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 ٔمسٔٝ

 

 چٟاض

 

 ٔمسٔٝ:

ٞای جاؾاظی قسٜ ٞای واضتطزی خطزاظـ ؾیٍٙاَٛیؿی تطای تط٘أٝ٘اؾسٛزیٛ وسٍ٘اض زٛؾؼٝ فطآیٙس تط٘أٝ

وٝ قأُ آٌاٞی وأُ  IDEٞای وسٍ٘اض زٛا٘ایی ٕ٘ایس. اؾسٛزیٛ وسٍ٘اضٚ تالزضً٘ ضا زِٛیس ٚ زؿٟیُ ٔی

 .تاقسٔیزٛؾٍ ٔیعتاٖ ٚ ٌؿسطـ آ٘اِیعٞای تالزضً٘ اؾر،  DSPتطز ٞسف اظ 

ٞا APIتٝ ٕٞطاٜ  TMS320C6000وسٍ٘اض قأُ اتعاضٞای زِٛیسوس  ،ایٗ ذٛز آٔٛظ تا فطو ایٙىٝ قٕا

آٔٛظ ، زٟیٝ ٚ زِٛیس قسٜ اؾر. ایٗ ذٛززاضا ٞؿسیس تاقسٔی DSP/Bios  ٚRTDXٚ ازهاالذ تطای 

 اؾر زض ضایا٘ٝ ذٛز ٘هة ٕ٘ٛزٜ ایس. DSPوٙس وٝ قٕا تطز ٔطجغ ضا وٝ قأُ اتعاض ٕٞچٙیٗ فطو ٔی

ٞای ٔٛجٛز زض لؿٕر زْٚ ٚ وٙیس قٕا ٔحسٚز تٝ ٌاْتٝ جای تطز اؾسفازٜ ٔی DSPاٌط اظ قثیٝ ؾاظ 

 چٟاضْ ٞؿسیس.

ح وّی ٚ فطاٌیط اظ ٞط ٚیػٌی وٙس. ٚ ٞسف یه زٛيیآٔٛظ تطذی اظ ٘ىاذ وّیسی ضا ٔؼطفی ٔیایٗ ذٛز

 .تاقسٔیزض اؾسٛزیٛ وسٍ٘اض  DSPؾاظی قٕا تطای زٛؾؼٝ . ٚ ٔٙظٛض آٖ آٔازٜتاقسٕی٘

 لطاضزازٞای ٘ٛقساضی:

 قٛز.ذٛا٘سٜ ٔی C6000تٝ ػٙٛاٖ  TMS320C6000ی ٞؿسٝ

ٚ  TMS320c6201زٛا٘س زض وٙس وٝ ٔیزِٛیس ٔی s62  ٚ.h62.ٞایی تا خؿٛ٘س فایُ وسٍ٘اض

TMS320C6701 .اؾسفازٜ قٛ٘سDSP/Bios  ٍاظ زؾسٛضاذ قٙاٚض وٝ زٛؾTMS320C6701 

 وٙس.قٛز، اؾسفازٜ ٕ٘یخكسیثا٘ی ٔی

-وٙٙس. اٌط قٕا یه خاضأسط اذسیاضی ضا ا٘سراب وٙیس، ٔیٞا یه خاضأسط ٘ٛقساضی ضا ٔكرم ٔیتطاور

ا٘س اَالػاذ ٚاضز ٕ٘ٙاییس.ٞا تِٛس ٘كسٜاور ٔكرم ٕ٘اییس. زا ٚلسی وٝ تطاورزٛا٘یس اَالػاذ ضا زاذُ تط



 
 ترف اَٚ

 

1-1 وس ٍ٘اضٍ٘اٜ وّی تٝ اؾسٛزیٛ     

 نگارو کذنگاه کلی به استودی
ٞای اؾسفازٜ قسٜ طٞا ٚ ٔسغی، فایُ وسٍ٘اضفعاضی ، اجطای اه ٕ٘ای وّی اظ فطآیٙس زٛؾؼٝ ٘طْایٗ لؿٕر ی

٘ٛیؿا٘ی وٝ واض زِٛیس ٚ آظٔایف تط٘أٝ فطآیٙس زٛؾؼٝ تطای تط٘أٝ وسٍ٘اض. اؾسٛزیٛ تاقسٔیزض ایٗ لؿٕر 

تركس. ایٗ تط٘أٝ تط ػٟسٜ زاض٘س، ؾطػر ٚ زؿٟیُ ٔی ٞای خطزاظـ ؾیٍٙاَ تالزضً٘ ٚ جاؾاظی قسٜ ضا

 وٙس.ٞا ضا زأیٗ ٔیضٚی ٚ آ٘اِیع تط٘أٝیاتی، ز٘ثاِٝٞایی تطای خیىطتٙسی، ؾاذر، ػیةاتعاض

 

 کذنگارتوسعه استودیو  1.1

یاتی ضا فطاٞٓ ٞای آ٘اِیع تالزضً٘ ٚ ػیةی زِٛیس وس تا یه ؾطی اظ زٛا٘اییاتعاض ٞای خایٝ وسٍ٘اضاؾسٛزیٛ 

 وٙس.ٞای ؾیىُ ضا خكسیثا٘ی ٔیزٕاْ فاظ وسٍ٘اضوٙس. اؾسٛزیٛ ٔی

 

 ٞای ظیط ضا ا٘جاْ زٞیس:تٝ ٔٙظٛض اؾسفازٜ اظایٗ ذٛزآٔٛظ تایؿسی واض

ؾاظ یا ضا ز٘ثاَ وٙیس ٚ اٌط اظ یه قثیٝ ٘ىاذ ٘هة تٝ ٕٞطاٜ تطز٘هة تطز ٞسف ٚ زضایٛض ٘طْ افعاض:   

ٞای زٛا٘یس تٝ ٌأْی ،وٙیسٔحهَٛ زأیٗ قسٜ اؾر اؾسفازٜ ٔی تطزی وٝ زضایٛض آٖ زٛؾٍ ایٗ

 ضإٞٙایی ٘هة ایٗ ٔحهَٛ ٔطاجؼٝ ٕ٘اییس.

ٞای زِٛیس ٚ اتعاض وسٍ٘اضؾاظ ز٘ثاَ وٙیس ٚ اٌط اظ قثیٝ٘هة ضا ضإٞٙایی ٞای : وسٍ٘اض٘هة اؾسٛزیٛ   

 الساْ ٕ٘ائیس. 4ٚ  2وٙیس اظ ٌاْ زْٚ زض ترف اؾسفازٜ ٔی TMS320C6000وس 

ایٛض ٘هة قسٜ ضٚی تطز ٔطجغ ضا ی اؾسفازٜ اظ زضی ٘هة قسٜ اجاظٜتط٘أٝ :وسٍ٘اض٘هة ٚ اجطای   

 زٞس.ٔی



 زٛؾؼٝ اؾسٛزیٛ وسٍ٘اض

 

1-2  ٍ٘اٜ وّی تٝ اؾسٛزیٛ وس ٍ٘اض  

 :تاقسوسٍ٘اض قأُ اجعای ظیط ٔی

 .TMS320C6000اجعای زِٛیس وس 

 IDE  ازهاالذ  وسٍ٘اضDSP/Bios  ٚAPI 

 API، ضاتٍ ٔیعتاٖ ٚ RTDXازهاالذ  

 وٙٙس:ازهاالذ ٕٞا٘ٙس قىُ ظیط واض ٔی

 

 

 

 



ٞای زِٛیس وساتعاض  

 

1-3  ٍ٘اٜ وّی تٝ اؾسٛزیٛ وس ٍ٘اض  
 

 های تولیذ کذ4ابسار 1-1

ه جطیاٖ خیكطفر ٕ٘ٛ٘ٝ ضا ٘كاٖ ی ضا فطاٞٓ ٔی آٚضز. قىُ نفحٝ تؼس وسٍ٘اضزٛؾؼٝ  ،ٞای زِٛیس وساتعاض

ٞای زیٍط ا٘س. لؿٕرؾایٝ ذٛضزٜ Cٞای تٝ ظتاٖ ط٘أٝافعاضی تطای تٞای زٛؾؼٝ ٘طْزطیٗ ضأٜٟٓزٞس. ٔی

 تاقٙس.تٝ ٔٙظٛض زؿٟیُ فطآیٙس زِٛیس ٔی ا٘سراتی ٚ

 زٞٙس:ٞای قىُ ضا ٘كاٖ ٔیِیؿر ظیط اتعاض

 C Compiler ؾٛضؼ وس :C َٛوٙس.وطزٜ ٚ ؾٛضؼ وس اؾٕثّی زِٛیس ٔی ضا لث 

 Assemblerوٙس. ظتاٖ ٔاقیٗ تٝ فطٔر ؾٕثّی ضا تٝ ظتاٖ ٔاقیٗ زطجٕٝ ٔی: وس اCOFF  ٔی

 .تاقس

 Assembly Optimizerی ٍ٘اضـ وس اؾٕثّی ذُی تسٖٚ زضٌیطی ٚ ٍ٘طا٘ی زض اجاظٜ : تٝ قٕا

وطزٜ ٚ تٟیٙٝ ؾاظی حّمٝ ٞا ضا ٘هة زٞس. ایٗ ترف ثثاذٞا ضا ٔیٔٛضز ؾاذساض ِِٛٝ یا ا٘سراب ثثاذ

تطز، اؾسفازٜ افعاض تٟطٜ ٔیذٍ ِِٛٝ ٘طْ ای تطای زثسیُ اؾٕثّی ذُی تٝ اؾٕثّی وأال ٔٛاظی وٝ اظ

 وٙس.ٔی

 Linkerٗوٙس.ضا تا یه ٔاغَٚ اجطایی زّفیك ٔی ٞای ٔٛيٛػیترف فایُ : ای 

 قٛز.ٚ ضفغ ٔطاجغ ذاضجی ٘یع ا٘جاْ ٔی ٍٕٞاْ تا زِٛیس ٔاغَٚ اجطایی ػّٕیاذ جاتجایی

 .تاقسٔیٞای ٔٛيٛػی لاتُ جاتجا قسٖ ٚ وساترا٘ٝ COFFٞای ٔٛيٛػی ٚضٚزی ِیٙىط فایُ

 Achieverزٞس وٝ وساترا٘ٝ ٞا تٝ یه آضقیٛ زىی ضا ٔیُٝ قٕا اجاظٜ زجٕیغ ٌطٚٞی اظ فای: ت

ی زهحیح وساترا٘ٝ تٝ ٔٙظٛض خان وطزٖ، جاتجایی، اؾسرطاج ٚ یا .ٕٞچٙیٗ اجاظٜقٛز٘أیسٜ ٔی

 ايافٝ وطزٖ اػًا ضا فطاٞٓ آٚضزٜ اؾر.

 Library-Built Utilityٞای ذٛز اؾسفازٜ اظ ایٗ ترف تطای زِٛیس وساترا٘ٝ زٛا٘یس: قٕا ٔی

 وٙیس.

 Run-Time-Support Library حاٚی زٛاتغ اؾسا٘ساضز :ANSI ٚ زٛاتغ ضیايی ٘مُٝ قٙاٚض ،

 .تاقسٔیقٛز، خكسیثا٘ی ٔی Cوٝ زٛؾٍ وأدایّط  I/Oزٛاتغ 

 Hex-Conversion Utility:  یه فایُ ٔٛيٛػیCOFF  ضا تٝ فطٔرTI-tagged ،

ASCII-hex ،Intel ،Motorola-s ،Tektronix فایُ زثسیُ  زٛا٘یسٔی وٙس. قٕازثسیُ ٔی

 اضی وٙیس.عٌتاض EPROM٘ٛیؽ قسٜ ضا تٝ یه تط٘أٝ

 Cross-Reference Listerٌُصاضی ٞای ٔٛيٛػی تطای ٘كا٘ٝ: اظ فایCross-Reference ،

 وٙس.ٞا اؾسفازٜ ٔیح آٟ٘ا ٚ ؾٛضؼ آٟ٘ا زض ؾٛضؼ فایُزٛيی



ٞای زِٛیس وساتعاض  

 

1-4  ٍ٘اٜ وّی تٝ اؾسٛزیٛ وس ٍ٘اض  
 

Absolute-Lister ٞای وٙس ٚ فایُٔطزثٍ ضا تٝ ػٙٛاٖ ٚضٚزی لثَٛ ٔی: فایُ ٞای ٔٛيٛػی

x.abs ٞای وٙس. فایُتٝ ػٙٛاٖ ذطٚجی زِٛیس ٔی.abs  تطای زِٛیس یه ِیؿر وٝ حاٚی آزضؼ

ایٗ لؿٕر قٛز. تسٖٚ تاقس، اؾسفازٜ ٔیٞای ا٘سهاتی ٔیٞای ٔؿسمیٓ تیكسطی ٘ؿثر تٝ آزضؼ

 ٞای زؾسی ظیازی ٘یاظ زاضز.زِٛیس چٙیٗ ِیؿسی َالر فطؾاؾر ٚ واض

 

 



I DE اؾسٛزیٛ وسٍ٘اض 

 

1-5  ٍ٘اٜ وّی تٝ اؾسٛزیٛ وس ٍ٘اض  
 

1-1 IDE  4کذنگاراستودیو 

 ؾاذسٝ قسٜ اؾر. DSPیاتی تط٘أٝ ٔطجغ ترف تٝ ٔٙظٛض زهحیح، ؾاذر ٚ ػیة ایٗ

 های تصحیح کذ برناهه4ویصگی 1-1-1

 Cزٛا٘یس وس یٗ ٔیچٙوٙس. قٕا ٞٓفطاٞٓ ٔیٚ اؾٕثّی ضا  Cی زهحیح ؾٛضؼ وس تٝ قٕا اجاظٜ وسٍ٘اض

 ضا تٝ ٕٞطاٜ اؾٕثّی ٘یع ٔكاٞسٜ فطٔاییس.

 

 ٞای ظیط اؾسفازٜ ٔی قٛز:ٌط ٔجسٕغ تطای فطآیٙسزهحیح

 ٞا تٝ نٛضذ ضٍ٘ی.طزٖ وّٕاذ وّیسی، زٛيیحاذ ٚ ضقسٝتطجؿسٝ و 

 ٞا ٚ وطٚقٝ ٞا.ا وطزٖ ، زُاتك یا ا٘سماَ خطا٘سعزض خطا٘سع ٞا ٚ تطاور ٞا، خیس Cػالٔر ٌصاضی تّٛن ٞای  

 وطزٖ ٘مُٝ ی ؾطتطي.وطزٖ فانّٝ ذٌُٛ ٚ ٔكرمايافٝ ٚ وٓ 

 خیسا وطزٖ ٚ جایٍعیٙی یه یا چٙس فایُ، خیسا وطزٖ ٕ٘ٛ٘ٝ لثّی ٚ تؼسی ٚ جؿسجٛی ؾطیغ. 

 Undo  ٚRedo .ُٕوطزٖ چٙس ػ 

 اؾسفازٜ اظ وٕه حؿاؼ تٝ ٔسٗ. 

 ٞای زؾسٛضاذ نفحٝ وّیس.زُاتك ا٘سراب 



I DE اؾسٛزیٛ وسٍ٘اض 

 

1-6  ٍ٘اٜ وّی تٝ اؾسٛزیٛ وس ٍ٘اض  
 

 ویصگی ساخت برناهه کاربردی4 1-1-1

فایُ ٞا تٝ یه خطٚغٜ زِٛیس وٙیس. تط٘أٝ ضا زٛؾٍ ايافٝ ٕ٘ٛزٖ فایُزٛا٘یس یه قٕا ٔی وسٍ٘اضزض 

زٛا٘ٙس قأُ ٞای زاذُ یه خطٚغٜ ٔیقٛز. فایُذر یه تط٘أٝ واضتطزی اؾسفازٜ ٔیخطٚغٜ تطای ؾا

ٞای زؾسٛضی ازهاَ ُٞا، فایٞای ٔٛيٛػی، وساترا٘ٝ، ٔطجغ اؾٕثّی ، فایCُٞای تا ٔطجغ فایُ

(Linker Command) ُٞای جأغ تاقٙس.ٚ فای  

 

زهطیح ٌعیٙٝ ٞای ٔٛضز اؾسفازٜ حیٗ وأدایُ، اؾٕثُ ٚ ازهاَ زٛا٘یس اظ یه خٙجطٜ تطای قٕا ٔی

 یه خطٚغٜ تٟطٜ تثطیس.

زٛا٘س یه ؾاذر وّی یا یه ؾاذر زسضیجی زِٛیس وٙس ٚ ٔی وسٍ٘اض ،تا اؾسفازٜ اظ یه خطٚغٜ

ٞا ضا تٝ ٔٙظٛض زِٛیس یه زٛا٘س فایُٕٞچٙیٗ ٔیٞای زىی ضا وأدایُ وٙس. زٛا٘س فایُٗ ٔیٕٞچٙی

 تؿسٍی تطای یه فایُ جأغ تطای وُ خطٚغٜ زِٛیس وٙس.زضذر ٚا

 ٞا تٝ قیٜٛ ؾٙسی ٘یع اؾسفازٜ قٛز.زٛا٘س تٝ ػٙٛاٖ ؾاذر فایُٔی وسٍ٘اضأىا٘اذ ؾاذر 

 یابی برناهه4ویصگی عیب 1-1-1

 وٙس.یاتی ظیط خكسیثا٘ی ٔیٞای ػیةاظ فؼاِیر وسٍ٘اض

 تا یه ؾطی اظ زٙظیٕاذ ٌاْ.   (Breaking point (قىؿرایجاز ٘مُٝ 
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 قىؿر.ٞا زض ٞط ٘مُٝتطٚظضؾا٘ی خٙجطٜ 

 ٘ظاضذ تط ٔسغیط ٞا. 

 ٞا.ٞا ٚ ثثاذ٘ظاضذ ٚ زهحیح حافظٝ 

 .ی٘ظاضذ تط خكسٝ فطاذٛا٘ 

اظ آٖ. ٚ تسؾر ٞا تٝ تطز یا ( تطای جاضی ؾاذسٗ زازprobe pointٜواٚـ )اؾسفازٜ اظ اتعاض ٞای ٘مُٝ 

 ای اظ حافظٝ.آٚضزٖ زهاٚیط ِحظٝ

 ٞای ضٚی تطز.زطؾیٓ ؾیٍٙاَ 

 ٔكرم وطزٖ آٔاض ٚ اضلاْ اجطایی. 

 ٚ اؾٕثّی زض حاَ اجطا ضٚی تطز ٔطجغ. Cٔكاٞسٜ زؾسٛضاذ  

قٛز ضا وٝ تٝ ٚفٛض اؾسفازٜ ٔی وسٍ٘اضی ايافٝ ٕ٘ٛزٖ زٛاتغ تٝ ٔٙٛی وٝ اجاظٜ GELاظ ظتاٖ  وسٍ٘اض

 ٘یع خكسیثا٘ی ٔی وٙس.
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 DSP/Bios4اتصاالت  1-1

یاتی ؾٙسی تطای زكریم ٔكىالذ ضیع وٝ اظ فؼُ ٚ ٞای ذُاافعاض ٚیػٌیزض ََٛ فاظ آ٘اِیع زٛؾؼٝ ٘طْ

 .تاقسٔیفؼاَ آیٙس، غیطؼاالذ ٚاتؿسٝ تٝ ظٔاٖ تٝ ٚجٛز ٔیا٘ف

-قٛز. قٕا ٔیٞای تالزضً٘ خكسیثا٘ی ٔیٕٞچٖٛ آ٘اِیع DSP/Biosزٛؾٍ خكسیثا٘ی  وسٍ٘اضازهاالذ 

یٗ زاثیط ضٚی اجطای تا وٕسط DSPضٚی ٚ ٘ظاضذ تط یه تط٘أٝ اظ آٟ٘ا تطای واٚـ تهطی، ز٘ثاِٝ زٛا٘یس

ىُ ظیط یه زٛاِی وٝ زض آٖ زازٜ قسٜ زض قٔٙس قٛیس. تطای ٔثاَ، ٌطاف اجطایی ٘كاٖ تالزضً٘ تٟطٜ

 زٞس. ضذ ضقسٝ ای اجطا قس٘س ضا ٘كاٖ ٔیٞای ٔرسّف تٝ نٛتط٘أٝ

 

 

 

DSP/Bios API زٞس:ی آ٘اِیع تالزضً٘ ظیط ضا ٘كاٖ ٔیٞازٛا٘ایی 

ٕ٘ایف ضٚیساز ٞای ٘ٛقسٝ قسٜ زض ٌعاضقاذ ٔطجغ ٚ تاظذٛضز زیٙأیه (: Traceضٚی تط٘أٝ )ز٘ثاِٝ 

 جطیاٖ زض ََٛ اجطای تط٘أٝ.وٙسطَ 

وٙس. ٕٞچٖٛ تاضٌصاضی خیٍیطی آٔاض ٚ اضلاْ وٝ اؾسفازٜ اظ ٔٙاتغ ٔطجغ ضا تاظزاب ٔی:  ٘ظاضذ تط اجطا 

 ای.خطزاظ٘سٜ ٚ ظٔا٘ثٙسی ضقسٝ

 ٞای ٔیعتاٖ.ٔسؼّك تٝ تطز ٔطجغ تٝ فایُ I/Oٞای ٔٛيٛػی : ازهاَ فایُؾاظی فایُجطیاٖ 

 DSP/Bios ٖآٚضز. اٞٓ ٔیٛا٘یس زض تط٘أٝ اؾسفازٜ وٙیس فطزی اِٚٛیر ضا وٝ ٔیخایٝتٙس تط یه ظٔا

 زٞس.ٞای چٙس اِٚٛیسی ضا ٘كاٖ ٔیه اجطای خطیٛزیه اظ زٛاتغ ٚ ضقسٝتٙس یایٗ ظٔاٖ
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 DSP/Bios4پیکربنذی  1-1-1

ٞای ٔٛيٛػی ٔٛضز اؾسفازٜ زض وٝ فایُ وسٍ٘اضٞای خیىطتٙسی زض ٔحیٍ فایُزٛا٘یس قٕا ٔی

DSP/Bios API زٛا٘س ٍ٘اقر حافظٝ ٚ ٍ٘اقر خیىا٘ی ایٗ فایُ ٔی وٙس، ایجاز ٕ٘اییس.ضا زٛنیف ٔی

ٔٛضز  DSP/Bios APIىٗ اؾر ایٗ ترف زض اؾسفازٜ اظ ٕوٙس ٚ ِصا ٔضا ؾازٜ  ISRؾرر افعاض 

 اؾسفازٜ لطاض ٌیطز.

 وٙس.فایُ خیىطتٙسی زٚ ٘مف ضا ایفا ٔییه 

 ٕ٘ایس.جأغ زض ٍٞٙاْ اجطا ضا فطاٞٓ ٔی ی اؾسفازٜ اظ خاضأسطٞایاجاظٜ 

ٛيٛػی زض ٞای ٔٞایی تطای فایُح تهطی تطای زِٛیس ٚ ایجاز ٚیػٌیٞا تٝ ػٙٛاٖ یه زهحیایٗ فایُ 

-اؾسفازٜ لطاض ٔی ضٚز، ٔٛضزیتٝ واض ٔ  DSP/Bios APIٞای تطز ٔطجغ حاَ اجطا وٝ زض فطاذٛ٘ی

ٞا ٚ ٌعاضقاذ ضٚیساز I/Oِِٛٝ ٞای افعاضی، ذٍٞای ٘طْٞای ٔٛيٛػی قأُ ٚلفٌٝیطز. ایٗ فایُ

 .تاقسٔی

 ایجاز وٙیس یه خٙجطٜ ٕٞچٖٛ قىُ ظیط ایجاز ٔی قٛز: وسٍ٘اضاٌط قٕا یه فایُ خیىطتٙسی زض 
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7-18  I/Oٞای ازهاَ تٝ زؾسٍاٜ 

 اجرای برناهه اصالح ضذه 2-1

1) Project  Rebuild All  تاظؾاظی وّی( زض ٘ٛاض اتعاض ضا ا٘سراب ٕ٘ٛزٜ ٚ یا ضٚی وّیس(

 وّیه ٕ٘اییس.

2) File  Load Program ٝٔقسٜ ضا ا٘سراب ٕ٘اییس تاظؾاظیی زاظٜضا ا٘سراب ٕ٘اییس، تط٘ا

(hostio.outٖآ ٚ ).ضا تاظ وٙیس 

3) Tools  DSP/Bios  Host Channel  ٞای فایُٕ٘اییس. وٙسطَ وا٘اَ ٔیعتاٖ ضا ا٘سراب

ٛزط ٔیعتاٖ ٚ ٞای ضٚی وأدیی ازهاَ آٟ٘ا تٝ فایُقٕا اجاظٜ ٕ٘ایس ٚ تٝضا ِیؿر ٔی HSTٔٛيٛػی 

 قٛز.ٞای آٖ زازٜ ٔیقطٚع ٚ خایاٖ وا٘اَ

 

4) Debug  Run ٕٝاجطا( ضا فكاض زٞیس.ی ضا ا٘سراب ٕ٘اییس ٚ یا زو( 

 ضا ا٘سراب وٙیس. Bindضاؾر وّیه ٕ٘اییس ٚ ٌعیٙٝ ی  input_HSTضٚی وا٘اَ  (5

 ضا ا٘سراب وٙیس. Bindی واضی ا٘سراب وٙیس ٚ ٌعیٙٝ ی ضا زض خٛقٝ input.datفایُ  (6

 ضا ا٘سراب وٙیس. Bindضاؾر وّیه ٕ٘اییس ٚ  output_HSTضٚی وا٘اَ  (7

8) Output.dat  ٚ ضا زض ٘اْ فایُ زایح ٕ٘اییسBind .ضا وّیه ٕ٘اییس 

 

 ضا ا٘سراب وٙیس. Startضاؾر وّیه ٕ٘اییس ٚ  input_HSTضٚی وا٘اَ  (9

 

زٛجٝ وٙیس وٝ ؾسٖٛ ضا ا٘سراب وٙیس.  Startضاؾر وّیه وطزٜ ٚ  output_HSTضٚی وا٘اَ  (10

Transfered زٞس.ا٘سماَ زازٜ ضا ٘كاٖ ٔی 

ضا  shift F5ی ٕ٘اییس ٚ یا زوٕٝ)زٛلف( زض ٘ٛاض اتعاض ضا وّیه  ی ٚلسی وٝ زازٜ ا٘سماَ یافر زوٕٝ (11

 فكاض زٞیس.

 




