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SmartProg2
W EP7/2002 zamieści-

liśmy opis programatora 
SmartProg firmy Elnec
– naszych sąsiadów z po-
łudnia. Po czterech latach 
doczekaliśmy się kolejnej 

wersji tego udanego urzą-
dzenia – Smartprog2. Ze-
wnętrznie nie różni się 
on praktycznie niczym od 
swojego poprzednika. Kon-
struktorzy zdecydowali się 
wymienić interfejs, przez 

który programator komu-
nikuje się z komputerem. 
Obecnie zamiast portu 
równoległego jest to USB. 
Decyzja słuszna, bo port 
równoległy został prak-
tycznie wyparty z użycia 

w nowoczesnym sprzęcie. 
Drugą, dającą się zauwa-
żyć zmianą jest brak dru-
kowanej instrukcji obsługi 
do Smartproga2, dostępna 
jest tylko wersja elektro-
niczna umieszczona na 

Przywiązany do Elneca
Programatory, niczym filmy fabularne,

powstają w swoich kolejnych wersjach. Mamy 
więc już nie tylko Mission impossible 2, 3 

i nie wiadomo jeszcze ile. Kopiując strategię 
filmowców, konstruktorzy słowackiej firmy Elnec
wprowadzili do oferty programator SmartProg2. 

Szanse na odniesienie sukcesu w przypadku 
kolejnych wersji sprzętu technicznego są 

jednak zdecydowanie większe niż obserwujemy 
to w produkcji filmowej. Dopisanie cyferki

„dwa”, czy znaku „plus” do nazwy znanego już 
urządzenia oznacza bowiem eliminację błędów 

i niedociągnięć wersji wcześniejszych oraz 
wprowadzenie rozmaitych udoskonaleń.
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krążku CD oraz papiero-
wy Quick Guide.

Zaletą programatora 
Smartprog2 są jego małe 
wymiary i przyjazne, ła-
twe w obsłudze oprogra-
mowanie oraz bogata lista 
programowanych przez 
niego układów (mikrokon-
trolerów, pamięci EPROM, 
EEPROM, Flash, NVRAM, 
pamięci szeregowych E(E-
)PROM, a także układów 
PLD) wystarczająca dla 
większości konstruktorów. 
Programowanie może się 
odbywać w 40–nóżkowej 
podstawce ZIF umiesz-
czonej na górnej płycie 
programatora, do której 
„wejdą” układy zarówno 
w obudowach o szeroko-
ści 300 jak i 600 milsów. 
Hardware i software pro-
gramatora Smartprog2 jest 
także dostosowany do 
programowania w systemie 
przez interfejs ISP. Jego 
gniazdo zostało umiesz-

czone na bocznej ściance 
obudowy. 

Słowaccy konstruktorzy 
postarali się, by obsługa 
ich programatorów była 
możliwie jak najprostsza. 
Smartprog2 jest gotowy 
do pracy niemal natych-
miast po podłączeniu go 
do komputera i zainsta-
lowaniu oprogramowania 
firmowego. Jeśli czynno-
ści te zostaną wykonane 
prawidłowo, to po pierw-
szym uruchomieniu urzą-
dzenia komputer wykryje 
nowy sprzęt i w konse-
kwencji zostaną zainsta-
lowane odpowiednie ste-
rowniki. Program PG4UW 
(aktualna wersja 2.24) 
dostarczany wraz z Smart-
progiem2 służy również 
do obsługi innych modeli 
programatorów firmy El-
nec. To często stosowana 
praktyka, również wśród 
innych producentów po-
dobnych urządzeń. Jej 

nieukrywanym celem jest 
przywiązanie klienta do 
swoich wyrobów.

Okno  robocze  p ro -
gramu PG4UW pokaza-
no na rys. 1. Jak widać, 
program ten na wstępie 
dokonał „prześwietlenia” 
naszego komputera, przy-
pominając  o  tym,  jaki 
mamy na pokładzie pro-
cesor i z jakiego systemu 
operacyjnego korzystamy. 
In fo rmac ja  t a  n ie  ma 
chyba jednak większego 
znaczenia dla użytkow-
nika i stanowi raczej de-
monstrację umiejętności 
programistów. Znacznie 
bardziej przydatne w prak-
tyce jest automatyczne 
wykrycie typu podłączo-
nego do komputera pro-
gramatora, dzięki czemu 
uzyskujemy gotowość do 
pracy od razu po otwar-
ciu programu. Warunkiem 
jest jednak wcześniejsze 
zasilenie programatora 
z zewnętrznego zasilacza, 
programator nie korzysta 
z napięcia dostarczane-
go z portu USB. Obsługa 
programatora jest bardzo 
prosta, można powiedzieć, 
że intuicyjna. Wszystkie 
czynności są inicjowane 
po kliknięciu odpowied-
niej ikonki w górnej czę-
ści okna lub wybraniu 
komendy z menu. Mamy 
możliwość bardzo swo-
bodnego manipulowania 
danymi znajdującymi się 
w buforze (rys. 2). Jest 
to kasowanie (zapisywa-
nie ustaloną wartością, 
najczęściej 0xff), wypeł-
nianie wartościami przy-
padkowymi, wypełnianie 
wybranego bloku bufora 
podanymi wartościami, 
kopiowanie i przesuwanie 
bloku, zamiana (swap) są-
siednich bajtów i półbaj-
tów w podanym zakresie 
bufora, drukowanie za-
wartości bufora, wyszuki-
wanie podanych wzorców 
z ewentualną ich zamianą 
na inne, skok do poda-
nego adresu bufora, ob-
liczanie sumy kontrolnej. 
Suma kontrolna jest obli-

czana różnymi metodami, 
a wyniki są prezentowa-
ne w specjalnym oknie 
(rys.  3).  Aby uchronić 
użytkownika przed przy-
padkowym zniszczeniem 
danych możliwe jest zade-
cydowanie o trybie korzy-
stania z bufora. Wybranie 
trybu View nie pozwo-
li dokonać jakiejkolwiek 
zmiany zawartości bufo-
ra, jest to możliwe tylko 
w trybie Edit. Dane mogą 
być wyświetlane jako po-
jedyncze bajty lub słowa 
16–bitowe. 

Inne cechy programu 
PG4UW (jak wiemy, jest 
to program pasujący tak-
że do innych wyrobów 
Elneca), to podawanie in-
formacji o typach progra-
matorów, którymi można 
zaprogramować wybra-
ny układ oraz obudowie 
programowanego układu 
(rys.  4) .  Dostępna jest 
też tablica „rozszyfrowują-
ca” poszczególne składni-
ki oznakowania elementu 
(rys. 5) korzystająca z we-
wnętrznej bazy danych. 
Program PG4UW prowa-
dzi statystykę wykonywa-
nych operacji, uzyskujemy 
więc np. raport o błędach, 
który może być przydatny 
w przypadku programowa-
nia wielu egzemplarzy ja-
kiegoś układu. 

BeeHive4
Pierwszy kontakt z pro-

g r a m a t o r e m  B e e H i v e 4 
(fot. 6) może być dosyć 
zaskakujący. Duże i ciężkie 
drewniane pudło, w jakim 
umieszczono fabrycznie 
to urządzenie przypomina 
raczej skrzynkę narzędzio-
wą majsterkowicza, niż 
opakowanie sprzętu elek-
tronicznego. W tym zakre-
sie przywykliśmy do kon-
strukcji małych i lekkich. 
Zastosowanie tak solid-
nie wykonanej skrzynki 
ma jednak uzasadnienie, 
gdyż BeeHive4 do ma-
łych i lekkich nie należy. 
Bez otwierania obudowy 
przyrządu można się tyl-
ko zastanawiać, co w nim 

Rys. 1.

Rys. 2.
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nie). Oznacza 
to, że wymia-
n a  u k ł a d ó w 
w każdej z nich 
nie wpływa na 
proces progra-
mowania ukła-
dów z innych 
banków, nawet 
wtedy, gdy są 
one z różnych 
powodów nie-
zdolne do pra-
cy.  BeeHive4 
jest w istocie 
p o w i e l e n i e m 
s p r a w d z o n e j 
konstrukcji mo-
delu BeeProg, 
zawiera cztery 
moduły takiego 

programatora. Programowa-
nie może być inicjowane 
automatycznie w momen-
cie rozpoznania układu 
włożonego do dowolnej 
podstawki.  Uwalnia to 
użytkownika z wykonywa-
nia dodatkowych czynno-
ści operatorskich i przy-
spiesza pracę. Obsługa 
programatora ogranicza się 
więc jedynie do wymiany 
układów w podstawkach 
– tylko współczuć opera-
torom. 

Rys. 3.

Rys. 4.

Rys. 5.

może tyle ważyć. 
BeeHive4 to progra-

mator na pewno nie dla 
amatora. Jest przeznaczo-
ny do szybkiego progra-
mowania wielu układów 
jednocześnie, z pewnością 
znajdzie więc zastosowa-
nie na liniach produk-
cyjnych. Posiada 4 pod-
stawki ZIF pod układy 
w obudowach DIP 48–nóż-
kowych i mniejszych. Pod-
stawki pracują niezależnie 
od siebie (asynchronicz-
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Konstruktorzy progra-
matora BeeHive4 zwrócili 
szczególną uwagę na szyb-
kość programowania. Cel 
ten osiągnięto m. in. przez 
zas tosowanie  szybkich 
układów FPGA. Przy oka-
zji uzyskano również dużą 
uniwersalność konstrukcji. 
Każde z 48 wyprowadzeń 
podstawki może być nie-
mal dowolnie skonfiguro-
wane, zapewniając obsługę 
układów produkowanych 
we wszystkich spotyka-
nych aktualnie techno-
logiach i wersjach napię-
ciowych, bez względu na 
topologię wyprowadzeń. 
Założenie o maksymalnym 
uproszczeniu czynności 
obsługowych spowodowało 
konieczność zaimplemento-
wania w programatorze Be-
eHive4 algorytmów testu-
jących jakość połączenia 
nóżki układu z podstawką 
oraz kontrolujące popraw-
ność włożenia układu do 
podstawki – ewentualne 
jego przesunięcie lub ob-
rócenie. Firma Elnec zwra-
ca też dużą uwagę na 
możliwość przypadkowe-

go zniszczenia elementów 
elektronicznych ładunkiem 
elektrostatycznym. Może to 
nastąpić np. w wyniku do-
tknięcia ręką wyprowadzeń 

programowanego układu. 
Przypominają o tym ostrze-
żenia wyświetlane w pro-
gramach firmowych. Do 
wyposażenia programato-
ra BeeHive4 dołączono 
nawet specjalną opaskę, 
którą operator zakłada na 
rękę i która jest dołączona 
do odpowiedniego gniaz-
da w programatorze. Nie 
jest to bynajmniej kolej-
na metoda „przywiązania” 
użytkownika do produktu 
firmy Elnec. Opaska ma 
na celu wyrównanie po-
tencjałów pomiędzy cia-
łem operatora, a elektro-
niką programatora, po to, 
by w momencie wkładania 
układu do podstawki nie 
nastąpił przepływ ładun-
ku elektrycznego mogący 
go zniszczyć. Oprócz tego, 
wbudowano specjalne ob-
wody chroniące wszystkie 
wyprowadzenia podstawek 
przed ładunkiem elektro-
statycznym o wartości do 
15 kV. 

48–nóżkowe podstawki 
ZIF pozwalają programo-
wać bezpośrednio ukła-
dy w obudowach DIP. Dla 
innych typów obudów 

wymagane są odpowied-
nie adaptery. Znajdziemy 
te najbardziej popularne: 
PLCC, SOIC, PSOP, SSOP, 
TSOP, TSSOP, TQFP, QFN 
(MLF), SDIP, ale również 
i inne włącznie z adaptera-
mi dla obudów BGA. 

Obsługa programatora 
BeeHive4 może być pro-
wadzona w dwóch try-
bach: tzw. inżynierskim 
i produkcyjnym. W pierw-
szym przypadku korzysta 
się z opisywanego wyżej 
programu PG4UW. Po jego 
uruchomieniu konieczne 
jest tylko wskazanie modu-
łu roboczego, tak jakbyśmy 
decydowali o uaktywnieniu 
jednego z czterech nieza-
leżnych programatorów do-
łączonych do komputera. 
Dalsza obsługa przebiega 
w sposób identyczny, jak 
dla Smartproga. Do pra-
cy w trybie produkcyjnym 
uruchamia się nieco inną 
wersję programu PG4UW, 
noszącą nazwę PG4UWMC 
(rys. 7). Tak naprawdę jest 
to menedżer zarządzający 
max. czterema równolegle 
uruchomionymi programa-
mi PG4UW. Jako aplikacje 

Fot. 6.
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Rys. 8.

okienkowe mogą one pra-
cować niezależnie, co daje 
wrażenie jednoczesnej ob-
sługi max. czterech progra-
matorów, z których każdy 
może być wykorzystywany 
do czego innego. Przecho-
dzenie pomiędzy poszcze-
gólnymi oknami może być 
realizowane w sposób ty-
powy dla Windows, czyli 
np. przez naciśnięcie kla-
wiszy Alt–Tab lub przez 
kliknięcie na odpowiednią 
ikonkę na pasku zadań. 

Na koniec
Ws p o m n i a n y  w y ż e j 

program PG4UWMC jest 
firmową aplikacją Elne-
ca, służącą do zarządza-
nia pracą podstawowego 
oprogramowania, jakim 
jest PG4UW. Nie wyczer-
puje to jednak wszyst-
kich możliwości pracy ze 
sprzętem i oprogramowa-
niem tej firmy. Ciekawą 
propozycją dla użytkow-
ników może być jeszcze 
możliwość zdalnego ste-
rowania programatorami. 
Wykorzystuje się do tego 
pracę w trybie wsadowym 
(poprzez polecenia zawar-
te w plikach BAT) lub 
przez zastosowanie biblio-
tek DLL. W pracy zdalnej 
komputer będący serwe-
rem przekazuje polecenia 
do komputera–klienta za 
pośrednictwem protokołu 
TCP. Firma Elnec zaleca 
pisanie aplikacji dla ser-
wera i klienta w językach 
C /C++ lub  w Paca lu . 
Udostępnia w tych języ-

kach przykładowe proce-
dury i funkcje. 

Programatory Smart-
prog2 i BeeHive4 stanowią 
jedynie niewielką część 
oferty handlowej firmy
Elnec. Jest w niej rów-
nież wiele innych modeli 
programatorów, w których 
znajdą  s ię  urządzenia 
uniwersalne oraz prze-
znaczone tylko dla okre-
ślonej rodziny układów 
(za to tańsze).  Oprócz 
programatorów, Elnec ofe-
ruje również symulatory 
pamięci EPROM i bogaty 
asortyment pomocniczy 
– kasowniki pamięci, ada-
ptery, obrączki uziemia-
jące. Wsparcie technicz-
ne dla wszystkich wyżej 
wymienionych produktów 
jest prowadzony zarówno 
telefonicznie, jak i przez 
e–mail. Możliwe jest dar-
mowe uaktualnianie listy 
programowanych układów 
bezpośrednio z jej strony 
internetowej. Jeśli w bazie 
danych nie ma elementu, 
którym jest zainteresowa-
ny użytkownik, to może 
on skorzystać z usługi 
AlgOR, dzięki której spe-
cjalnie dla niego zostaną 
stworzone algorytmy pro-
gramowania specyficznego
typu układu. 
Jarosław Doliński, EP
jaroslaw.dolinski@ep.com.pl

Dodatkowe informacje
Programatory udostępniła 

redakcji firma WG Electronics:
www.wg.com.pl,

tel. 022 847 97 20.


