بنبم خدا
مزاحل بزوس رساویِ سفت افشار دستگاه SMP
SMP Firmware Update

قدم  - 1قجل اس ضزٍع ثِ ثزٍس رسبًیِ سفت افشار یب  ، FIRMWAREفبیل  set upدستگبُ را ًػت ًوبییذ.

قدم ٍ - 2ارد پَضِ  Firmware updateضذُ ٍ فبیل  flashprog16lx-v01l11را اجزا ًوَدُ ٍ هٌتظز
هی هبًین تب هزحلِ آخزً ،ػت گزدد.

توجه :ثزٍس رسبًی سفت افشار ثبیستی تٌْب هَقعی کِ ثَسیلِ ضزکت  ٍ Wave controlتحت سزپزستی
تین هتخػع تَغیِ هیطَد ،ثبیستی غَرت گیزد .در ضزایط فعلی ًیش ثب تَجِ ثِ ٍجَد اضکبل در هقذار
هیبًگیي هحبسجِ ضذُ اس ً 363وًَِ اًذاسُ گیزی ،ثب ّوبٌّگی ثعول آهذُ ثب ضزکت هذکَر ،اثشار السم جْت
ثزٍس رسبًی ثِ ّوزاُ اٍل تحَیل ٍ هجَس ثزٍس رسبًی ثب رٍضی کِ در ایي دستَرالعول ارائِ ضذُ است دادُ

ضذُ استٍ ،گزًِّ ،ز ًَع ثزٍسرسبًی ًبثجب ٍ ثذٍى هجَس در سفت افشار ثبعث خزاثی دستگبُ ضذُ ٍ
هسئَلیت آى ثز عْذُ پزتَکبراى ّوزاُ اٍل ٍ ضزکتْبی هخبثزاتی استبًی خَاّذ ثَد .تَجِ دارین کِ ثب ثزٍس
رسبًیِ سفت افشار یب  ، Firmwareپیکزثٌذی دستگبُ ثْوزاُ سفت افشار ًیش ثزٍس رسبًی هی گزدد.

(روسوه بزای رسیدن به دکمه به روس رساوی)
قدم  - 3ثب رٍضي کزدى دستگبُ ٍ فطبر دادى دکوِ ثزٍسرسبًی پطت دستگبُ  SMPاس طزیق یک
دیبفزاگن کَچک ثِ ایي ّذف هی رسین .السم است اس یک اثشار سخت ًبسک استفبدُ ًوَدُ ٍ دکوِ Reset
را کِ در عوق تقزیجب یک سبًتیوتزی رٍسًِ قزار دارد یک ثبر فطبر دادُ ٍ رّب کٌیذ.

(می توان یک گیزه کاغذ را به ایه شکل درآورد و استفاده ومود)

ثب فطزدى دکوِ  ٍ Resetرّب کزدى آى ،ثالفبغلِ غفحِ ًوبیص پبک ضذُ است ٍتوبم ٍظبیف دستگبُ تب سهبى
 Restartهجذد آى هعلق هی ضَد ( .کل اطالعبت دستگبُ پبک هی ضًَذ تب ایٌکِ هجذدا دستگبُ را رٍضي کٌین
تب اطالعبت هجذداً ثزگزدًذ) حبل در اداهِ ،قذهْبی ثعذی ثطزح سیز ثبیستی تعقیت ضًَذ:
قدم  - 4دستگبُ  SMPرا اس طزیق پَرت  MINI USBسیز دستگبُ ثِ کبهپیَتز هتػل کٌیذ .اگز ثزٍس
رسبًی درایَر دستگبُ ثذرستی اًجبم ضذُ ثبضذ کبهپیَتز ایي پَرت  USBدستگبُ را ضٌبسبیی هی کٌذ.
تجػزُ  -1ثزای اطویٌبى اس ضٌبختِ ضذى دستگبُ تَسط کبهپیَتز هسیز سیز را تعقیت کٌیذ.
In Start / Control panel / System / Hardware / Device manager / Ports (COM
)&LTP
تجػزُ  -2ثزای ثزرسی تعذادی اس پَرت اختػبظ یبفتِ  COMثِ( SMPپَرت سزیبل ،) USBاگز تعذاد
پَرت اختػبظ یبفتِ  COMثبالتز اس  8است ،آى را ثِ یک ضوبرُ پَرت ثیي  8 ٍ 2تغییز دّیذ.

قدم  -5ثزًبهِ  Fujitsu Flash MCUرا کِ در قذم  1ثبس ٍ در قذم ً 2ػت کزدُ ایذ ،اجزا کٌیذ .ثب ایي
کبر ،هٌَی رٍی غفحِ کبهپیَتز ظبّز خَاّذ ضذ .یکجبر کلیِ کلیذّب ٍ فیلذّبی رٍی آًزا ثخَاًیذ ٍ ثخبطز
ثسپبریذ.

قدم  -6ثب کلیک ثز رٍی فیلذ  ، Set Environmentهٌَی سیز رٍی غفحِ کبهپیَتز ظبّز هی ضَد ،سپس
پَرت  COMرا رٍی ضوبرُ تعییي ضذُ در قذم  ،4اًتخبة کٌیذ ٍ ثذیٌَسیلِ ضوبرُ پَرت تٌظین هی ضَد.

قدم  -7فیلذّبی  Crystal Frequency ٍ Target Microcontrollerرا ثب هقبدیز سیز اًتخبة ٍ تٌظین
کٌیذ:
:Target Microcontroller 

MB90F583B/C/CA

:Crystal Frequency 

16 MHz

قدم  -8فیلذ  Hex Fileرا ثب  Firmwareجذیذ ثب ًبم فبیل  firmware_SMP_3.5.5.mhxکِ
تَسط ضزکت  Wavecontrolدر اختیبر ّوزاُ اٍل قزار دادُ ضذُ است پز خَاّین کزد .ثذیي هٌظَر رٍی
کلیذ  Openکِ در سوت راست کلیذ  Hex Fileقزار دارد کلیک کزدُ ٍ فبیل ثب ًبم گفتِ ضذُ ثب پسًَذ
" "mhxرا یبفتِ ٍ اًتخبة هی ًوبیین .ایي فبیل سفت افشار اغالح ضذُ است کِ هطکل هحبسجِ غلط هیبًگیي
در آى حل ضذُ است.

قدم  -9ثزای ضزٍع عول ثِ رٍس رسبًی ،رٍی کلیذِ ) Full Operation(D+E+B+Pکلیک کٌیذ.

قدم  -11اگز ثزًبهِ ،ایي پیبم را ًوبیص داد" Please reset the microcontroller on user board" :
ضوب دکوِ  OKرا فطبر دّیذ ٍ فقط ثز رٍی  Acceptکلیک ًوبییذ.

قدم ٌّ -11گبهی کِ عولِ ثِ رٍس رسبًی کبهل ضذ ،ثزًبهِ پیغبم سیز را ًوبیص هی دّذ:

رٍی دکوِ  OKکلیک ًوبییذ.
قدم  -12عول ثزٍسرسبًی دستگبُ ثب سفت افشار جذیذ ثِ اتوبم رسیذُ است .دستگبُ  SMPرا خبهَش کزدُ ٍ
کبثل  USBرا اس آى جذا کٌیذ.
قدم  -13در ایي هزحلِ قبعذتبً  Firmwareجذیذ ًػت ضذُ است .ثِ هٌظَر ثزرسی ًػت ٍ راُ اًذاسی،
دستگبُ را رٍضي کٌیذ ،ثالفبغلِ پس اس رٍضي کزدى دستگبُ ضوبرُ ًسخِ ًطبى دادُ ضذُ ثز رٍی غفحِ ًوبیص
را چک کٌیذ .ثب ضوبرُ قجلی هتفبٍت خَاّذ ثَد.
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