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OprÛcz szeregu nowych uk³adÛw
o†bardzo interesuj¹cych w³aúciwoú-
ciach, Dallas przygotowa³ dla iBut-
tonÛw szereg gadøetÛw, ktÛrych za-
daniem jest u³atwienie ich stoso-
wania w†praktycznych aplikacjach.
S¹ to przede wszystkim rÛønorod-
ne wersje aplikatorÛw pastylek,
ktÛre zamieniaj¹ te niezbyt wygod-
ne do noszenia elementy w†wy-
godne breloczki, karty kredytowe
lub narÍczne opaski, ktÛre mog¹
byÊ stosowane np. w†szpitalach do
identyfikacji pacjentÛw i†rejestracji
przebiegu choroby.
Producent przewidzia³ takøe

moøliwoúÊ naklejania pastylek bez-

Uk³ady rodziny iButton

s¹ uøywane przez

elektronikÛw w†naszym

kraju od wielu juø lat,

przy czym nie wszyscy

wiedz¹, øe tÍ intryguj¹c¹

nazwÍ nosz¹ popularne

ìpastylkiî firmy Dallas.

Podstawowym obszarem

ich aplikacji s¹ systemy

alarmowe i†samochodowe

immobilizery. Nowe uk³ady

wchodz¹ce w†sk³ad rodziny

iButton znacznie poszerzaj¹

gamÍ moøliwych aplikacji,

o†czym przekonaj¹ siÍ

uøytkownicy prezentowanego

Starter Kitu.

poúrednio na rÛønego typu urz¹-
dzenia, np. gaúnice, kontenery ze
úmieciami, komputery, gdzie iBut-
tony spe³niaj¹ funkcjÍ identyfika-
torÛw. Do tego celu niezbÍdne s¹
specjalne kr¹øki samoprzylepne
o†duøej skutecznoúci i†trwa³oúci
mocowania.
Pastylki iButton moøna wyko-

rzystaÊ takøe w†rÛønego typu
urz¹dzeniach stacjonarnych, do
czego Dallas oferuje oddzieln¹
grupÍ elementÛw mocuj¹cych.
W†przypadku koniecznoúci zapew-
nienia dostÍpu do iButtona z†ze-
wn¹trz, moøna go przymocowaÊ
do obudowy urz¹dzenia za pomo-
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c¹ plastykowej ramki ze sprÍøys-
tym pierúcieniem, ktÛre zapewnia-
j¹ ³atwoúÊ i†trwa³oúÊ mocowania.
W†przypadku wbudowania iButto-
na do wnÍtrz urz¹dzenia, moøna
zastosowaÊ podstawkÍ o†konstruk-
cji zbliøonej do standardowych
podstawek na baterie.
Zestaw DS9092K zawiera ponadto

dwa czytniki pastylek iButton - je-
den wykonany w wersji mobilnej
do odczytu pojedynczych uk³adÛw
przymocowanych np. do monitoro-
wanych urz¹dzeÒ (DS9092GT), na-
tomiast drugi to kompletny adap-
ter MicroLan, za pomoc¹ ktÛrego
moøna obs³ugiwaÊ dwa uk³ady
jednoczeúnie. Ze wzglÍdu na ko-
lorystkÍ elementÛw, z†ktÛrych zo-
sta³ wykonany (a raczej koncepcjÍ
marketingow¹), czytnik DS1402D-
DR8 nosi nazwÍ Blue Dot Recep-
tor.
Obydwa czytniki przystosowano

do wspÛ³pracy z†jednym z†trzech
standardowych interfejsÛw firmy
Dallas, dziÍki ktÛrym mog¹ one

wspÛ³pracowaÊ PC-
tem. W†prezentowa-
nym zestawie znaj-
duje siÍ interfejs
R S 2 3 2↔1 -W i r e ,
oznaczony symbo-
lem DS9097E.
Wszystkie inter-

fejsy s¹ obs³ugi-
wane przez oprog-
ramowanie dostar-
czone na CD-RO-
M-ie, ktÛre potrafi
obs³ugiwaÊ takøe
s i e c i Mi c r oLan
(rys. 1). Obserwa-
cjÍ pracy sieci
lub pojedynczych

uk³adÛw, a†takøe modyfikacjÍ pa-
rametrÛw ich pracy umoøliwia
prosty w†obs³udze program iBut-
ton Viewer (rys. 2). Obydwa pro-
gramy dostÍpne s¹ w†wersjach dla
DOS i†wszystkich wersji Windows.
OprÛcz oprogramowania, na CD-
ROM-ie znajduje siÍ kompletna
dokumentacja uk³adÛw iButton
oraz MicroLan, szereg not z†przy-
k³adowymi aplikacja-
mi, a†takøe dokumen-
tacje osprzÍtu dla
uk³adÛw iButton.
J es t bardzo waø

ne, øe w†zestawie
DS9092K s¹ prÛbki
uk³adÛw iButton, ktÛ-
rych producent udo-
stÍpni³ w†sumie 9. S¹
to uk³ady rÛønych ty-
pÛw: DS1920, DS1971,
DS1982, DS1994 oraz
DS1996, dziÍki czemu
moøliwe jest doúÊ
wszechstronne przetes-
towanie systemu.

Rys. 1.

Zestaw DS9092K naleøy uznaÊ
za bardzo interesuj¹cy, w†pe³ni u-
moø l iw i a j ¹ cy op racowywan i e
w³asnych aplikacji z uk³adami
iButton, ale pozytywne wraøenie
psuje nie najlepiej przygotowana
dokumentacja drukowana oraz brak
w†zestawie zasilacza i†interfejsu.
Piotr Zbysiński, AVT
piotr.zbysinski ep.com.pl

Prezentowany w†artykule zestaw
udostÍpni³a redakcji firma Soyter,
tel. (0-22) 638-00-62, soyter@me-
dianet.pl.

Informacje na temat standardu
iButton s¹ dostÍpne na p³ycie
CD-EP5/2000 w†katalogu \iButton.

Ka r t a ka t a l o gowa ze s t awu
DS9092K jest dostÍpna na CD-
EP5/2000 w†katalogu \iButton.

Dokumentacja oprogramowania
narzÍdziowego dla uk³adÛw iBut-
ton jest dostÍpna na CD-EP5/2000
w†katalogu \iButton.

Rys. 2.


