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nie, ale drzemie w†nim ca³kiem spo-
ra ìsi³aî. Moøemy siÍ o†tym prze-
konaÊ przegl¹daj¹c zestawienie ob-
s³ugiwanych uk³adÛw, dostÍpne np.
pod adresem http://www.elnec.-com/
sw/smapgdev.htm. S¹ wúrÛd nich
pamiÍci EPROM, EEPROM, Flash
EPROM, NVRAM, pamiÍci szerego-
we E(E)PROM, a†takøe uk³ady PLD
i†liczna grupa mikrokontrolerÛw. Je-
dynym ograniczeniem jest maksy-
malnie 40 wyprowadzeÒ programo-
wanych uk³adÛw. Nie stanowi nato-
miast problemu typ obudowy - El-
nec oferuje odpowiednie adaptery.
W†gÛrnej czÍúci obudowy SmartPro-
ga zamontowano 40-nÛøkow¹ pod-
stawkÍ ZIF (Zero Insertion Force),
pozwalaj¹c¹ na umieszczanie w†niej
uk³adÛw w†obudowach DIL o†szero-
koúci 300 lub 600 mils, pocz¹wszy
od 8-nÛøkowych. Wszystkie wypro-
wadzenia podstawki s¹ pod³¹czone
do wewnÍtrznych driverÛw o†ogrom-
nych moøliwoúciach konfiguracji.
Wartoúci napiÍÊ sygna³Ûw logicz-
nych obejmuj¹ zakres od 1,8 do
5†V. Jak zapewnia producent, przed
kaød¹ operacj¹ programowania jest
sprawdzana prawid³owoúÊ umiesz-
czenia uk³adu w†podstawce,
uwzglÍdniana jest rÛwnieø jakoúÊ
kontaktu elektrycznego wszystkich
wyprowadzeÒ. Podczas testÛw uda-
³o mi siÍ jednak ìodczytaÊî zawar-
toúÊ pamiÍci EEPROM 24C04, celo-
wo w³oøonej odwrotnie. Oczywiúcie

tak otrzymane dane nie mia³y wiÍk-
szego sensu, ale programator nie os-
trzeg³ mnie o†b³Ídzie. Natomiast
zrobi³ to, gdy przesun¹³em po³oøe-
nie uk³adu o†jedno wyprowadzenie.
Najwaøniejsze, øe oba eksperymenty
nie zakoÒczy³y siÍ ìzejúciemî bada-
nej pamiÍci. Nie odwaøy³em siÍ na-
tomiast na podobne eksperymenty
z†nieco droøszymi mikrokontrolera-
mi, ktÛrych kilka sztuk na innych
programatorach uda³o mi siÍ w†ten
sposÛb zniszczyÊ.
Programator pozbawiono wy³¹cz-

nika zasilania. W†chwili, gdy nie
ma komunikacji z†programem, urz¹-
dzenie jest automatycznie ustawia-
ne w†stan uúpienia, co jest sygnali-
zowane przygaúniÍciem lampki Po-
wer. Dobrym pomys³em jest do³¹-
czenie do programatora pokrywki
na podstawkÍ zapobiegaj¹c¹ groma-
dzeniu siÍ kurzu, gdy urz¹dzenie
nie jest uøywane.

Si³a programu
To, co moøna za pomoc¹ progra-

matora zrobiÊ, w†duøej mierze za-
leøy od dedykowanego programu
uruchamianego na komputerze PC.
W†przypadku SmartProga dostajemy
uniwersalny program PG4UW, w†ja-
ki Elnec wyposaøa wszystkie swoje
urz¹dzenia. Program ten dzia³a we
wszystkich aktualnie uøywanych
systemach operacyjnych. Po rozpo-
czÍciu sesji i†sprawdzeniu popra-

S³owacka firma Elnec jest znana
w†Polsce z†wyrobÛw wysokiej

jakoúci. W†jej ofercie znajduj¹ siÍ
programatory, kasowniki i†symulatory

pamiÍci. Mi³y design tych
wyrobÛw sprawia,

øe juø przy
pierwszym
kontakcie

jesteúmy do
nich nastawieni

pozytywnie. Uczucie to
podtrzymuje takøe
oprogramowanie

przygotowane dla
programatora.

PostÍp technologiczny w†dziedzi-
nie uk³adÛw programowalnych jest
zmor¹ producentÛw programatorÛw.
Nie mog¹ oni osi¹úÊ na laurach
i†cieszyÊ siÍ z†sukcesÛw finanso-
wych osi¹ganych dziÍki swoim wy-
robom. Niepostrzeøenie moøe siÍ
okazaÊ, øe ich wspania³y programa-
tor okazuje siÍ prawie bezuøytecz-
nym starociem. Zastanawiam siÍ,
czy za jakiú czas firmy opieraj¹ce
swÛj byt tylko na produkcji progra-
matorÛw nie padn¹ jak przys³owio-
we muchy. Wizja ta jest moøe tro-
chÍ pesymistyczna, ale faktem jest,
øe najnowsze uk³ady projektowane
s¹ z†myúl¹ o†programowaniu ich
w†systemie za poúrednictwem sto-
sunkowo prostych urz¹dzeÒ, bÍd¹-
cych de facto tylko interfejsem miÍ-
dzy komputerem, a†programowanym
uk³adem. Na domiar z³ego, czÍsto
producenci zamieszczaj¹ na swoich
stronach internetowych schematy
takich programatorÛw, ktÛre nawet
niedoúwiadczony elektronik moøe
wykonaÊ w³asnorÍcznie. Elementem,
bez ktÛrego programator traci wiele
na wartoúci, sta³ siÍ ostatnio inter-
fejs ISP (In System Programmable).
Zdaj¹c sobie z†tego sprawÍ specjaliú-
ci z†firmy Elnec w†swoim nowym
programatorze SmartProg nie zapom-
nieli umieúciÊ tego elementu. Niepo-
zorne z³¹cze jest ledwo widoczne na
bocznej úciance obudowy programa-
tora. On sam teø wygl¹da niepozor-
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Programator do testów w redakcji dostarczy³a
firma Eurodis, tel. (71) 301 04 00, www.microdis.net.

Dodatkowe informacje

Rys. 3. Okno edycyjne bufora
danych

wnoúci funkcjonowania programato-
ra, w†oknie raportÛw jest wyúwiet-
lona informacja o†rozpoznanym úro-
dowisku i†typie ostatnio programo-
wanego uk³adu (rys. 1). Program
wyposaøono m.in. w†specjalny, pro-
gramowany licznik, ktÛry odlicza
w†dÛ³ udane operacje zapisu. DziÍ-
ki temu, szczegÛlnie przy duøej
liczbie programowanych uk³adÛw,
uøytkownik w†kaødej chwili wie,
ile uk³adÛw pozosta³o mu do za-
programowania. Licznik ten nie jest
modyfikowany w†przypadku wyst¹-
pienia b³Ídu. Naciskaj¹c prawym
klawiszem myszki na ekranowy
przycisk Reload Count down, moø-
na wybraÊ operacje, jakie maj¹ byÊ
uwzglÍdniane w†statystyce (rys. 2).
W†dolnej czÍúci ekranu, umiesz-

czono w†trzech obszarach informa-
cje o†danych znajduj¹cych siÍ aktu-
alnie w†buforze, zidentyfikowanym
programatorze oraz wybranym typie
programowanego uk³adu. Jakakol-
wiek zmiana danych w†buforze po-
woduje po zamkniÍciu jego okna,
wyliczenie sumy kontrolnej i†wy-
úwietlenie jej na ekranie. Dane
moøna edytowaÊ zarÛwno w†posta-
ci znakÛw ASCII, jak i†wartoúci
heksadecymalnych (rys. 3). DostÍp-
ne s¹ funkcje czyszczenia bufora,
a†dok³adniej zapisania go jedn¹, do-
wolnie zdefiniowan¹ wartoúci¹, wy-
pe³nienia bufora wartoúciami loso-
wymi (za kaødym razem innymi),
wype³nienia bloku danych (blok
rÛwny 16 bajtÛw), kopiowania
i†przenoszenia bloku oraz zamiany
miejscami pÛ³bajtÛw w†zadanym
obszarze. Moøna takøe szukaÊ do-

wolnych ³aÒcuchÛw, takøe w†po³¹-
czeniu z†zamian¹ danych. Tym,
ktÛrzy nic nie widz¹ na monitorze
- podobno s¹ tacy - udostÍpniono
moøliwoúÊ wydrukowania zawartoú-
ci bufora na drukarce. Uøytkownik
sam decyduje, czy dane w†buforze
maj¹ byÊ traktowane jako pojedyn-
cze bajty, czy jako 2-bajtowe s³owa.
Ostatni¹ operacj¹, jak¹ moøna

wykonaÊ w†oknie edycyjnym bufo-
ra, jest wyliczenie sum kontrol-
nych. Program robi to na rÛøne
sposoby, a†dodatkow¹ opcj¹ jest
umieszczenie wyliczonej wartoúci
w†podanych komÛrkach bufora.
W†takim przypadku naleøy wczeú-
niej okreúliÊ adres umieszczenia su-
my, gdyø komÛrki te nie s¹ wtedy
brane pod uwagÍ.
Jak juø napisa³em wczeúniej, pro-

gram PG4UW jest dostarczany do
wielu urz¹dzeÒ firmy Elnec. Chyba
w³aúnie dlatego umieszczono inte-
resuj¹c¹ opcjÍ wyszukiwania typu
do³¹czonego programatora. Program
wysy³a zapytania do do³¹czonych
urz¹dzeÒ i†na podstawie odpowie-
dzi ustala, z†jakim programatorem
pracuje.
Przygl¹daj¹c siÍ bliøej cechom

SmartProga doszed³em do wniosku,
øe konstruktorzy przewidywali chy-
ba jego uøywanie w†doúÊ intensyw-
ny sposÛb, ³¹cznie z†masowym pro-
gramowaniem uk³adÛw. åwiadczy
o†tym nie tylko deklarowana øywot-
noúÊ podstawki ZIF, szacowana na
25000 cykli, ale rÛwnieø pewna op-
cja programu. Jest to ukryta pod
poleceniem Device option tzw. se-
rializacja. Moøe to nie brzmi zbyt
poprawnie i†zrozumiale po polsku,
ale po namyúle doszed³em do
wniosku, øe doúÊ dobrze oddaje
sens. Chodzi mianowicie o†automa-
tyczne nadawanie numerÛw seryj-
nych programowanym uk³adom. Po-
dobnie jak w†przypadku omawianej
wczeúniej sumy kontrolnej, tak i†tu
moøna okreúliÊ adres specjalnej ko-
mÛrki, do ktÛrej bÍdzie wpisywany
2-bajtowy numer seryjny, automa-
tycznie inkrementowany po kaødej
operacji programowania. Przydatn¹
niekiedy cech¹ moøe byÊ teø moø-
liwoúÊ testowania pamiÍci SRAM.
Program PG4UW jest rozprowadza-

ny na ma³ym (8 cm) CDROM-ie, co
w†pewnych sytuacjach moøe byÊ
trochÍ k³opotliwe. S¹ stacje, ktÛre
nie maj¹ wysuwanej szufladki, tyl-
ko ìpo³ykaj¹î kr¹øek do úrodka. Nie
wiem jak sobie radz¹ w†takim przy-

padku, ale waha³bym siÍ przed w³o-
øeniem ma³ej p³ytki do úrodka. Za-
wartoúÊ rÛwna tylko 29†MB, uspra-
wiedliwia w†pewnym stopniu takie
podejúcie firmy.

Podsumowanie
Jedn¹ z†waøniejszych cech Smart-

Proga jest szybkoúÊ dzia³ania, ktÛr¹
zawdziÍcza zarÛwno dobrym algo-
rytmom programowania, jak i†szyb-
kiej (1†MB/s) transmisji danych
z†komputerem. Wykorzystuje siÍ do
tego port drukarkowy. Pewien, nie-
stety zauwaøalny, wp³yw na uzyski-
wan¹ prÍdkoúÊ transmisji ma konfi-
guracja komputera. Na pewno nie
bez znaczenia dla uøytkownika jest
3-letnia gwarancja, jak¹ daje produ-
cent na programator oraz dobry sup-
port prowadzony zarÛwno telefo-
nicznie jak i†poprzez pocztÍ elektro-
niczn¹. Firma Elnec oferuje m.in.
serwis AlgOR (Algorithm On Re-
quest), w†ramach ktÛrego uøytkowni-
cy mog¹ mieÊ wp³yw na stosowane
algorytmy programowania. W†tym
celu wystarczy (mam nadziejÍ) wy-
s³aÊ odpowiedni formularz pobrany
ze strony WWW, w†ktÛrym podaje
siÍ informacje o†typie uk³adu, nie-
uwzglÍdnionego na liúcie programa-
tora. Aby zachÍciÊ do stosowania
uk³adÛw programowalnych, Elnec
umieúci³ na swoich stronach inter-
netowych liczne odnoúniki do stron
producentÛw uk³adÛw PLD oraz
mikrokontrolerÛw i†pamiÍci.
Wszystkie powyøsze cechy pro-

gramatora powoduj¹, øe ma on wy-
soki wspÛ³czynnik moøliwoúci do
ceny urz¹dzenia. Niewielka, kie-
szonkowa wrÍcz obudowa, moøe
pozwoliÊ na wykorzystywanie
SmartProga nawet poza normalnym
stanowiskiem pracy uøytkownika.
Jaros³aw Doliñski, AVT
jaroslaw.dolinski@ep.com.pl

Rys. 1. Okno robocze programu
PG4UW

Rys. 2. Okno wyboru operacji
do statystyki


