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− nowy programator
firmy Hi−Lo Systems

NajwiÍksz¹ wad¹ programatorÛw starszych
generacji, produkowanych przez Hi-Lo Sys-
tems, jest nie zawsze poprawna wspÛ³pra-
ca z†systemami operacyjnymi Windows
95 i†NT. Poniewaø wprowadzenie mody-
fikacji likwiduj¹cych te niedogodnoúci
okaza³o siÍ trudne, projektanci Hi-Lo Sys-
tems opracowali zupe³nie now¹ konstruk-
cjÍ, pozbawion¹ wad poprzednikÛw. No-
wy programator nosi nazwÍ ALL-11.
Jak sugeruje nazwa urz¹dzenia, przy

jego pomocy moøna programowaÊ nie-
mal wszystkie uk³ady programowalne
dostÍpne na úwiecie. Lista obs³ugiwa-
nych uk³adÛw jest rzeczywiúcie bardzo
d³uga, ale po bliøszym przyjrzeniu siÍ,
traci nieco na atrakcyjnoúci. Dlacze-
go? OtÛø niezbÍdnym dodatkiem do
programowania wielu, nieco mniej
popularnych uk³adÛw s¹ niezbÍdne
dodatkowe adaptery. I†tak na przyk³ad, øaden
z†mikrokontrolerÛw firm Motorola, Mitsubis-
hi, Hitachi, Cypress, Siemens, Toshiba, WSI
oraz wiÍkszoúÊ procesorÛw NECa i†Texas In-
struments obs³ugiwanych przez programator
nie moøe byÊ programowanych bez dodatko-
wych adapterÛw.
Pocieszeniem moøe byÊ fakt, øe ALL-11

doskonale radzi sobie z†wiÍkszoúci¹ mikro-
kontrolerÛw, ktÛre s¹ popularne w†naszym
kraju. Bez koniecznoúci ponoszenia dodatko-
wych nak³adÛw moøna programowaÊ uk³ady
Ziloga, wiÍkszoúÊ wersji ST62 (SGS-Thom-
son), procesory rodziny '51 (Philips, Intel,
Atmel), popularne PICe Microchipa (w tym
wersje 8-nÛøkowe), procesory rodziny COP8
(National Semiconductors) oraz zdobywaj¹ce
nasz rynek AVR (Atmel). Bardzo bogata jest
lista programowalnych uk³adÛw PLD i†CPLD,
pamiÍci EPROM, EEPROM (szeregowych
i†rÛwnoleg³ych), BPROM oraz Flash. Tak
wiÍc, pomimo koniecznoúci stosowania wielu
adapterÛw, moøna úmia³o stwierdziÊ, øe jest
to programator dobrze dostosowany do spe-
cyfiki krajowego rynku.
W†obudowie programatora zintegrowany

zosta³ impulsowy zasilacz sieciowy, ktÛry
automatycznie dopasowuje siÍ do napiÍcia
wejúciowego (w zakresie 90..245V). W†przed-
niej czÍúci obudowy znajduje siÍ gniazdo prze-
znaczone do zainstalowania modu³u pamiÍci
o†pojemnoúci do 128MB, ktÛra rozszerza we-
wnÍtrzn¹ pamiÍÊ buforow¹ o†standardowej
pojemnoúci 1MB.
WspÛ³praca z†komputerem PC odbywa siÍ

poprzez z³¹cze szeregowe (szybkoúÊ transmis-
ji danych do 115kb/s). Opcjonalnie jest do-
stÍpne takøe szeregowe z³¹cze USB.
Programator jest dostarczany uøytkowniko-

wi ze standardowo zainstalowanym adapte-
rem DIP40. Wszystkie opcjonalne adaptery
instalowane s¹ bezpoúrednio w†tÍ podstawkÍ.
W†przypadku korzystania z†adaptera do pro-
gramowania wielu (do oúmiu) uk³adÛw jed-
noczeúnie, naleøy zdj¹Ê ca³y modu³ z†pod-
stawk¹ DIP40 i†w†to miejsce zainstalowaÊ mo-
du³ GANG. Reinstalacji wymagaÊ bÍdzie takøe
oprogramowanie steruj¹ce prac¹ programato-
ra (program Setup, rys. 1).
DziÍki temu, øe program steruj¹cy wyko-

rzystuje standardowy interfejs Windows (3.1x
lub 95) jego obs³uga jest bardzo prosta i†przej-
rzysta (rys. 2), takøe dla mniej zaawansowa-
nych uøytkownikÛw.
OprÛcz funkcji programatora ALL-11 moø-

na wykorzystaÊ takøe jako tester cyfrowych
uk³adÛw scalonych oraz pamiÍci RAM (rys.
3). Ciekaw¹ moøliwoúci¹ oferowan¹ przez

urz¹dzenie jest automatyczne
okreúlanie typu uk³adu w³oøonego w†pod-
stawkÍ. Jak siÍ okaza³o podczas intensywnych
prÛb ìoszukaniaî programatora, algorytm po-
szukiwania opracowany przez inøynierÛw
z†firmy Hi-Lo jest bardzo niezawodny. DziÍki
moøliwoúci definiowania w³asnych wzorcÛw
testowana (rys. 4), kaødy uøytkownik moøe
bez trudu stworzyÊ w³asn¹ bibliotekÍ testÛw.
Bardzo cenn¹ cech¹ oprogramowania steru-
j¹cego prac¹ programatora jest zintegrowanie
z†nim podstawowych programÛw narzÍdzio-
wych, ktÛre umoøliwiaj¹ konwersjÍ, podzia³
i†³¹czenie plikÛw wykorzystywanych do pro-
gramowania uk³adÛw. Wbudowane procedury
testuj¹ce wewnÍtrzne bloki programatora (rys.
5) u³atwiaj¹ jego diagnostykÍ i†zwiÍkszaj¹
komfort pracy.
Robert Jaworski

Programator ALL-11 udostÍpni³a redakcji
firma Elmark.

ALL−11
Programatory serii ALL s¹

dobrze znane wúrÛd konstruktorÛw
w†naszym kraju. Legendarny juø
ALL-03A i†nieco nowszy ALL-07

zosta³y niedawno zast¹pione
nowoczeúniejsz¹ konstrukcj¹,

o oznaczeniu ALL-11.
O†zaletach tego programatora

firmy Hi-Lo piszemy w†artykule.
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