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Wydawać by się mogło, że w dziedzinie 
programatorów wszystko już zostało zrobio-
ne. Nowe typy tych przyrządów opuszczające 
z dużą regularnością pracownię konstrukcyjną 
RK–System zdają się jednak zaprzeczać tej tezie. 
Najnowszym wyrobem tej firmy jest zaanonso-
wany w połowie września model programatora 
o nazwie Uprog Portable. Mieliśmy możliwość 
przyjrzenia mu się z bliska.

Uprog Portable to programator, który może 
pracować z komputerem, tak jak to zwykle 
się odbywa w większości tego typu urządzeń. 
Jego najważniejszą cechą jest jednak możli-
wość pracy autonomicznej. Nie bez powodu na 
płycie czołowej umieszczono więc wyświetlacz 
alfanumeryczny 2x16 i małą klawiaturę folio-
wą. Elementy te gwarantują komfort obsługi 
programatora przy braku komputera. W trybie 
pracy z komputerem komunikacja odbywa się 

za pośrednictwem interfejsu USB. Zgodność ze 
standardem 2.0 High Speed 480 Mb/s zapewnia 
satysfakcjonującą szybkość transmisji danych 
pomiędzy komputerem a programatorem, co 
jest ważne dla uzyskania dużej szybkości pro-
gramowania układów. To właśnie uzyskiwanie 
coraz większej szybkość programowania jest 
prawdopodobnie czynnikiem stymulującym 
konstruktorów RK–System do tworzenia no-
wych modeli urządzeń. Uprog Portable powstał 
jako rozwinięcie wcześniejszego programatora 
– UprogHS Portable. Opisywaliśmy go w EP12/

2003. Konstrukcja sprzed 5 lat, jak na dzisiejsze 
czasy faktycznie może być już traktowana jak 
staroć, chociaż zapewne wiele tych urządzeń do 
dziś pracuje bez zarzutu.

Nowa wersja programatora powstała w wy-
niku nagromadzonego doświadczenia inżynie-
rów, ale również dzięki nowym możliwościom, 
jakimi charakteryzują się dostępne dziś podze-
społy. I tak, w Uprogu Portable zastosowano 
bardzo wydajny układ FPGA. Można powie-
dzieć, że dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskano 
niemal najniższe możliwe czasy programowania 
wynikające już z ograniczeń samych programo-
wanych układów. Mówiąc krótko: szybciej już 
się (prawie) nie da. Wąski margines jaki wpraw-
dzie jeszcze istnieje już chyba niewiele znaczy 
w praktyce.

Razem czy osobno?
Przywykliśmy, że programatory to urządzenia 

współpracujące z komputerem. Czasami jest to 
jednak sztuczne i uciążliwe ograniczenie, wy-
nikające z faktu, że w dawnych czasach, kiedy 
nie było pamięci masowych typu Flash, wszyst-
kie dane wykorzystywane do programowania 
układów musiały być odczytywane z dyskietki 
lub dysku komputera. Aktualnie problem nie ist-
nieje, nie ma bowiem najmniejszych problemów 
z zainstalowaniem czytnika kart Flash w pro-
gramatorze. Programator wyposażony w taki 
czytnik staje się urządzeniem całkowicie auto-
nomicznym i może być wykorzystywany nawet 
w warunkach terenowych, jakkolwiek nie jest 
to jego przeznaczenie. Mimo małych wymiarów 

Uprog Portable
„Wash and go” – tak kiedyś 

nazwano szampon do włosów 
pewnej firmy, a nazwa sama 

w sobie stała się hasłem 
reklamowym. Od tamtej pory 

modne stało się też powiedzenie 
„dwa w jednym”. Dziś jest 

ono używane w odniesieniu 
do wielu różnych produktów 

i nie tylko z oryginalnymi 
proporcjami. Uprog Portable 

„Trzy w jednym” – tak można 
powiedzieć o programatorze, 

który opisujemy.

Rys. 1. Okno programu Uprog 2
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szacie graficznej programu, jakby nieodpo-
wiadającej okienkowemu (windowsowemu) 
stylowi (rys. 1), ale jest to cecha drugorzędna. 
Z praktycznego punktu widzenia istotna jest 
natomiast możliwość definiowania projektów 
wykorzystywanych podczas programowania 
różnych typów układów. Pozwalają one łatwo 
zmieniać programowane układy, zachowując 
zapamiętywane dla nich opcje programowania. 
Z każdym takim projektem może być związany 
plik tekstowy opisujący dokładnie przeznacze-
nie danego projektu, w tym nawet instrukcję 
montażu. Właściwość ta jest szczególnie przy-
datna przy pracy autonomicznej (stand–alone), 

dane opisowe mogą być bowiem zapisywane 
na karcie pamięciowej. Taki zestaw danych jest 
tworzony automatycznie na karcie CF podczas 
odczytu zawartości zaprogramowanego wcześ-
niej układu.

Dla producentów urządzeń wykorzystujących 
oprogramowanie firmowe (niezależnie od tego, 
w jakiej postaci występuje) bardzo istotna jest 
jego ochrona. Problem dotyczy również nie-
legalnego wycieku oprogramowania, np. mi-
krokontrolerów, ze stanowisk produkcyjnych. 
Skopiowanie takiego programu bezpośrednio 
z mikrokontrolera jest niemal niemożliwe. 
Zainteresowani takim oprogramowaniem na 
pewno będą jednak próbowali pozyskać kod 
innymi drogami, choćby metodą przekupienia 
pracownika, który zajmuje się programowaniem 
układów i ma dostęp do „wsadów”. W progra-
matorze Uprog Portable istnieje możliwość szy-
frowania danych zapisanych na karcie CF. Dane 
te są rozkodowywane bezpośrednio w chwili 
zapisywania ich w pamięci programowanego 
mikrokontrolera. Zabezpieczenie takie stanowi 
dodatkową trudność dla hackerów. 

Jako źródła danych do programowania mogą 
służyć pliki w popularnych formatach, takich 
jak: hex, bin, jed, jam, svf, rom, txt. Dane te są 
wczytywane do bufora, w którym mogą być 
poddawane modyfikacjom. Przed zaprogramo-
waniem układu można również określić stan bi-
tów konfiguracyjnych (fuse bits, lock bits).

Podstawka – okno na świat
Podstawka pod układy scalone stanowi 

nadal wyróżnik wszystkich programatorów, 
chociaż w praktyce będzie chyba wykorzy-
stywana coraz rzadziej, a to z uwagi na zdol-
ność programowania w układzie większości 
współczesnych elementów. W Uprogu Portable 
zastosowano typową dla tego typu urządzeń 
48–nóżkową podstawkę ZIF, do której w razie 
konieczności można dodać odpowiedni adap-
ter. Oryginalna podstawka nadaje się tylko do 
programowania układów w obudowach DIL 
(max. 48–nóżkowych), a te z uwagi na coraz 
powszechniej stosowaną technologię monta-
żu powierzchniowego są wykorzystywane co-

Rys. 2. Przykładowy adapter dla układów 
w obudowach innych niż DIL

Rys. 3. Sygnalizacja nieprawidłowych kon-
taktów w podstawce programatora

R E K L A M A

(207x115x48 mm) i niewielkiej wagi (1230 g 
z zasilaczem), Uprog Portable nie jest jednak 
programatorem kieszonkowym, chociaż do ka-
tegorii przenośnych można go zakwalifikować.

Wszystkie dane wykorzystywane podczas 
programowania w trybie autonomicznym są 
przechowywane w pamięci Compact Flash. 
W modelu dostarczonym do redakcji była to 
karta 1 GB. Aby zainicjować pracę samodzielną 
należy włączyć programator z włożoną kartą 
CF, ale z odłączonym kablem USB. Jeśli inicja-
lizacja systemu przebiegnie prawidłowo, to na 
wyświetlaczu pojawi się komunikat „Uprog por-
table. USB: Off”. Naciśnięcie któregoś z klawiszy 
kursorów spowoduje przejście do opcji wyporu 
operacji lub typu programowanego układu. Do-
stępne będą oczywiście dane zapisane na karcie 
CF. Akceptację wyboru potwierdza się przyci-
skiem OK, a rezygnację Esc. Obsługa programa-
tora pracującego w tym trybie nie jest tak wy-
godna jak przy wykorzystaniu oprogramowania 
uruchomionego na komputerze, ale jest dość 
intuicyjna i nie powinna sprawić większego 
problemu użytkownikom.

Podczas pracy z komputerem wykorzysty-
wane jest oprogramowanie firmowe Uprog 2. 
Jak zwykle przy opisywaniu programatorów 
RK–System należy wspomnieć o specyficznej 
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raz rzadziej. Każde wyprowadzenie podstawki 
posiada własny pin–driver, czyli odpowiedni 
interfejs umożliwiający podanie dowolnego 
napięcia na nóżkę programowanego układu. 
Mogą to być napięcia zasilające, impulsy pro-
gramujące, sygnały zegarowe, jak również stany 
logiczne określające wartość programowanego 
bitu. Uniwersalność tych interfejsów sprawia, że 
programator Uprog Portable nadaje się do pro-
gramowania układów wykonanych w różnych, 
obecnie spotykanych wersjach napięciowych. 
Bogata jest również lista programowanych ukła-
dów obejmująca typy: EPROM, EEPROM, Flash, 
GAL, PAL, PALCE, CPLD oraz mikrokontrolery 
8– i 16–bitowe różnych producentów. Funkcje 
poszczególnych wyprowadzeń podstawki są na-
dawane programowo, wykorzystując bazę da-
nych udostępnianą przy zakupie programatora 
z możliwością późniejszych update’ów. Służy 
do tego program RK–System Updater, który po 
uruchomieniu łączy się z serwerem producenta 
i sprawdza czy jest dostępna nowa baza danych 
zawierająca typy układów, które mogą być pro-
gramowane przez Uproga Portable. Oczywiście 
na życzenie użytkownika nowe dane można za-
pisać na dysku komputera.

Wróćmy jeszcze na chwilę do adapterów. Pro-
gramatory RK–System charakteryzują się tym, 
że można w nich stosować adaptery różnych 
firm. Aby program Uprog 2 mógł prawidłowo 
obsłużyć taki adapter może być konieczne od-
powiednie zdefiniowanie jego konstrukcji. Służy
do tego narzędzie Adapter Creator, można rów-
nież zastosować specjalną sondę, która posłuży 
do bezpośredniego zeskanowania budowy ad-
aptera (rys. 2). Otrzymane w ten sposób dane 
są zapisywane w pliku, który następnie będzie 
wykorzystywany podczas programowania ukła-
dów z wykorzystaniem takiego adaptera.

Bezpośrednio po kablu
Współczesny programator bez złącza służą-

cego do programowania układów wlutowanych 
na docelową płytkę nadawałby się co najwyżej 
do muzeum. Programator Uprog Portable jako 
konstrukcja nowoczesna, bądź co bądź naj-
nowszy wyrób firmy RK–System, oczywiście jest
przystosowany do programowania układów 
w systemie. Wykorzystywane jest do tego złą-
cze SPA (Serial Programming Adapter) progra-
matora, warunkiem jest jednak, aby w systemie 
urządzenia był zaimplementowany jeden z in-
terfejsów: SPI, I2C, BDM, JTAG, 1–Wire, 3–Wire 
lub inne. Grupa „inne” obejmuje ewentualne in-
terfejsy charakterystyczne dla mikrokontrolerów 
8051, AVR, ST72, PIC i MSP430.

Pomyłka – rzecz ludzka
Obok podstawki ZIF znajdującej się na gór-

nej płycie programatora nadrukowany jest ry-
sunek wyjaśniający sposób umieszczania ukła-
dów w podstawce. Ze względu na symetryczną 
budowę podstawek DIL nie ma możliwości 
wykonania mechanicznego ogranicznika zabez-

Rys. 4. Okno analizatora stanów logicznych

pieczającego układ przed nieprawidłowym wło-
żeniem go w podstawkę, a skutki tego mogą 
być dość przykre. Jedynym rozwiązaniem jest 
kontrola elektryczna. Opisywane wyżej możli-
wości pin–driverów ujawniają i tutaj swoje za-
lety, ponieważ za ich pomocą można rozpoznać 
jakość kontaktu elektrycznego na każdej nóżce 
podstawki. Poprawność umieszczenia układu 
w podstawce jest sprawdzana zawsze przed 
przystąpieniem do programowania. W razie 
wystąpienia jakichś nieprawidłowości wyświet-
lane jest okno, w którym w sposób graficzny,
na czerwono są zaznaczone wszystkie wątpli-
we wyprowadzenia (rys. 3). Dzięki tej kontroli 
można np. wykryć odwrotne umieszczenie lub 
przesunięcie układu w podstawce. Przed roz-
poczęciem samego programowania odczyty-
wany jest również ID układu (jeśli to możliwe) 
i w razie niezgodności z zapisanym wzorcem 
użytkownik jest o tym ostrzegany. W ten spo-
sób zrealizowano zabezpieczenie przed próbą 
zaprogramowania układu innego niż zade-
klarowany, a który jest na przykład wykonany 
w takiej samej obudowie i został omyłkowo 
wyjęty z szuflady.

Trzy w jednym – wyjaśnienie 
tajemnicy

Moc obliczeniowa i zasoby sprzętowe pro-
gramatora Uprog Portable sprawiły, że możliwe 
stało się zaimplementowanie kilku dodatko-
wych funkcji oprócz podstawowej. Użytkow-
nik może się więc tylko cieszyć, bo nabywając 
programator może być również posiadaczem 
symulatora pamięci EEPROM/Flash i analiza-
tora stanów logicznych. Wymaga to jednak 
wykupienia odpowiednich opcji. Dodatkowe 
funkcje są zabezpieczone sprzętowo i bez do-
konania stosownych opłat będą działały jedynie 
w trybie demonstracyjnym. Podstawową funk-
cję – programator już opisaliśmy, teraz krótko 
o funkcjach dodatkowych.

Symulator pamięci. Symulowane mogą być 
pamięci 8–bitowe (od 2 kB do 64 kB, opcjonal-
nie 256 kB) oraz 16–bitowe (128 kB, opcjonal-
nie 512 kB) o napięciach pracy 1,8...5 V. Do 
symulacji konieczne jest połączenie podstawki 
Uproga z podstawką pamięci w urządzeniu do-
celowym. Służy do tego przewód taśmowy do-
łączany do programatora. Symulator ma możli-
wość zerowania badanego systemu, co okazuje 
się cechą bardzo przydatną w praktyce.

Analizator stanów logicznych. Jeszcze wię-
cej zadowolenia powinna dostarczyć funkcja 
analizatora stanów logicznych. Otrzymujemy 
urządzenie o całkiem niezłych parametrach 
i w wielu przypadkach na pewno będzie ono 
bardzo przydatne. Analizator posiada 16 kana-
łów pomiarowych i pracuje z zegarem prób-
kującym 100 MHz, przy czym źródłem sygnału 
zegarowego może być wewnętrzny generator 
lub sygnał dostarczony z zewnątrz. Na wygo-
dę pracy, objawiającą się głównie możliwoś-
cią wychwytywania poszukiwanego zdarzenia 
w badanym układzie, mają wpływ różne try-
by wyzwalania. W Uprogu Portable dostępne 
jest wyzwalanie zboczem lub poziomem. Do 
wyzwalania można również wykorzystywać lo-
giczną kombinację stanów z poszczególnych 
kanałów („and”, „or”), a także dodać zwłokę, 
powodującą, że faktyczne wyzwolenie nastąpi 
po określonym czasie od momentu wykrycia 
sekwencji wyzwalającej. Na ekranie może być 
wyświetlona zarówno historia sprzed momen-
tu wyzwolenia, jak również to, co działo się po 
wyzwoleniu (rys. 4). Dzięki szybkiemu transfe-
rowi danych z analizatora do komputera okno 
wyświetlające zarejestrowane przebiegi logicz-
ne jest odświeżane niemal natychmiast po wy-
zwoleniu.
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