บทที่ 3
การเขียนโปรแกรมภาษาซีสาหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
3.1 บทนา
ภาษาซี เ ป็ น ภาษาที่ นั ก พั ฒ นางานทางด้ า นไมโครคอนโทรลเลอร์ น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านอย่ า ง
แพร่หลาย ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริ ษัทที่ผลิตไมโครคอนโทรลเลอร์ส่วนใหญ่เลื อกใช้ภาษาซีในการพัฒ นา
โปรแกรมและมีนักพัฒนาได้เขียนโค้ดต้นฉบับภาษาซีรองรับการประยุกต์ใช้งานไว้เป็นจานวนมาก ส่งผล
ให้ การพัฒ นางานด้านที่เกี่ย วข้องกับการเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์ภายนอกในรูปแบบต่าง ๆ เช่น พอร์ต
อนุกรม พอร์ตยูเอสบี หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฯลฯ มีความคล่องตัวในการนาไปประยุกต์ใช้งานเป็น
อย่างมาก ในอนาคตหากฮาร์ดแวร์ของไมโครคอนโทรลเลอร์มี การพัฒนาสมรรถนะให้สูงขึ้น เช่น มี
ความเร็วสูงขึ้นหรือมีไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลอื่น ๆ ทีอ่ าจได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมา แต่ภาษาซียังคง
เป็นพื้นฐานในการนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ในบทนี้จึงขออธิบายส่วนสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
เขียนโปรแกรมภาษาซีสาหรับไมโครคอนโทรลเลอร์

3.2 พื้นฐานภาษาซีสาหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
การเขียนโปรแกรมภาษาซีสาหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ยังคงลักษณะตามมาตรฐาน
ANSI-C (American National Standards Institute) แ ล ะ ยั ง มี ส่ ว น เ พิ่ ม เ ติ ม ส า ห รั บ ก า ร เ ขี ย น
โปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์โดยเฉพาะ ช่วยให้ผู้ที่มีความคุ้นเคยกับภาษาซีสามารถเข้าใจได้
โดยง่าย เนื้อหาในหัวข้อนี้อธิบายพื้นฐานโปรแกรมภาษาซี เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาการโปรแกรม
ภาษาซีสาหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
3.2.1 โครงสร้างภาษาซี
โครงสร้างของโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาซีประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
1. คาสั่งชี้แนะตัวประมวลผลก่อน (Preprocessor directive) เป็นชุดคาสั่งที่ใช้ในการ
จัดเตรียมข้อมูลไว้ส าหรับ การประมวลผลซึ่งทาหน้าที่ ระบุ ให้ตัว แปรโปรแกรมไปดึง แฟ้มข้อมูล อื่ นที่
กาหนดมาแปลร่วมด้วย แฟ้มข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นแฟ้มข้อมูลมาตรฐานที่มีให้แล้วในภาษาซี หรือเป็น
แฟ้มข้อมูลที่เขียนขึ้นมาใหม่ก็ได้ โดยส่วนใหญ่มักเป็นแฟ้มข้อมูลที่มีนามสกุล .h
2. การประกาศ (Declarations) เป็นส่วนที่ใช้ ประกาศค่าตัวแปรหรือฟังก์ชัน และค่า
อื่นๆ ที่ต้องการ โดยต้องมีการประกาศค่าเหล่านี้ก่อนการใช้งาน
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3. ส่วนคาสั่ง ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
1) นิพจน์ (Expression) เป็นการกระทาระหว่างตัวดาเนินการ (Operators) กับตัว
ถูกดาเนินการ (Operands) เพื่อให้เกิดค่าใดค่าหนึ่ง
2) ข้ อ ความสั่ ง (Statement) คื อ ค าสั่ ง ที่ ใ ช้ ใ นการท างานตามความต้ อ งการของ
ผู้เขียนโปรแกรม
3) ฟังก์ชัน เป็นส่วนประกอบของโปรแกรมที่กาหนดให้ทางานอย่างใดอย่างหนึ่งจน
เสร็จสิ้น
4. ฟังก์ชัน main เป็นฟังก์ชันที่ต้องมีการประกาศทุกครั้งในการเขียนโปรแกรม เพราะ
โปรแกรมจะเริ่มต้นทางานที่ฟังก์ชันหลักนี้และเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการเรียกฟังก์ชันอื่นๆ ในการทางาน
ในที่นี้ขอยกตัวอย่างโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาซี แสดงดังภาพที่ 3.1
#include <stdio.h>
char a;
int main (void)
{
a = 23;
printf (“Hello World”);
return a;
}

ภาพที่ 3.1 ตัวอย่างโปรแกรมภาษาซี
จากโปรแกรมดังกล่าวผลผลลัพธ์ของการรันโปรแกรมจะได้ข้อความบนหน้าจอว่า “Hello
World” โดยมีคาอธิบายประกอบโปรแกรมในแต่ละส่วนดังนี้
1) #include <stdio.h> คือส่ ว นของคาสั่ งชี้แนะตัว ประมวลผลก่อนเพื่อ ระบุ ตัว แปร
โปรแกรมให้นาแฟ้มข้อมูล stdio.h มารวมด้วย
2) char a คือส่ ว นของการประกาศตัว แปร a โดยกาหนดให้ เป็นตัว แปรที่มีช นิดเป็น
ตัวอักษร
3) main คือส่วนของฟังก์ชัน main ซึ่งเป็นฟังก์ชันหลักของโปรแกรมโดยโปรแกรมจะ
เริ่มทางานที่ฟังก์ชันนี้
4) a = 23 คือส่วนคาสั่งกาหนดให้ค่าตัวแปร a มีค่าเป็น 23
5) printf (“Hello World”) คือส่วนคาสั่งการใช้ฟังก์ชัน printf เพื่อพิมพ์ข้อความที่อยู่
ในเครื่องหมายอัญประกาศออกทางอุปกรณ์นาออกมาตรฐาน
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3.2.2 การแปลโปรแกรมและโปรแกรมเชื่อมโยงในภาษาซี
การพัฒนาโปรแกรมภาษาซีแสดงดังภาพที่ 3.2 โดยประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
1. สร้างแฟ้มข้อมูล ต้นฉบับ (Source file) โดยมีแฟ้มข้อมูล นามสกุล .c ขึ้นมา โดยใช้
โปรแกรมที่สามารถเขียนแฟ้มข้อมูลใดๆ ก็ได้ โดยอยู่ในรูปแบบของการเขียนโปรแกรมภาษาซี
2. ตัวแปลโปรแกรมของภาษาซี (C Compiler) จะทาการแปลงโปรแกรมต้นฉบับเก็บไว้
ในอีกแฟ้มข้อมูลหนึ่งเรียกว่าแฟ้มข้อมูลออบเจ็กต์ (Object file) ที่มีนามสกุล .obj
3. โปรแกรมเชื่อมโยง (Linker) ทาการตรวจสอบว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้น มีการเรียกใช้
งานฟังก์ชันมาตรฐานใดจากคลังโปรแกรมภาษาซี (C Library) หรือไม่ โดยโปรแกรมเชื่อมโยงทาการ
รวมเอาฟังก์ชันเหล่านั้นเข้ากับแฟ้มข้อมูลออบเจ็กต์แล้วจะได้แฟ้มข้อมูลที่กระทาการได้ (Executable
file) โดยมีนามสกุลเป็น .exe
C compiler

Source file

Computer

Object file

Linker

C Library

Computer

Executable file

ภาพที่ 3.2 แผนภาพบล็อกแสดงขั้นตอนการแปลโปรแกรมและโปรแกรมเชื่อมโยงในภาษาซี
3.2.3 โปรแกรม C51
สาหรับซอฟต์แวร์ในการเขียนโปรแกรมและแปลโปรแกรมภาษาซีของไมโครคอนโทรลเลอร์
MCS-51 หรือที่เรียกว่า C51 ที่ปัจจุบันได้รับความนิยมและมีการใช้งานอย่างแพร่หลายได้แก่ Keil C51
ซึ่งมีรูปแบบเป็นไปตามมาตรฐาน ANSI-C และได้เพิ่มความสามารถทางด้านการเขียนโปรแกรมควบคุม
ไมโครคอนโทรลเลอร์โดยเฉพาะ ดังนั้นเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้อ้างอิงการใช้งานตัวแปรโปรแกรม
Keil C51 เป็นหลักในการอธิบาย โดย ในปัจจุบันผู้ผลิตซอฟต์แวร์ Keil C51 ได้พัฒนาเครื่องมือในพัฒนา
โปรแกรมที่ได้รวมส่วนประกอบต่างๆ ได้แก่ แอสเซมเบลอร์ (Assembler) ตัวแปรโปรแกรม โปรแกรม
เชื่อมโยง และโปรแกรมตรวจแก้จุ ดบกพร่อง (Debugger) ไว้ในตัวเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการ
พัฒนาโปรแกรม ซึ่งเรียกว่า Integrated Development Environment (IDE) โดยซอฟต์แวร์ Keil ได้
พัฒนา IDE สาหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ชื่อว่า Vision ซึง่ จะได้แนะนาการใช้งานโปรแกรมนี้
ในหัวข้อต่อไป
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3.3 แนะนาโปรแกรม Keil µVision
โปรแกรม Keil Vision ปัจจุบันได้ถูกพัฒนาเป็นรุ่นที่ 4 สามารถบรรจุลงมาทดลองใช้งานได้ที่
เวปไซต์ www.keil.com เมื่ อ ท าการติ ด ตั้ ง โปรแกรมเรี ย บร้ อ ยแล้ ว เราสามารถใช้ เ ครื่ อ งมื อ Keil
Vision ช่ ว ยในการพั ฒ นาโปรแกรม เนื้ อ หาในส่ ว นนี้ ไ ด้ อ ธิ บ ายการใช้ ง าน Keil Vision ในการ
ประยุกต์ใช้งานสาหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
3.3.1 กระบวนการพัฒนาโปรแกรม Keil µVision
การพัฒนาโปรแกรมโดย Keil Vision มีกระบวนการพัฒนาโปรแกรมแสดงดังภาพที่ 3.3
อธิบายเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้
1. เริ่มต้นสร้างโปรเจคโดยทาการเลือกบริษัทผู้ผลิตและเบอร์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่
ต้องการใช้งานจากฐานข้อมูล
2. สร้ า งแฟ้ ม ข้ อ มู ล ต้ น ฉบั บ ภาษา C/C++ หรื อ ภาษาแอสเซมบลี เพื่ อ ท าการเขี ย น
โปรแกรมหรือแก้ไขโปรแกรม
3. จัดทาโปรแกรมประยุกต์โดยผ่านการจัดการโปรเจคของโปรแกรม Keil Vision
4. ตรวจแก้ จุ ด บกพร่ อ งของโปรแกรมข้ อ มู ล ต้ น ฉบั บ เพื่ อ ทดสอบความถู ก ต้ อ งของ
โปรแกรม
5. บรรจุโปรแกรมลงหน่วยความจาแฟลชหรือเอสแรมพร้อมทั้งทดสอบการทางานกับ
ฮาร์ดแวร์

ภาพที่ 3.3 กระบวนการในการพัฒนาโปรแกรมของ Keil Vision
ที่มา: ARMKIEL Microcontrollers Tools, 2014
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3.3.2 แนวคิดการวางตาแหน่งพื้นทีห่ น้าต่างของ Keil µVision
เมื่ อ ท าการติ ด ตั้ ง โปรแกรมเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ท าการเปิ ด โปรแกรม Keil Vision จะได้
โปรแกรมแสดงดังภาพที่ 3.4 จะเห็นว่า Keil Vision ประกอบด้วยพื้นที่หลัก 3 พื้นที่ ได้แก่
1. พื้นที่หน้าต่างการจัดการโปรเจค (Project windows area) เป็นหน้าต่างที่ระบุ ถึง
รายละเอียดของโปรเจคในด้านต่างๆ เช่น หน้าต่างแสดงแฟ้มข้อมูลของโปรเจคหรือหน้าต่างแสดงค่า
เรจิสเตอร์ต่างๆ ของซีพียู เป็นต้น
2. พื้ น ที่ ห น้ า ต่ า งการตรวจแก้ ง าน (Editor windows area) เป็ น หน้ า ต่ า งที่ แ สดง
รายละเอีย ดของโปรแกรมที่กาลั งพัฒ นา ซึ่งนักพัฒ นาโปรแกรมสามารถปรับแก้โ ปรแกรมต้นฉบั บ
ตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพและวิ เ คราะห์ ก ารท างานของโปรแกรม ตลอดจนตรวจสอบโปรแกรม
ภาษาแอสเซมบลีในพื้นที่ส่วนนี้
3. พื้นที่หน้าต่างการนาออก (Output windows area) เป็นหน้าต่างที่จัดเตรียมข้อมูล
นาออกต่างๆ เช่น การแก้จุดบกพร่องของโปรแกรม การแสดงพื้นที่หน่วยความจา การแสดงค่าตัวแปร
ต่างๆ เป็นต้น

ภาพที่ 3.4 การวางตาแหน่งพื้นที่หน้าต่างของ Keil Vision
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3.3.3 รูปแบบการทางานของ Keil µVision
ในการพัฒนาโปรแกรมของ Keil Vision ประกอบด้วยรูปแบบการทางานที่สาคัญ ดังนี้
1. รู ป แบบการพั ฒ นาโปรแกรม (Build mode) เป็ น รู ป แบบมาตรฐานการใช้ ง าน
โปรแกรม Keil Vision ทาหน้าที่รองรับการเขียนและแก้ไขโปรแกรม การปรับแต่งการทางานของ
โปรเจค การกาหนดค่าด้านฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งสามารถนาโปรแกรมที่พัฒนา
มาทาการแปลโปรแกรม สร้ างโปรแกรมเชื่อมโยงและแปลภาษาแอสเซมบลี เพื่อตรวจสอบความ
ความถูกต้องและข้อผิดพลาดของโปรแกรม
2. รูปแบบการตรวจแก้จุดบกพร่องของโปรแกรม (Debug mode) ทาหน้าที่จาลองการ
ทางานของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจากรูปแบบการพัฒนาโปรแกรม สามารถแสดงผลการนาออกได้อย่าง
หลากหลาย เช่ น แสดงการท างานของช่ อ งทางเข้ า /ออกของไมโครคอนโทรลเลอร์ แสดงพื้ น ที่
หน่วยความจา แสดงค่าตัวแปรต่างๆ เป็นต้น
3.3.4 แถบเครื่องมือของ Keil µVision
โปรแกรม Keil Vision มีแถบเครื่องมือที่สาคัญสาหรับการทางานแต่ละรูปแบบ ดังนี้
1. พื้ น ที่ ห น้ า ต่ า งแถบเครื่ อ งมื อ เกี่ ย วกั บ การจั ด การแฟ้ ม ข้ อ มู ล ( File toolbar)
ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่สาคัญแสดงดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 แถบเครื่องมือที่ใช้สาหรับการจัดการแฟ้มข้อมูล
ไอคอน

รายละเอียดของคาสั่ง
[New file] เปิดหน้าต่างสาหรับเริ่มต้นเขียนโปรแกรม
[Open] เปิดแฟ้มข้อมูลที่ได้บันทึกไว้แล้วเพื่อนามากระทาการต่าง ๆ เช่น นาแฟ้มข้อมูล
มาแก้ไขโปรแกรม เป็นต้น
[Save] บันทึกแฟ้มข้อมูลที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน
[Save all] บันทึกแฟ้มข้อมูลทั้งหมดที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน
[Cut] ตัดข้อความที่ถูกเลือกไปเก็บไว้ยังคลิปบอร์ด
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ตารางที่ 3.1 แถบเครื่องมือที่ใช้สาหรับการจัดการแฟ้มข้อมูล (ต่อ)
ไอคอน

รายละเอียดของคาสั่ง
[Copy] คัดลอกข้อความถูกเลือกไปเก็บไว้ยังคลิปบอร์ด
[Paste] วางข้อความที่อยู่ในคลิปบอร์ดไปยังตาแหน่งที่ตัวชี้ตาแหน่งกระพริบอยู่
[Undo changes] ย้ายกลับไปยังการกระทาก่อนหน้า
[Redo changes] กลับมายังการกระทาครั้งสุดท้ายของ Undo
[Bookmark] ใช้ ส าหรั บ เซตหรื อ เคลื่ อ นย้ า ยเครื่ อ งหมายคั่ น หน้ า ที่ ต าแหน่ ง ที่ ตั ว ชี้
ตาแหน่งกระพริบอยู่
[Previous bookmark] ก าหนดให้ ตั ว ชี้ ต าแหน่ ง เคลื่ อ นย้ า ยไปยั ง ต าแหน่ ง ที่ ท า
เครื่องหมายคั่นหน้าไว้ก่อนหน้า
[Next bookmark] กาหนดให้ตัวชี้ตาแหน่งเคลื่อนย้ายไปยังตาแหน่งที่ทาเครื่องหมาย
คั่นหน้าถัดไป
[Clear All bookmarks] ยกเลิกการทาเครื่องหมายคั่นหน้าเอกสารที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน
ทั้งหมด
[Indent selection] เลื่อนบรรทัดของข้อความที่สนใจไปทางขวาหนึ่งจุดตั้งระยะ
[Unindent selection] เลื่อนบรรทัดของข้อความที่สนใจไปทางซ้ายหนึ่งจุดตั้งระยะ
[Set comment] กาหนดบรรทัดของโปรแกรมที่สนใจให้เป็นหมายเหตุ
[Remove comment] เปลี่ยนหมายเหตุในบรรทัดที่สนใจกลับให้เป็นโปรแกรม
[Debug session] สลับรูปแบบระหว่างการเขียนโปรแกรมและการแก้จุดบกพร่องของ
โปรแกรม
[Breakpoint] กาหนดหรือยกเลิกจุดพักในตาแหน่งที่ตัวชี้ตาแหน่งทางาน
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ตารางที่ 3.1 แถบเครื่องมือที่ใช้สาหรับการจัดการแฟ้มข้อมูล (ต่อ)
ไอคอน

รายละเอียดของคาสั่ง
[Translate] แปลโปรแกรมหรือแปลภาษาแอสเซมบลีแฟ้มข้อมูลที่กาลังตรวจแก้ใน
ปัจจุบัน
[Build] แปลโปรแกรมและเชื่อมโยงโปรแกรมเพื่อสร้างแฟ้มข้อมูลของโปรเจค
[Rebuild] แปลโปรแกรม แปลภาษาแอสเซมบลี และเชื่อมโยงโปรแกรมใหม่อีกครั้ง
เพื่อสร้างแฟ้มข้อมูลของโปรเจค
[Target options] การปรับแต่งและกาหนดเบอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์สาหรับการ
โปรแกรม
[File extensions, environments, and books] การปรั บ แต่ ง ค่ า แฟ้ ม ข้ อ มู ล การ
กาหนดแฟ้มข้อมูลชนิดต่างๆ ฯลฯ

ที่มา: ARMKIEL Microcontrollers Tools, 2014
2. แถบเครื่ องมื อส าหรั บ รู ป แบบการพัฒ นาโปรแกรม ประกอบด้ว ยเครื่ องมื อ ต่ า งๆ
ที่สาคัญแสดงดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 แถบเครื่องมือที่ใช้สาหรับการเขียนโปรแกรม
ไอคอน

รายละเอียดของคาสั่ง
[Translate] แปลโปรแกรมหรือแปลภาษาแอสเซมบลีแฟ้มข้อมูลที่กาลังตรวจแก้ใน
ปัจจุบัน
[Build] แปลโปรแกรมและเชื่อมโยงโปรแกรมเพื่อสร้างแฟ้มข้อมูลของโปรเจค
[Rebuild] แปลโปรแกรม แปลภาษาแอสเซมบลี และเชื่อมโยงโปรแกรมใหม่อีกครั้ง
เพื่อสร้างแฟ้มข้อมูลของโปรเจค
[Target options] การปรับแต่งและกาหนดเบอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์สาหรับการ
โปรแกรม
[File extensions, environments, and books] การปรั บ แต่ ง ค่ า แฟ้ ม ข้ อ มู ล การ
กาหนดแฟ้มข้อมูลชนิดต่างๆ ฯลฯ

ที่มา: ARMKIEL Microcontrollers Tools, 2014
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3. แถบเครื่องมือสาหรับการตรวจแก้จุดบกพร่องของโปรแกรม ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่สาคัญ
แสดงดังตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 แถบเครื่องมือที่ใช้สาหรับการตรวจแก้จุดบกพร่องของโปรแกรม
ไอคอน

รายละเอียดของคาสั่ง
[Reset CPU] ตั้งการทางานของซีพียูใหม่
[Run] การดาเนินงานโปรแกรมตั้งแต่บรรทัดปัจจุบัน
[Stop] หยุดการทางานของซีพียูชั่วคราว
[Step one line] การดาเนินงานทีละคาสั่ง
[Step over] การดาเนินงานทีละคาสั่ ง โดยจะมองโปรแกรมย่อยที่เรียกใช้เป็นหนึ่ง
คาสั่ง
[Step out] การดาเนินงานและกระโดดออกจากโปรแกรมย่อยปัจจุบัน โดยประมวลผล
ทุกคาสั่งในโปรแกรมย่อย
[Run to cursor line] การดาเนินงานไปจนถึงตาแหน่งที่ตัวชี้ตาแหน่งชี้อยู่
[Command window] เปิด/ปิดหน้าต่างคาสั่งโปรแกรม
[Disassembly window] เปิด/ปิด หน้าต่างดิสแอสเซมเบลอร์ ซึ่งเป็นโปรแกรมแปล
ภาษาแอสเซมบลีที่ถูกแปลมาจากภาษาซีที่เขียนขึ้น
[Symbol window] เปิด/ปิดหน้าต่างแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโปรแกรม
[Register window] เปิด/ปิดหน้าต่างแสดงค่าเรจิสเตอร์
[Call stack window] เปิด/ปิดหน้าต่างสาหรับดูค่าต่างๆ ของแสตก (Stack)
[Watch windows ] เปิ ด /ปิ ด หน้ า ต่ า งที่ ใ ช้ ส าหรั บ ดู ค่ า ต่ า งๆ ของตั ว แปรที่ ใ ช้ ใ น
โปรแกรม
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ตารางที่ 3.3 แถบเครื่องมือที่ใช้สาหรับการตรวจแก้จุดบกพร่องของโปรแกรม (ต่อ)
ไอคอน

รายละเอียดของคาสั่ง
[Memory window] เปิด/ปิด หน้าต่างหน่วยความจา ซึ่งเป็นหน้าต่างที่แสดงค่าข้อมูล
ในหน่วยความจาตาแหน่งต่างๆ
[Serial windows] เปิด/ปิด หน้าต่างพอร์ตอนุกรม ซึ่งเป็นหน้าต่างสาหรับแสดงข้อมูล
ที่ส่งมาทางพอร์ตอนุกรมของไมโครคอนโทรลเลอร์
[Analysis windows] เปิ ด /ปิ ด หน้ า ต่ า งส าหรั บ วิ เ คราะห์ ก ารท างานต่ า งๆ ของ
โปรแกรม ประกอบด้วย
1. Logic analyzer ทาหน้าทีท่ วี่ ิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ของการทางานในแต่ละฟังก์ชัน
2. Performance analyzer ทาหน้าที่วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทางานของโปรแกรม
3. Code coverage window ทาหน้าที่แสดงเปอร์เซ็นต์การประมวลผลในส่วนต่าง ๆ
ของโปรแกรม

ที่มา: ARMKIEL Microcontrollers Tools, 2014

3.4 การพัฒนาโปรแกรม Keil µVision
การพัฒนาโปรแกรมของ Keil Vision โดยทั่วไปต้องพัฒนาภายใต้โปรเจค ดังนั้นในการพัฒนา
โปรแกรมจะต้องสร้างโปรเจคขึ้นมาก่อนแล้วนาแฟ้มข้อมูลภาษาซีขึ้นที่เขียนขึ้นเพิ่มเข้ามาในโปรเจค
ก่อนที่จ ะทาการแปลโปรแกรมและตรวจสอบการทางานของโปรแกรมต่ อไป ขั้นตอนในการเขี ย น
โปรแกรม Keil Vision มีดังนี้
1. เปิดโปรแกรม Keil Vision โดยคลิกที่ Start -> All Program -> Keil Vision 4 จะ
ปรากฏโปรแกรมแสดงดังภาพที่ 3.5

ภาพที่ 3.5 โปรแกรม Keil Vision
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2. เริ่มสร้างโปรเจคใหม่โดยการคลิกที่ Project -> New Vision Project จะปรากฏหน้าต่าง
ดังภาพ 3.6

ภาพที่ 3.6 การสร้างโปรเจคใหม่โดยโปรแกรม Keil Vision
3. ทาการเลือกตาแหน่งที่บันทึกโปรเจคและตั้งชื่อโปรเจคตามความต้องการ เมื่อเรียบร้อยให้ให้
คลิก Save ดังภาพที่ 3.7

ภาพที่ 3.7 การบันทึกโปรเจคของโปรแกรม Keil Vision
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4. เมื่อทาการบันทึกโปรเจคเรียบร้อยแล้ว จะได้หน้าต่าง Select Device for Target ‘Target
1’… เพื่อเลือกบริษัทผู้ผลิตไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ต้องการใช้งาน ยกตัวอย่างจากภาพที่ 3.8 ทาการ
เลือกไมโครคอนโทรลเลอร์ บริษัท Atmel

ภาพที่ 3.8 ขั้นตอนการเลือกบริษัทผู้ผลิตไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ต้องการใช้งาน
5. ท าการเลื อ กเบอร์ ไ มโครคอนโทรลเลอร์ ที่ ต้ อ งการใช้ ง าน จากภาพที่ 3.9 ท าการเลื อ ก
ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ AT89C52 หลังจากนั้นคลิก OK

ภาพที่ 3.9 การเลือกเบอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ต้องการใช้งาน
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6. ในขั้นตอนนี้โปรแกรมจะถามว่าต้องการเพิ่มแฟ้มข้อมูล Startup เข้าไปยังโปรเจคหรือไม่
แสดงดังภาพที่ 3.10 โดยให้เลือก No ไปก่อนเนื่องจากเรายังไม่ต้องการใช้แฟ้มข้อมูลนี้ เพราะแฟ้มข้อมูล
ตัวนี้เป็นแฟ้มข้อมูลที่จัดการเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ที่เป็นลักษณะอื่น เช่น มีการใช้รอมหรือแรมภายนอก เป็น
ต้น

ภาพที่ 3.10 การเลือกไฟล์ Startup เข้าไปยังโปรเจค
7. ทาการเพิ่มแฟ้มข้อมูลเข้าไปยังโปรเจค โดยแฟ้มข้อมูลที่เพิ่มต้องเป็นแฟ้มข้อมูลนามสกุล .c
สามารถทาได้ โดยคลิ กเลื อกที่ File -> New… ดังภาพที่ 3.11 ซึ่งจะเห็นพื้นที่ส าหรับใช้ในการเขียน
โปรแกรมต้นฉบับ

ภาพที่ 3.11 การสร้างแฟ้มข้อมูลนามสกุล .c
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8. ทาการบันทึกเป็นแฟ้มข้อมูลใหม่นี้เป็นแฟ้มข้อมูลนามสกุล .c ดังภาพที่ 3.12 โดยคลิกที่ File
-> Save As….

ภาพที่ 3.12 การบันทึกแฟ้มข้อมูลนามสกุล .c
9. ทาการเลือกตาแหน่งที่บันทึกแฟ้มข้อมูลและตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลโดยมีนามสกุล.c เมื่อเรียบร้อย
ให้คลิก Save เพื่อทาการบันทึกแฟ้มข้อมูล ดังภาพที่ 3.13

ภาพที่ 3.13 การเลือกตาแหน่งในการบันทึกแฟ้มข้อมูลนามสกุล .c
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10. ทาการเพิ่มแฟ้มข้อมูลเข้ามายังโปรเจค ดังภาพที่ 3.14 โดยการคลิกขวาที่ Source Group
1 (ที่หน้าต่าง Project Workspace) แล้วคลิกเลือกที่ Add Files to Group ‘Source Group1’…

ภาพที่ 3.14 การเพิ่มแฟ้มข้อมูลต้นฉบับเข้ามายังโปรเจค
11. ทาการเลือกตาแหน่งของแฟ้มข้อมูลที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ จากนั้นคลิกเลือกที่แฟ้มข้อมูลที่
ต้องการเพิ่มเข้ามายังโปรเจคและคลิก Add และ Close ตามลาดับ ดังภาพที่ 3.15 ซึ่งสามารถสังเกตได้
จากหน้าต่างโปรเจคจะมีแฟ้มข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเข้ามา

ภาพที่ 3.15 การเลือกตาแหน่งของแฟ้มข้อมูลเพื่อเพิ่มแฟ้มข้อมูลเข้ามายังโปรเจค
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12. เมื่อต้องการเรี ย กแฟ้มข้อมูล นามสกุล .c มาทาการแก้ไข ให้ ดับเบิล คลิ กที่ไอคอนของ
แฟ้มข้อมูล (Test.c) ในหน้าต่างโปรเจค ดังภาพที่ 3.16 เพื่อทาการเขียนโปรแกรมหรือแก้ไขโปรแกรม

ภาพที่ 3.16 การแก้ไขแฟ้มข้อมูลนามสกุล .c
13. ทดลองเขียนโปรแกรมเพื่อทดสอบการแปลโปรแกรม แสดงดังภาพที่ 3.17

ภาพที่ 3.17 การเขียนโปรแกรมเพื่อทดสอบการแปลโปรแกรม
14. ทาการบันทึกแฟ้มข้อมูลที่เขียนขึ้น หลังจากนั้นให้คลิกที่แถบเครื่องมือ Build Target เพื่อ
ทาการแปลโปรแกรม สังเกตที่หน้าต่างนาออกจะรายงานผลการแปลโปรแกรมออกมาแสดงดังภาพที่
3.18 ซึง่ หากไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น แสดงว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นถูกต้องต้องตามรูปแบบของข้อกาหนด
ต่ า ง ๆ ของการเขี ย นโปรแกรม เราสามารถตรวจสอบผลการท างานของโปรแกรมได้ โ ดยการใช้
ความสามารถของ Keil Vision ในรูปแบบการตรวจแก้จุดบกพร่องของโปรแกรมซึ่งจะกล่าวถึงใน
หัวข้อต่อไป

ภาพที่ 3.18 หน้าต่างนาออกแสดงการแปลโปรแกรมจากแฟ้มข้อมูลที่เขียนขึ้น
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3.5 การตรวจแก้จุดบกพร่องของโปรแกรม Keil µVision
หลังจากทาการพัฒนาโปรแกรมและทาการแปลโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่แถบเครื่องมือ
Start/Stop Debug Session เพื่อทาการสลับรูปแบบจากการเขียนโปรแกรมไปสู่รูปแบบการตรวจแก้
จุดบกพร่องของโปรแกรม โดยมีขั้นตอนการทางานดังนี้
1. เมื่อทาการสลับรูปแบบจากการเขียนโปรแกรมไปสู่รูปแบบการตรวจแก้จุดบกพร่องของ
โปรแกรม Keil Vision จะแสดงข้อความระบุให้ทราบว่า โปรแกรมที่ใช้งานเป็นรุ่นทดลอง สามารถ
รองรับขนาดของรหัสคาสั่ง หรือแฟ้มข้อมูลนามสกุล .hex ได้ไม่เกิน 2 กิโลไบต์ แสดงดังภาพที่ 3.19
จากนั้นให้คลิก OK เพื่อเข้าสู่รูปแบบการตรวจแก้จุดบกพร่องของโปรแกรม

ภาพที่ 3.19 Keil Vision แสดงข้อความโปรแกรมที่ใช้งานเป็นรุ่นทดลอง
2. ทดลองดาเนินงานโปรแกรมที่เขียนขึ้น โดยการคลิกที่ แถบเครื่องมือ Step one line เพื่อ
ดาเนินงานโปรแกรมทีละคาสั่ง โดยในการดาเนินงานจะสังเกตเห็นตัวชี้ตาแหน่งเคลื่อนที่ไปที่ล ะหนึ่ง
บรรทัด แสดงดังภาพที่ 3.20

ภาพที่ 3.20 การดาเนินงานโปรแกรมทีละคาสั่ง
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3. ทดสอบค่าตัวแปรที่ใช้ในโปรแกรมจากหน้าต่าง Call Stack จะได้หน้าต่างดังภาพที่ 3.21 ซึง่
จะแสดงผลลัพธ์ของตัวแปร i ออกมา

ภาพที่ 3.21 การตรวจสอบค่าตัวแปรที่ใช้ในโปรแกรมจากหน้าต่าง Call Stack
4. ทดสอบการทางานของไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถทาได้โดยการคลิ กที่ รายการเลื อก
Peripherals หลังจากนั้นให้คลิกที่ Port 1 ซึ่งจะแสดงหน้าต่างการทางานของ Port 1 ดังภาพที่ 3.22

ภาพที่ 3.22 การตรวจสอบการทางานของไมโครคอนโทรลเลอร์
จะเห็นได้ว่าผู้เขียนโปรแกรมสามารถใช้งานความสามารถของ Keil Vision ในรูปแบบการตรวจ
แก้ จุ ด บกพร่ อ งของโปรแกรมเพื่ อ ดู ผ ลการท างานต่ า งๆ ของแต่ ล ะค าสั่ ง ซึ่ ง รู ป แบบการตรวจแก้
จุดบกพร่องนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการแก้ไขความผิดพลาดต่างๆ ของโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว
5. เมื่ อ ท าการตรวจแก้ จุ ด บกพร่ อ งของโปรแกรมเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ขั้ น ตอนต่ อ ไปคื อ การน า
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไปอั พโหลดโปรแกรมลงบนไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อนาไปทดสอบการทางานกับ
ฮาร์ดแวร์ต่อไป โดยการอัพโหลดโปรแกรมลงบนไมโครคอนโทรลเลอร์ต้องนาแฟ้มข้อมูลนามสกุล .hex
ไปโปรแกรม ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างแฟ้มข้อมูลนามสกุล .hex ดังนี้
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5.1 ให้คลิกขวาที่ Target 1 จากนั้นให้เลื อกที่ Option for Target ‘Target 1’ ดังภาพที่
3.23

ภาพที่ 3.23 การสร้างแฟ้มข้อมูลนามสกุล .hex
5.2 ที่ห น้ าต่าง Option for Target ‘Target 1 ’ ให้ เลื อกที่ ตัว เลื อก Output และคลิ กที่
Create HEX File ดังภาพที่ 3.24

ภาพที่ 3.24 การสร้างแฟ้มข้อมูลนามสกุล .hex (ต่อ)
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3.6 สรุป
เนื้อหาในบทนี้ได้กล่าวถึงการเขียนโปรแกรมภาษาซีสาหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 โดยได้
อธิบายพื้นฐานภาษาซีสาหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 และได้แนะนาโปรแกรม Keil Vision
สาหรับการพัฒนางานไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งการโปรแกรมนี้รองรับการทางานไมโครคอนโทรลเลอร์
MCS-51 ได้อย่างหลากหลายและสามารถเลือกใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์แต่ละบริษัทผู้ผลิตได้ตาม
ต้องการ นอกจากนี้โปรแกรม Keil Vision ยังสามารถจาลองการทางานเพื่อการตรวจแก้จุดบกพร่อง
ของโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.7 แบบฝึกหัดท้ายบท
แบบฝึกหัดมีทั้งหมด 3 ข้อ ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดทุกข้อ
1. จงอธิบายขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมโดย Keil Vision
2. จงอธิบายขั้นตอนในการตรวจแก้จุดบกพร่องของโปรแกรมโดย Keil Vision
3. จงเขียนโปรแกรมและหาผลลัพธ์ของการรันโปรแกรม ดังนี้

