SWOایه هم بهره ببرید پ TRACEدر صورتیکه میخواهید از قابلیت 

 کنید.

پس از ایجاد اتصاالت باال اگر از نرم افزار کیل استفاده می کنید مراحل زیر را انجام 

 دهید:

 را انتخاب کنید. FLASHدر منوی باالی صفحه گزینه 

 را انتخاب کنید تا صفحه زیر باز گردد: …Configure flash toolsپس از آن 
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 را انتخاب کنید. J-LINK/J-TRACE Cortexپروگرمر  :Useدر بخش  Debugدر زبانه          

 Use Target Driver for Flash Programmingگزینه  Utilitiesپس از آن در زبانه 

 کلیک کنید. پنجره زیر باز می شود:  Settingرا انتخاب نمایید و بر روی گزینه 
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را در صفحه بعد  OKا بزنید. سپس رOK را انتخاب نمایید. و  SWگزینه  :Portاز نوار 

نیز بزنید. کار تمام شد و شما می توانید بدون نگرانی از قفل شدن میکروکنترلرتان به 

 راحتی آنرا پروگرم و دیباگ کنید.

اشکالی  J-Linkقابل انتخاب نبود احتماال در اتصال  :Portدر صورتیکه گزینه های 

در  J-Linkوجود دارد اتصال را چک کنید و این پنجره را بسته و دوباره باز کنید. باید سریال 

 قابل مشاهده باشد. SNبخش 

 استفاده می نمایید: J-FLASHاگر از نرم افزار 

در پنجره  Option->Project Settingپس از ساخت پروژه و انتخاب میکرو کنترلر از مسیر 

را انتخاب کنید و با استفاده از نوار موجود مانند شکل زیر  Target Interface باز شده نوار

کردن  Loadرا بزنید تا تغییرات ذخیره شود و پس از  OKرا انتخاب نمایید.  SWDپروتکل 

 برنامه میکروکنترلر را پروگرم نمایید.
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 استفاده کنیم؟ OwlGeekمارک  J-Linkاما چرا باید از

 Firmwareموجود در بازار ایران است که از  J-Linkاولین و تنها J-Link این مارک از  .1

های موجود در بازار با اتصال به  J-Link   اختصاصی بهره می برد. متوسفانه سایر

به باال یا در برخی موارد نهایتا تا ورژن  2222ورژن  J-Flashکامپیوتری که نرم افزار 

ن تشخیص داده می شوند و بالفاصله کلو J-Linkروی آن نصب باشد به عنوان  5

Firmware .آنها پاک شده و غیرقابل استفاده می گردند 

آپدیت شده اند وهیچ  2212ورژن  J-Flashبا نرم افزار  OwlGeekهای  J-Linkاما 

جدید هم ارایه  J-Flashنگرانی از جهت کلون شناخته شدن آن وجود ندارد. حتی اگر 

 ورژن جدید J-Flashخود را به کامپیوتری که   J-Link شد بدون نگرانی می توانید

این قابلیت را  OwlGeekهای  J-Linkرا آپدیت کنید. تنها آن دارد متصل کرده و 

 دارند!

2. J-Link  هایOwlGeek تمامی  و گارانتی یک ساله دارند. ساخت ایران هستند

با پیشرفته ترین خطوط تولید اتوماتیک تولید می شوند و  OwlGeekمحصوالت 

ت دلیل با اطمینان از کیفیبه همین در آنها استفاده شده  Aبا درجه کیفی قطعات 

 را یک سال گارانتی کرده ایم. مان آنمحصول


