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מדריך להתקנת תוכנה 

 ודרייברים לערכת סיליקון לאב 
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 µVision5סביבת פיתוח 

 IDE – Integrated -היא סביבה משולבת  µVision5סביבת הפיתוח של בחרנו להשתמש ב

Development Environment . כוללת עורך קוד סביבה זו(Editor) , קומפיילר (Compiler)  ובודק

תוכנת הצריבה מוְבנית . יצירת סביבה נוחה לפיתוח פרויקטיםשמטרתם  (Debugger)שגיאות 

ניתן בקרים ממשפחת סיליקון לאב סביבת הפיתוח -כאשר עובדים עם מיקרו. בסביבת העבודה

  .להורדה מלאה עבור

 :לבצע את השלבים הבאיםיש גרסה המלאה כדי לעבוד עם ה

 הורדת התוכנה -1שלב 

 :כאןמהורידו את התוכנה , µVision5אם אין ברשותכם תוכנת פיתוח של 

www.keil.com/demo/eval/c51.htm 

 :הנה החלון שייפתח

 

http://www.keil.com/demo/eval/c51.htm
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 :Submitהאייקון מלאו את הפרטים  ולחצו על 

 :ייפתחהחלון שכך ייראה 

  

 .הורידו את התוכנה והתקינו אותה
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 על מנת בצע את השלבים כעת נ

 

http://pages.silabs.com/lp-keil-pk51.html 

 :ייפתחהחלון שכך ייראה 

 

האישיים שלכם רשמו כתובת אימייל עדכניתמלאו את הפרטים   

 

  C8051F38xבקר -יש למלא את הפרטים ולבחור במיקרו

http://pages.silabs.com/lp-keil-pk51.html
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 .Submitאייקון ולאחר מכן ללחוץ על ה

 :כתוצאה מפעולה זו יפתח החלון הבא

 

 יהיה לו שימוש בהמשך  PSN - TWSZ0-I8FIW-X9F3Y -את מספר התשמרו 

 מערכתכמנהל  KEILפתחו את תוכנת 
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 :License Managementובחרו באפשרות  fileלחצו על לשונית  KEILבתוכנת 

 

 :ייפתחהחלון שכך ייראה 
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   ןלחצו כל האייקו

 :ייפתחהחלון שכך ייראה 
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 TWSZ0-I8FIW-X9F3Y -שקיבלתם בעמודים הקודמים  PSN -קוד הרשמו את  PSNבלשונית 

 

 

 . לרשום אימייל עדכניחובה את כל הפרטים הדרושים ו מלאו

 .Submitלחצו בסוף העמוד על אייקון בסיום 

 :ההבאשרשמתם ההודעה האימייל אל כתובת כתוצאה מפעולה זו ישלח 

Thank you for licensing your Keil product.  Your License ID Code (LIC) is printed below.  

Print a copy of this e-mail to keep for your records. 

 

PK51 Professional Developer's Kit 

For Silicon Labs Devices Only 

Support Ends 28 Feb 2022 

 

PC Description       : PC 

Computer ID     (CID): CXGSJ-6V221 
 

License ID Code (LIC): 76PJH-WH87F-2EUEL-DTN9R-QL62Z-JSCWQ 
To activate your Keil product, copy the License ID Code (LIC) and paste it into the New 

License ID Code input field on the Single-User License Tab in the uVision4 License Manager 

Dialog (available from the File menu.) 

 

 ***DO NOT REPLY TO THIS EMAIL:  For licensing problems or questions, please contact 

Keil Technical Support. 

 

Thank You, 

Technical Support 

 קוד הרישיון יש להעתיק את העתיקו את 

76PJH-WH87F-2EUEL-DTN9R-QL62Z-JSCWQ 

0 
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 והדביקו את הקוד בלשונית 

 

 Add LIC לחצו על האייקון

 :ייפתחהחלון שכך ייראה 

 

 .2022לב שקיבלנו רישיון עד לשנת שימו 
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שיא  " התוכנה יש להוריד מאתרת א. KEIL  פיתוח התקנת דרייבר של סיליקון לאב לסביבת

  .דותרבקטגוריה הו  "תמערכו

 שור לאתר קילהלן 

https://see-sys.co.il 

  sic8051f_uvision התוכנה  הורדות והורידו אתבחרו בקטגוריה 

 

 :באלחצו על האייקון ההורדת התוכנה לאחר 

 

 :ייפתחהחלון שכך ייראה 

 

https://see-sys.co.il/
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 .Nextלחצו על האייקון 

 

 .Nextלחצו על האייקון 

 :ייפתחהחלון שכך ייראה 
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 . Nextאשרו שקראתם את הסכם ולחצו על האייקון 

 

  Nextלחצו על האייקון 
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 :כך ייראה החלון שייפתח כתוצאה מהפעולה Nextלחצו על האייקון 

 

 .לתיקיה שהתקנתם את התוכנהאו   :C:\Keil_v5ה  שנו את התיקייה לתיקיי
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 : Nextלחצו על האייקון 

 

 :כך ייראה החלון שייפתח כתוצאה מהפעולה Nextלחצו על האייקון 

 

 עד לסיום ההתקנה Nextהמשיכו ללחוץ על האייקון 
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 .ולתכנות המעבד הדקיםלהקצאת  Configuration Wizard 2כעת נתקין את תוכנה 

  .דותרבקטגוריה הו  "תשיא מערכו " התוכנה יש להוריד מאתרת א

 שור לאתר קילהלן 

https://see-sys.co.il 

  Configuration Wizard 2 התוכנה הורדות והורידו אתבחרו בקטגוריה 

 

 :הבא האייקוןאת התוכנה ולחצו על הורידו 

 

https://see-sys.co.il/
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 :כך ייראה החלון שייפתח כתוצאה מהפעולה

 

 :כך ייראה החלון שייפתח כתוצאה מהפעולה Nextלחצו על האייקון 
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 :כך ייראה החלון שייפתח כתוצאה מהפעולה Nextלחצו על האייקון 

 

 

 .עד לסיום ההתקנה Nextהמשיכו ללחוץ על האייקון 

הפורטים והדגלים , מפיילר אינו מכיר את שמות הרגיסטריםהקו Cכאשר כותבים תוכניות בשפת 

 C8051F380_defs.h -ו compiler_defs.h: לכן לשמור את שני הקבצים. בקר-של המיקרו

 :אשר נמצאת המסלול הבאבתיקייה (  silicon Lab-השייכות לספריות ה)

C/Keil_V5/C51/INC       

 .ה שהתקנתם את התוכנהילתיקיאו 

 יןשמרו את הקבצים במסלול המצו

 

של ספר  2פרויקט כפי שמתואר בפרק פתחו . יש לכם סביבה מלאה והדרייבים מותקנים כנדרשכעת 

SiliconLab נעימה עבודה  'חלק א. 


