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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

This chapter contains the system requirements for Prog-Express and Microsoft® .NET Framework 2.0. 

Prog-Express requires Microsoft® .NET Framework 2.0. This is included on the manual CD and is going 

to be installed automatically if it is necessary. 

λειτουργικα συστηματα 32-bit 

 Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows 7, Windows Vista, Windows XP Service 

Pack 2 ή μεγαλύτερο, Windows Server 2003, Windows 2000 Service Pack 3, Windows ME, 

Windows 98 Second Edition. 

 Προαπαιτούμενα: Windows Installer 3.0 (εκτός των Windows 98/ME όπου προαπαιτείται 

Windows Installer 2.0 η νεώτερος). Συνιστάται Windows Installer 3.1 ή νεώτερος. IE 5.01 η 

νεώτερος: Για κάθε εγκατάσταση του .NET Framework απαιτείται Microsoft Internet Explorer 

5.01 ή νεώτερος. 

 Ελάχιστος χώρος στο σκληρό δίσκο: 300 MB (x86)  

λειτουργικα συστηματα 64-bit   

 Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows 7 - 64 Bit, Windows Vista 64 Bit, Windows 

XP 64-bit, Windows Server 2003 x64 Edition 

 Προαπαιτούμενα: Windows Installer 3.0 (εκτός των Windows 98/ME όπου προαπαιτείται 

Windows Installer 2.0 ή νεώτερος). Συνιστάται Windows Installer 3.1 ή νεώτερος. IE 5.01 ή 

νεώτερος: Για κάθε εγκατάσταση του .NET Framework απαιτείται Microsoft Internet Explorer 

5.01 ή νεώτερος. 

 Υποστήριξη 64-Bit: Για την υποστήριξη των CPU 64-Bit απαιτείται η τρέχουσα έκδοση 64-Bit 

των Windows XP Professional ή Windows Server 2003.  

 Ελάχιστος χώρος στο σκληρό δίσκο: 630 MB (64-Bit) 
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πληροφοριεσ αδειασ χρησησ του Prog-Express 

οροι αδειασ χρησησ Freeware 

περιορισμοσ εγγυησησ 

Το πρόγραμμα και το εγχειρίδιο τεκμηρίωσης σας παρέχεται για χρήση ως έχει. Επειδή η πιθανότητα 

δυσλειτουργίας δεν μπορεί να αποκλειστεί, ακόμα και μετά από εξαντλητικές δοκιμές λειτουργίας 

του προγράμματος, εξαιτίας της πολυπλοκότητας και πολυμορφίας των συστημάτων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, ο δημιουργός δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές που θα 

προκύψουν από την άμεση ή έμμεση χρήση του προγράμματος ή του εγχειριδίου. Σε καμιά 

περίπτωση δεν θα είναι υπεύθυνος ο δημιουργός για ζημιές λόγω διαφυγόντων κερδών, διακοπή 

παραγωγικής εργασίας, απώλεια πληροφοριών ή δεδομένων και βλάβες σε άλλα προγράμματα, 

ακόμα και αν το αίτιο είναι γνωστό στο δημιουργό. Ο χρήστης αποδέχεται την πλήρη ευθύνη για 

οποιεσδήποτε συνέπειες προκύψουν από τη χρήση αυτού του προγράμματος. 

Αναπαραγωγη 

Η διανομή των προγραμμάτων, η έκδοσή τους σε CD-ROM μαζί με άλλα shareware προγράμματα ή η 

εκτύπωση ή έκδοση σε βιβλίο επιτρέπονται μόνο μετά από την έγγραφη άδεια του δημιουργού. 

Μετατροπή, αποκωδικοποίηση ή απομεταγλωττισμός του προγράμματος ή/και των συνημμένων 

αρχείων, επιφέρει κατά μέγιστο πενταετή φυλάκιση ή πρόστιμο σύμφωνα με την § 263a του 

Γερμανικού Ποινικού Κώδικα.  Ο δημιουργός θα υποβάλλει μήνυση και θα ζητήσει αποζημίωση για 

τις ζημιές. 

λοιπα 

Εάν οι παραπάνω όροι δεν πληρούνται, ο δημιουργός έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την άδεια 

χρήσης του προγράμματος για τον χρήστη. 

Όλα τα ονόματα προϊόντων και τα καταχωρημένα brandnames που χρησιμοποιούνται στο παρόν, 

αναγνωρίζονται σαν ιδιοκτησίες των κατόχων τους, ανεξάρτητα με το αν ταυτοποιούνται έτσι ή όχι. 

Θα εφαρμόζεται η νομοθεσία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. 
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εγκατασταση 

Αρχικά παρακαλούμε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Prog-Express. Μπορείτε να βρείτε το 

πρόγραμμα στο CD που παρέχεται, ή στη διεύθυνση www.batronix.com, στην περιοχή download. 

Μετά την εγκατάσταση του προγράμματος, μπορείτε να συνδέσετε το USB του προγραμματιστή chip 

στον υπολογιστή σας για πρώτη φορά. 

εγκατασταση προγραμματοσ 

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εγκατάσταση του Prog-

Express. 

Για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Setup ή χρησιμοποιήστε τη 

λειτουργία αυτόματης εκτέλεσης του CD-ROM. 

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. 

Μπορεί να χρειάζεται να εγκατασταθεί το Microsoft® .NET Framework 2.0, το οποίο είναι 

προαπαιτούμενο για αυτό το πρόγραμμα. Αν υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση στο internet, ο 

υπολογιστής σας θα κατεβάσει τα τυχόν απαιτούμενα αρχεία. Εναλλακτικά, αυτά είναι διαθέσιμα και 

στο CD. 

.NET εκδοση X64, x86 h IA64 

Αν χρησιμοποιείτε λειτουργικό 32-bit παρακαλούμε κατεβάστε την έκδοση x86, η έκδοση x64 είναι 

συμβατή μόνο με λειτουργικά 64-bit. Η έκδοση IA64 απαιτεί επεξεργαστές Intel 64-bit που τρέχουν 

λειτουργικό σύστημα 64-Bit. 
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εγκατασταση οδηγων συσκευησ (driver) 

Automatic Installation 
During Prog-Express setup the drivers for the Batronix USB programmers are installed automatically, 

which you can see on the images. Windows will start the USB installation and display the following 

information on the Monitor. 

If the programmer will not be displayed in the Prog-Express software, a restart of the computer could 

be necessary.  
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Manual Installation 
Το Setup του προγράμματος Prog-Express Setup θα εγκαταστήσει αυτόματα όλους τους οδηγούς για 

συσκευές USB Batronix. Αν πάντως για κάποιο λόγο θέλετε να τους εγκαταστήσετε χειροκίνητα, 

μπορείτε να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία. 

Μετά την εγκατάσταση του προγράμματος, μπορείτε να συνδέσετε τον προγραμματιστή Batronix USB 

για πρώτη φορά. Τα Windows θα αναγνωρίσουν αυτόματα τη συσκευή σαν νέα συσκευή USB και θα 

εμφανίσουν το ακόλουθο μήνυμα στην οθόνη: 

 

 

 

Παρακαλούμε επιλέξτε το δεύτερο στοιχείο “Εγκατάσταση από μια λίστα ή μια καθορισμένη θέση“. 
Επιβεβαιώστε αυτό το παράθυρο πατώντας το “Επόμενο”. 
  

 
 



 

Dieses Werk ist durch das deutsche und internationale Urheberrecht geschützt.  

Erlaubnis des Autoren. 

 

 

 Innovative Tools. Excellent Service. 

 

 

 

Εγχειρίδιο χρήστη Prog-Express  – © 1998 - 2016 by Batronix Elektronik, www.Batronix.com 

Αυτό το έγγραφο προστατεύεται από τη Γερμανική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η μη πλήρης ή μερική χρήση, πώληση, αναπαραγωγή, 

έκδοση -ακόμα και αποσπασμάτων- οποιουδήποτε είδους ή μορφής, απαιτεί την έγγραφη άδεια του συγγραφέα. 

10 

 

 

Ενεργοποιήστε το  “Συμπερίληψη αυτής της θέσης στην αναζήτηση” και αναζητήστε το directory που 
αντιστοιχεί στον προγραμματιστή σας στο directory “driver” της εγκατάστασης του  Prog-Studio ή στο 
directory “driver” του CD. Για παράδειγμα: C:\Program Files\Batronix\Prog-Express\Driver\XP 

Επιβεβαιώστε αυτό το παράθυρο με το “Επόμενο”. 

 

Εάν πάρετε το μήνυμα “Το λογισμικό (ή η συσκευή) που εγκαθιστάτε δεν έχει περάσει τη δοκιμή 

Windows Logo” απλώς επιλέξτε “Συνέχεια“. 
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Το  PC σας θα αναζητήσει στοιχεία, θα βρει τη συσκευή και θα εγκαταστήσει τον οδηγό (driver). 

 

Ο οδηγός ολοκληρώνεται με το μήνυμα "Ο οδηγός ολοκλήρωσε την εγκατάσταση του λογισμικού 

για...". Επιβεβαιώστε το μήνυμα πατώντας το πλήκτρο “Τέλος”. 

Ο οδηγός εγκαταστάθηκε με επιτυχία και τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 
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καταστασεισ προγραμματοσ 

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες καταστάσεις λειτουργίας του Prog-

Express. 

επισκοπηση 

Το Prog-Express έχει πέντε διαφορετικές βασικές καταστάσεις λειτουργίας και ένα 

διάλογο επιλογών, ο οποίος βρίσκεται στο μενού επιλογών. Με αυτές τις καταστάσεις, 

μπορείτε να επιλέξετε τον καλύτερο τρόπο επικοινωνίας για την εφαρμογή σας. 

Διατίθενται οι παρακάτω καταστάσεις: 

 Προγραμματισμός Chip: Προγραμματίστε ένα ή περισσότερα chips 

 Αντιγραφή Chip: Αντιγράψτε ένα ή περισσότερα chips 

 Ανάγνωση Chip: Διαβάστε τα δεδομένα ενός chip 

 Κατάσταση παραγωγής: Προγραμματίστε chips με πολλές συσκευές 

 Hex-Editor μνήμης: Επεξεργαστείτε τα δεδομένα στον hex-editor 

 Επιλογές προγράμματος: Καθορίστε τις επιλογές προγράμματος 

 
  



 

Dieses Werk ist durch das deutsche und internationale Urheberrecht geschützt.  

Erlaubnis des Autoren. 

 

 

 Innovative Tools. Excellent Service. 

 

 

 

Εγχειρίδιο χρήστη Prog-Express  – © 1998 - 2016 by Batronix Elektronik, www.Batronix.com 

Αυτό το έγγραφο προστατεύεται από τη Γερμανική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η μη πλήρης ή μερική χρήση, πώληση, αναπαραγωγή, 

έκδοση -ακόμα και αποσπασμάτων- οποιουδήποτε είδους ή μορφής, απαιτεί την έγγραφη άδεια του συγγραφέα. 

13 

προγραμματισμοσ Chip 

Η κατάσταση  “Προγραμματισμός Chip” προσφέρει έναν τρόπο επικοινωνίας 

προσαρμοσμένο στον προγραμματισμό δεδομένων από μια πηγή όπως ο 

σκληρός δίσκος ή ένα CD σε ένα ή περισσότερα chips. 

 

Ο τρόπος επικοινωνίας απαρτίζεται από το επάνω τμήμα με τα  πεδία εισαγωγής τιμών και το κάτω 

τμήμα με τις λειτουργίες ελέγχου διαδικασίας. 

Αν έχετε συνδέσει πολλές συσκευές προγραμματισμού, επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να 

χρησιμοποιήσετε στο πρώτο πεδίο. Μετά επιλέξτε το chip που θα χρησιμοποιήσετε στο δεύτερο 

πεδίο. Κατόπιν επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να προγραμματίσετε στο τρίτο πεδίο. Οι επιλογές chip 

και οι Σειριακοί αριθμοί χρειάζονται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και συνήθως δεν χρειάζεται να 

ενεργοποιηθούν. Πατήστε το μπλε πλήκτρο play για να αρχίσετε τη διαδικασία προγραμματισμού.  

 

  

Τα πεδία εισαγωγής τιμών στο πάνω τμήμα περιγράφονται λεπτομερώς στο ομώνυμο κεφάλαιο. 
Γενικές υποδείξεις για τον έλεγχο διαδικασίας εξηγούνται στο κεφάλαιο “Έλεγχος διαδικασίας”. 
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αντιγραφη Chip 

Η κατάσταση “Αντιγραφή Chip” προσφέρει έναν τρόπο επικοινωνίας 

προσαρμοσμένο στον προγραμματισμό δεδομένων από ένα αρχικό chip σε ένα 

ή περισσότερα άλλα chips. 

 

 

Ο τρόπος επικοινωνίας απαρτίζεται από το επάνω τμήμα με τα  πεδία εισαγωγής τιμών και το κάτω 

τμήμα με τις λειτουργίες ελέγχου διαδικασίας. 

Αν έχετε συνδέσει πολλές συσκευές προγραμματισμού, επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να 

χρησιμοποιήσετε στο πρώτο πεδίο. Κατόπιν επιλέξτε το chip που θέλετε να αντιγράψετε στο δεύτερο 

πεδίο και το chip προορισμού στο τρίτο πεδίο. Είναι δυνατόν να επιλέξετε διαφορετικό τύπο chip για 

το αντίγραφο από ότι για το πρωτότυπο. Για να δουλεύει το αντίγραφο με τον ίδιο τρόπο όπως το 

πρωτότυπο στη συσκευή,  πρέπει και τα δύο chips να έχουν την ίδια ποσότητα μνήμης, τις ίδιες 

θέσεις ακροδεκτών και να χρησιμοποιούν τους ίδιους αλγόριθμους ελέγχου. Κάντε κλικ στο μπλε 

πλήκτρο “Play” για να αρχίσει η διαδικασία αντιγραφής.  

 

Πριν από το βήμα “Επαλήθευση υπογραφής του chip προορ(ισμού).” θα ζητηθεί από το χρήστη να 

τοποθετήσει το chip προορισμού (ανεξάρτητα με το αν ή λειτουργία "Επαλήθευση υπογραφής του 

chip προορ." είναι ενεργοποιημένη ή όχι). 

  

Τα πεδία εισαγωγής τιμών στο πάνω τμήμα περιγράφονται λεπτομερώς στο ομώνυμο κεφάλαιο. 
Γενικές υποδείξεις για τον έλεγχο διαδικασίας εξηγούνται στο κεφάλαιο “Έλεγχος διαδικασίας”. 
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αναγνωση Chip 

Η κατάσταση  “Ανάγνωση Chip” προσφέρει έναν τρόπο επικοινωνίας 

προσαρμοσμένο στην ανάγνωση δεδομένων από ένα chip και την αποθήκευσή 

τους σε ένα αρχείο ή το διάβασμά τους στον hex-editor. 

 

 

Ο τρόπος επικοινωνίας απαρτίζεται από το επάνω τμήμα με τα  πεδία εισαγωγής τιμών και το κάτω 

τμήμα με τις λειτουργίες ελέγχου διαδικασίας. 

Αν έχετε συνδέσει πολλές συσκευές προγραμματισμού, επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να 

χρησιμοποιήσετε στο πρώτο πεδίο. Κατόπιν επιλέξτε το chip που θα διαβάσετε στο δεύτερο πεδίο.  

Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή “Αποθήκευση δεδομένων buffer ”, τα δεδομένα αποθηκεύονται 

σε ένα αρχείο μόλις διαβαστούν. Στην περίπτωση αυτή, εμφανίζεται ένα τρίτο πεδίο, όπου μπορείτε 

να ορίσετε directory και όνομα αρχείου. 

Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή “Εμφάνιση hex editor” τα δεδομένα εμφανίζονται στον hex editor 

μόλις διαβαστούν. 

Κάντε κλικ στο μπλε πλήκτρο “Play” για να αρχίσει η διαδικασία ανάγνωσης. 

 
  

Τα πεδία εισαγωγής τιμών στο πάνω τμήμα περιγράφονται λεπτομερώς στο ομώνυμο κεφάλαιο. 
Γενικές υποδείξεις για τον έλεγχο διαδικασίας εξηγούνται στο κεφάλαιο “Έλεγχος διαδικασίας”. 
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κατασταση παραγωγησ 

 Η κατάσταση  “Παραγωγής” προσφέρει έναν τρόπο επικοινωνίας 

προσαρμοσμένο στον μαζικό προγραμματισμό chips, χρησιμοποιώντας 

παράλληλα πολλές συσκευές προγραμματισμού. 

 

 

Σε αυτή την κατάσταση, μέχρι οκτώ USB προγραμματιστές chip και οκτώ συσκευές της σειράς 

Επαγγελματικών Προγραμματιστών (Συσκευές BX-Programming) μπορούν να ελεγχθούν ταυτόχρονα. 

Όλες οι συσκευές που αναγνωρίστηκαν, εμφανίζονται στη λίστα επιλογής συσκευών (δεξιό μέρος της 

εικόνας).  

Κάθε μια από τις συσκευές προγραμματισμού ελέγχεται ανεξάρτητα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το 

μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο παραγωγικότητας. Η ταχύτητα προγραμματισμού κάθε συσκευής είναι 

σχεδόν τόση, όσο και αν αυτή ήταν η μόνη συσκευή που λειτουργούσε.  

Αν χρησιμοποιείται USB hub, πρέπει η USB σύνδεση του PC με το hub να υποστηρίζει το πρωτόκολλο 

υψηλής ταχύτητας USB 2.0, ώστε να μην περιορίζεται άσκοπα ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων. 

  

Τα πεδία εισαγωγής τιμών στο πάνω τμήμα περιγράφονται λεπτομερώς στο ομώνυμο κεφάλαιο. 
Γενικές υποδείξεις για τον έλεγχο διαδικασίας εξηγούνται στο κεφάλαιο “Έλεγχος διαδικασίας”. 
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Στην κατάσταση παραγωγής, το δεξί μέρος της οθόνης 

δείχνει την επισκόπηση συσκευών προγραμματισμού. 

Στο πάνω μέρος βρίσκεται μια γραμμή εργαλείων. Αυτή 

σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε τις ρυθμίσεις για chips, 

αρχεία και επιλογές για κάθε συσκευή ανεξάρτητα. Αν 

έχει ενεργοποιηθεί κάποια ειδική επιλογή για κάποια 

συσκευή, το αντίστοιχο πλήκτρο τονίζεται σε πορτοκαλί 

χρώμα.  

Χρησιμοποιείστε το πλήκτρο ανανέωσης για να 

ανανεώσετε τη λίστα με τις συνδεδεμένες 

προγραμματιστικές συσκευές. 

Για κάθε συνδεδεμένη προγραμματιστική συσκευή 

εμφανίζονται σχετικές πληροφορίες και πέντε ή έξι 

πλήκτρα ελέγχου. 

Με αυτό το πλήκτρο αφαιρείτε ή προσθέτετε τη 

συσκευή στην παραγωγική διαδικασία. Αν το 

πλήκτρο είναι τονισμένο (πορτοκαλί), τότε η συσκευή συμμετέχει στην παραγωγική 

διαδικασία. 

Για να ξεχωρίσετε μια συγκεκριμένη συσκευή ανάμεσα σε άλλες στον πάγκο εργασίας, απλά 

πατήστε αυτό το πλήκτρο. Το πράσινο φωτάκι λειτουργίας της συγκεκριμένης συσκευής θα 

αναβοσβήσει σύντομα. 

Χρησιμοποιείστε αυτό το πλήκτρο για να ορίσετε ξεχωριστό τύπο chip για κάθε συσκευή 

ανεξάρτητα. Έτσι μπορείτε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσετε τέσσερεις συσκευές για να 

προγραμματίσετε τέσσερα διαφορετικά chips σε μια παραγωγική διαδικασία. 

Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε ξεχωριστό αρχείο για κάθε συσκευή 

προγραμματισμού. Έτσι μπορείτε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσετε τέσσερεις συσκευές 

για να προγραμματίσετε τέσσερα διαφορετικά αρχεία σε μια παραγωγική διαδικασία. 

Με αυτό το πλήκτρο μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές επιλογές (σχετικής διεύθυνσης, 

διαίρεσης κλπ) για κάθε συσκευή ξεχωριστά. Έτσι μπορείτε, για παράδειγμα, να 

χρησιμοποιήσετε δύο συσκευές με διαφορετικές ρυθμίσεις διαίρεσης (μονά, ζυγά) σε μια 

παραγωγική διαδικασία. 

Αν τα επιθυμητά chips δεν διαθέτουν υπογραφή, η εισαγωγή και αφαίρεσή τους δεν μπορεί 

να ανιχνευτεί αυτόματα. Η διαδικασία «Αναμονή για chip» δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί για 

αυτά. Για αυτό το λόγο, η ακολουθία της διαδικασίας για την αντίστοιχη συσκευή, πρέπει να 

ξεκινήσει χρησιμοποιώντας το πλήκτρο έναρξης αυτής της συσκευής, αφού τοποθετηθεί το chip. 
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Ένα σύμβολο που δείχνει την αντίστοιχη κατάσταση κάθε συσκευής βρίσκεται στην πάνω δεξιά 

γωνία. 

 File is being loaded into buffer. 

  The device is waiting for a chip to be inserted. 

 Chip signature is being tested. 

  Protection bits are being removed. 

 The inserted chip is being erased. 

  The chip is being checked to see if it is blank. 

  The chip is being programmed. 

  The programmed data is being verified. 

  The chip is being write-protected. 

 The chip options are being compared. 

  The device is waiting for a chip to be removed. 
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πεδια εισαγωγησ δεδομενων 

Στις καταστάσεις “Προγραμματισμός Chip”, “Αντιγραφή Chip”, “Ανάγνωση Chip”, και “Κατάσταση 

παραγωγής” υπάρχει ένας αριθμός πεδίων εισαγωγής δεδομένων στο πάνω μέρος της οθόνης.  

Προγραμματιστησ 

 

Κάτω από το όνομα της επιλεγμένης συσκευής προγραμματισμού εμφανίζεται ο σειριακός αριθμός 

της και η έκδοση του firmware που διαθέτει. Αν κάνετε κλικ στην αριστερή περιοχή αυτού του 

πλήκτρου, το πράσινο LED της επιλεγμένης συσκευής θα αναβοσβήσει μερικές φορές. Αυτή η 

δυνατότητα είναι χρήσιμη όταν έχετε συνδεδεμένες πολλές συσκευές προγραμματισμού και θέλετε 

να εντοπίσετε τη συγκεκριμένη. 

Κάνοντας κλικ στο βελάκι στη δεξιά πλευρά, ανοίγει μια λίστα που δείχνει όλες τις συνδεδεμένες 

συσκευές προγραμματισμού. Όταν ανοίγετε τη λίστα επιλογής, ανιχνεύονται οι συνδεδεμένες 

συσκευές και η λίστα ανανεώνεται. Η επιθυμητή συσκευή επιλέγεται, κάνοντας κλικ πάνω της στη 

λίστα επιλογής. 

ΠΗΓΑΙΟ Chip ΚΑΙ Chip προορισμου 

 

Σε αυτή την οθόνη εμφανίζονται το όνομα του chip και το μέγεθος της μνήμης του, όπως επίσης και 

το όνομα του κατάλληλου προσαρμογέα αν χρειάζεται. Αν κάνετε κλικ στην αριστερή πλευρά του 

πλήκτρου, ανοίγει ο εξερευνητής chip (Chipbrowser) που σας επιτρέπει να επιλέξετε chip. 

Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο “Αυτόματη αναγνώριση Chip” μπορεί να αναγνωριστεί αυτόματα ένα 

chip με βάση την υπογραφή του  (δείτε το κεφάλαιο “Αυτόματος ταυτοποιητής Chip”).  

Αν κάνετε κλικ στο βελάκι στη δεξιά πλευρά, ανοίγει μια λίστα με τα δέκα τελευταία chips που 

χρησιμοποιήθηκαν. Το επιθυμητό chip επιλέγεται, κάνοντας κλικ πάνω του στη λίστα επιλογής. 

ΠΗΓΑΙΟ ΑΡΧΕΙΟ 

 

Χρησιμοποιήστε το  πεδίο “Άνοιγμα αρχείου” για να επιλέξετε το αρχείο για φόρτωμα. Κάτω από το 

όνομα αρχείου εμφανίζεται το directory, και η τελευταία φορά που άλλαξε το αρχείο. Κάνοντας κλικ 

στην αριστερή πλευρά του πλήκτρου, ανοίγει ο εξερευνητής για να διαλέξετε αρχείο. 

Κάνοντας κλικ στο βελάκι στη δεξιά πλευρά, ανοίγει μια λίστα με τα δέκα τελευταία αρχεία που 

χρησιμοποιήθηκαν. Το επιθυμητό αρχείο επιλέγεται, κάνοντας κλικ πάνω του στη λίστα επιλογής. 
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Selection List of the last used files  

With a click on the arrow on the right side, a list of the last used ten files can be opened. With one click 

on this selection list the wanted file can be opened. 

Further information to the File 

 

By pressing the small i-symbol, which is left at the folder icon, further information can be shown. The 

checksum algorithm can be chosen by a click on the calculator symbol. 

Context Menu 

A context menu can be opened with the right mouse key at the “Open File” button. In this context 

menu are further functions for example the opening of folders in the explorer, activation/deactivation 

of the multi file mode and the display of several information about the chosen file. 

Multi File Modus 

 

The multi file mode can be turned on or off through the context menu. In the multi file mode several 

files can be chosen, which are programmed one after another. The position of each file can be 

adjusted with the entry box “Buffer Offset”. 
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Αποθηκευση αρχειου 

 

Στο πεδίο “Αποθήκευση αρχείου” μπορείτε να ορίσετε το πού και με ποιο όνομα πρέπει να 

αποθηκευτούν τα δεδομένα του chip αφού διαβαστούν. Τα τρέχοντα περιεχόμενα της buffer 

αποθηκεύονται με το βήμα διαδικασίας “Αποθήκευση δεδομένων buffer”. 

Κάνοντας κλικ στο βελάκι στη δεξιά πλευρά, ανοίγει μια λίστα με τα δέκα τελευταία αρχεία που 

χρησιμοποιήθηκαν. Το επιθυμητό αρχείο επιλέγεται, κάνοντας κλικ πάνω του στη λίστα επιλογής. 

Στο πεδίο “Αποθήκευση αρχείου” μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω ειδικούς 

χαρακτήρες, οι οποίοι θα αντικατασταθούν δυναμικά: 

! Το θαυμαστικό θα αντικατασταθεί με το όνομα του επιλεγμένου chip.  

# Η τρίλιζα θα αντικατασταθεί με έναν αύξοντα αριθμό, ξεκινώντας από το 1. Αν υπάρχει ήδη 

ένα αρχείο με αυτό το όνομα, ο αριθμός θα αυξηθεί μέχρι να μην υπάρχει αρχείο με αυτό το όνομα. 

Παράδειγμα: Διαβάζετε δεδομένα από ένα chip AT27C010 και βάζετε το όνομα “File-!-#.bin” στο 

διάλογο “Αποθήκευση αρχείου”. Τα δεδομένα θα σωθούν με το όνομα “File-AT27C010-1.bin“. Αν 

διαβάσετε και σώσετε το ίδιο chip πάλι τα δεδομένα θα σωθούν σαν “File-AT27C010-2.bin“. 

επιλογεσ Chip 

 

Οι ειδικές επιλογές chip μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μετατροπή των δεδομένων προς 

εγγραφή ή για την πρόσβαση σε ειδικές λειτουργίες των chips. Αν δεν είστε σίγουροι για τη χρήση 

των ρυθμίσεων αυτών, ή αν απλά θέλετε να γράψετε δεδομένα σε ένα chip, δεν χρειάζεται να  

ενεργοποιήσετε τις επιλογές chip.  

Αν κάνετε κλικ στο πλήκτρο αυτό θα εμφανιστεί μια οθόνη με ρυθμίσεις επιλογών chip. Περισσότερες 

πληροφορίες υπάρχουν στο κεφάλαιο  “Επιλογές Chip”.  

σειριακοι αριθμοι 

 

Για λόγους παραγωγής, μπορείτε να συμπεριλάβετε σειριακούς αριθμούς στα δεδομένα προς 

εγγραφή.  

Αν κάνετε κλικ στο πλήκτρο αυτό θα εμφανιστεί μια οθόνη με ρυθμίσεις σειριακών αριθμών. 

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο κεφάλαιο “Σειριακοί αριθμοί”.  
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ελεγχοσ διαδικασιασ 

Ο έλεγχος διαδικασίας είναι παρόμοιος για τις καταστάσεις “Προγραμματισμός Chip”, “Αντιγραφή 

Chip”, “Ανάγνωση Chip” και “Παραγωγή” και περιγράφεται στο κεφάλαιο αυτό. Όλες αυτές οι 

καταστάσεις έχουν μια μπλε γραμμή με το σύμβολο “Play” (μπλε τρίγωνο). 

  

Αν κάνετε κλικ στο βελάκι στη δεξιά πλευρά, ανοίγει μια λίστα που δείχνει όλα τα βήματα της 

διαδικασίας. Όταν η διαδικασία ξεκινάει, η λίστα ανοίγει αυτόματα. 

Κάθε διαδικασία απαρτίζεται από ανεξάρτητα βήματα. Αυτά μπορούν να ενεργοποιηθούν ή 

απενεργοποιηθούν χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο checkbox. Ένα βήμα μπορεί να εκτελεστεί 

αυτόνομα και ανεξάρτητα από την υπόλοιπη διαδικασία, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο πλήκτρο. 

Το πεδίο “Αντίγραφα” μπορεί να ορίσει τον αριθμό των φορών που θα επαναληφθεί αυτή η 

διαδικασία. Δηλαδή για την κατάσταση “Προγραμματισμού” αυτό καθορίζει πόσα chips θα 

προγραμματιστούν, και για την κατάσταση “Αντιγραφής” πόσα αντίγραφα πρέπει να γίνουν. 

ελεγχοι 

Τα επιλεγμένα βήματα εκτελούνται κατά σειρά (από πάνω προς τα κάτω) όταν ξεκινήσει η 

διαδικασία, κάνοντας κλικ στο πλήκτρο αυτό. 

Κάνοντας κλικ στο σύμβολο αυτό (φαίνεται μόνο όταν εκτελείται μια διαδικασία) σταματάτε 

την εκτέλεση και δεν προγραμματίζονται περισσότερα chips.  

ειδικοι ελεγχοι (μονο σε κατασταση “παραγωγης“)  

 Κάνοντας κλικ στο σύμβολο αυτό (φαίνεται μόνο όταν εκτελείται μια διαδικασία) σταματάτε την 

εκτέλεση και δεν προγραμματίζονται περισσότερα chips. Τα τρέχοντα βήματα όμως θα 

ολοκληρωθούν. 

Αυτό το σύμβολο θα εμφανιστεί μόνο στην κατάσταση «παραγωγής», αν κάνετε κλικ στο πλήκτρο 

stop. Δείχνει ότι η κανονική ακολουθία της διαδικασίας διακόπηκε και μόνο τα τρέχοντα 

βήματα συμπληρώνονται. Αν κάνετε κλικ στο πλήκτρο αυτό, θα σταματήσουν ακόμα και οι 

τρέχουσες διαδικασίες αμέσως. 
  

Καντε κλικ εδώ για να 

δείτε τα βήματα της 

διαδικασίας 

Βήματα 

διαδικασίας 
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Process Steps 
 Load file into buffer 

The file specified in the “Open file” field is loaded into the buffer during this process step. 

 Save buffer to file 

Data from the buffer is saved to a file. Non-existing files are automatically created and existing 

files are overwritten. 

 Verify source / dest. chip signature 

The signature of the inserted chip is compared to the setting specified for the “Source Chip” / 

“Destination Chip”. If a discrepancy is found, a dialog with the options “Cancel Process”, “Re-Check 

Signature”, and “Ignore discrepancy and continue process” is displayed. 

 Erase chip 

This process erases the chip in the programming device. Typically erasing a chip means that all 

bits are set to 1. Therefore all bytes in an erased chip are at FFh (Byte FFh = 11111111).  

Not all chips can be erased using a programming device.  For example, the 27c EPROM’s with glass 

window can only be erased using intense UV-C light in a special EPROM eraser. 27c EPROM’s without a 

glass window cannot be erased and therefore cannot be programmed with new data. These chips are 

often marked as OTP = One Time Programmable.  

 Check if chip is empty 

This checks if the chip is erased, i.e. if all bits are set to 1. During this process the entire chip 

contents are read and all bits are checked.  

 Read chip data into buffer 

The source chip is read and its data are loaded into the buffer. Data in the buffer can be viewed 

and edited using the Hex-Editor (see chapter “The Hex-Editor”). 

 Program chip with buffer 

The data in the buffer is written to the chip, using any “Programming Options" and "Serial 

Number Settings" that have been set. 

 Verify chip with buffer 

The complete chip contents are read and all bytes are compared with those in the buffer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Set protection bits 

This sets so-called “Protection Bits” which prevent the chip from being accidentally overwritten at a 

later date. This function is not supported by all chips. 
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 Show Hex-Editor buffer 

This will switch the software to the Hex-Editor Mode. 

 Auto wait for chip inserted 

The corresponding programming device waits until a new chip is inserted. When this occurs the 

chip signature is checked. If the desired chips don’t contain a signature the removal and insertion of 

these chips can not be detected automatically. The process function “Auto-Wait for Chip inserted” can 

not be activated for these chips. In this case the process is started via the start button on the 

corresponding device. 

 Auto wait for chip removed 

The corresponding programming device waits until the programmed chip is removed. 

When the process is completed the operating light on the devices blinks to indicate that the chip can 

be removed. The corresponding programming device waits until the chip is removed. If the green 

operating LED blinks after the chip is removed this indicates that the device is waiting for the next chip 

to program. If the green operating light does not blink this indicates that no further chips are set to be 

programmed by this device. 

If the desired chips don’t contain a signature the removal and insertion of these chips can not be 

detected automatically. The process function “Auto-Wait for Chip inserted” can not be activated for 

these chips.  

 

This symbol is shown beside the process step if this step is not supported by the selected chip or 

programming device. 
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δεκαεξαδικοσ επεξεργαστησ (hex editor) 

Ο Hex-Editor χρησιμοποιείται για να δείτε και να αλλάξετε δυαδικά δεδομένα. 

Περιλαμβάνει σαφείς λειτουργίες εμφάνισης και πολλές εύχρηστες λειτουργίες 

διόρθωσης.  

Οι λειτουργίες διόρθωσης μπορούν να επιλεγούν με πλήκτρα της γραμμής εργαλείων ή από το μενού 

περιεχομένου. Το μενού περιεχομένου εμφανίζεται με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού. 

Η τρέχουσα διεύθυνση εμφανίζεται κάτω από την εμφάνιση κατάστασης όταν μετακινείτε τον 

δρομέα. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να κάνετε κλικ στην εμφάνιση διεύθυνσης και να βάλετε κάποια 

άλλη διεύθυνση, η οποία και εμφανίζεται. 

Όταν χρησιμοποιούνται οι λειτουργίες προγραμματισμού της συσκευής, το τρέχον βήμα της 

διαδικασίας φαίνεται στην εμφάνιση κατάστασης, και η εξέλιξη της διαδικασίας εμφανίζεται στην 

ένδειξη προόδου (κάτω δεξιά). 
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Hex-Editor Menu and Toolbar 

This toolbar contains functions for navigating and manipulating the data in the Hex-Editor. 

Menu and Toolbar „File“ 

 New Opens a new blank Hex Editor window. 

 Open File Opens an existing file. A list of the last 10 files used can be opened 

by clicking on the arrow to the right of this button. 

 Close Closes the current document. 

 Close all 

Documents 

Closes all opened documents. 

 Close all Other Closes all opened documents except the current one. 

 Save Saves the current buffer contents. 

 Save As Saves the data under a new filename. 

File format: The file format can be detected automatically (preset) or 

specified manually. The setting is used for all Hex Editor opening and 

saving functions. 

 Print Prints the current document. 

 Import File Imports an existing file with offset and/or additionally to Hex-Editor 

data. 

 Compare Hex-

Editor Data with 

File Data 

Compares Hex-Editor data to data from an existing file. 

 File Format Select between automatic file format detection or specify a fixed file 

format for opening files. 

 Recent Files The last recent files can be opened with this dialogue. 

 

Menu and Toolbar „Edit” 

 Undo Rolls back the last operation (undo). 

 Redo Rolls forward the last operation that was rolled back (redo). 

 Cut Cuts the selected data. 

 Copy Copies the selected data. 

 Copy Formated Copies the selected data and its format. 

 Paste Pastes copied data at the cursor position. 
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 Delete Erases the selected data. 

 Select all Selects all data in the editor. 

 Manual select Selects a certain part of the data. 

 Search and Replace Opens the search and replace dialog. 

 Show first byte... Jumps to the first byte in the data that is not FFh. 

 Show next byte... Jumps to the next byte in the data that is not FFh. 

 Show last byte... Jumps to the last byte in the data that is not FFh. 

 Calculate checksum Calculates the checksum in the selected area. 

 Insert Into Insert of a certain number of a selectable data word. 

 Fill selection The selected area will be filled with a selectable value, with random 

numbers or with an adjustable sequence of numbers. 

 Increase/Decrease 

values 

The values of the selected area can be increased / decreased with a 

selected or percent value. 

 Copy selection The selection can be copied to a selectable address. 

 Swap data The words which are next to each other in the selected area will be 

swapped. 

 Swap data blocks The selected area can be swapped with another one. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Menu and Toolbar „View” 
 Editor View Display of the data in the Hex-Editor view. 

This point of menu is only viewable in the activated Chip-Tuner 

Module! 

 2D View Display of the data in 2D view. 

 This point of menu is only viewable in the activated Chip-Tuner 

Module! 
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 3D  View Display of the data in 3D view. 

 This point of menu is only viewable in the activated Chip-Tuner 

Module! 

 Word  view Adjustment of the word length. 

  Shows the data in byte view (8 bit). 

  Shows the data in word view (16 bit). 

  Shows the data in word view (24 bit). 

  Shows the data in double word view (32 bit). 

  Shows the data in quad word view (64 bit). 

 Endian Adjustment of the byte order. Depending on the target system can 

the first byte be the lowest one (LSB) or the highest one (MSB). 

 Display width The width of the editor can be increased or decreased. 

  Reduces the number of bytes displayed in one row of the editor. 

  Increases the number of bytes displayed in one row of the editor. 

 Offset  

 Increase Move the position of the first byte in the display to the right. 

 Decrease Move the position of the first byte in the display to the left. 

 Left Side To choose the display in the left part of the editor. 

 Right Side To choose the display in the right part of the editor. 

 
Synchronize 

scrolling... 

The scrolling of all viewable editors will be synchronized. With this 

action can the data manually compared. 
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Menu and Toolbar “Programmer” 

All basic functions required to program a chip are also available in the Hex-Editor. Use the left drop-

down box to select a chip to work with. Here you can also access the Chip Browser to simplify chip 

selection. 

 
Connected Programmers Programmer selection 

 
Show Programmer Makes the operation light on the selected device flash so the device 

can be identified. 

 
 (Toolbar) Selection of the Chip Browser. With one click on the 

triangle symbol on the right side can be opened a list of the last 

used chips. 

 

 Chip Browser Opens the Chip Browser. 

 Auto-Identify Chip Auto-Identify (see chapter “αυτοματοσ ταυτοποιητησ Chip”). 

 Last 10 used chips Starts a selection of the last 10 used chips for a direct choosing. 

 Chip options Here you can adjust chip specific options. 

 
Serial numbers Here you can set serial numbers for the chips. 

 
 Starts a complete programming process. The process default 

settings contains the process steps “Verify chip signature”, “Remove 

protection bits”, “Erase chip”, “Check if chip is empty”, “Program 

chip with buffer”, “Verify chip with buffer” and “Set protection bits”. 

Process steps which are not supported by the chip will be 

automatically deactivated. With a click on the black arrow you can 

open the process step list and activate or deactivate process steps. 

 
 Starts a complete reading process. The process default settings 

contains the process steps “Verify chip signature”, “Read chip data 

into buffer” and “Verify chip with buffer”. With a click on the black 

arrow you can open the process step list and activate or deactivate 

process steps. 

 

 

 Verify chip signature Verifies the chip signature. 
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 Erase chip Erases the chip. 

 Check if chip is empty Verifies that the chip is erased. 

 Read chip data... Reads the chip data into the buffer. 

 Program chip... Programs the buffer data to the chip. 

 Verify chip data... Compares the buffer data to the chip data. 

 Set protection bits Set protection bits. 

 Remove  protection bits Clear protection bits. 

 Stop the current process Stops the current programming process  

(does not apply to running processes in other modules!). 
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μενου περιεχομενου του Hex-Editor 

Μπορείτε να ανοίξετε το μενού περιεχομένου κάνοντας δεξί κλικ στην επιφάνεια του Hex-Editor. 

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις βασικές λειτουργίες, όπως “Αντιγραφή & Επικόλληση” ή “Αναίρεση & 

Επανάληψη”. Τα μενού “Γεμίσματος“, “Αριστερής πλευράς“ και “Δεξιάς πλευράς“ εκτείνονται για να 

δείξουν επιπλέον επιλογές που μπορούν να εφαρμοστούν στις περιπτώσεις αυτές. 
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Working with Selected Data 

These options can also be selected via the selection box in the toolbar of the Hex-Editor as well as 

within the context menu. 

Choose Areas 
Selection with Mouse 

Within the Hex-Editor a certain area of the 

hexadecimal code can be chosen and edit as well. This 

selected part gets a blue markup. 

 

 

 

Detailed Selection over Input 

Here can an area be selected by input of start and end position. By using this function are huge areas 

easy to handle. The needed fields are downright. 

 

 

 

Edit Areas 
This option is reachable with the menu “Edit”, the toolbar 

and over the contextual menu as well. 

Manual Select 

Here you can specify exactly what data should be selected. 

Calc Selection Checksum 

Calculates a checksum value for the selected range using a selectable algorithm (sum, MD5, SHA-1, 

EPT1 CRC16 or CRC32). 

Fill Selection - By Value 

Fills the selected area with a specified value 

Fill Selection – With Random Values 

Fills the selected area with random values 

Fill Selection – With Sequence-Generator 

Fills the selected area with a specified range of values 

Increase/Decrease Values 

Increases or decreases all values in the selected area by a specified amount or percentage value. 
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Copy Selection 

Copies the selected data to a specified address. You can select whether the target range should be 

expanded or overwritten. 

Swap Data 

Depending on the setting, switches the first and second byte/word/double word or quad word values 

with each other. If more than one pair is selected the switching is continued by the same method (for 

example, byte 1 is switched with byte 2, byte 3 with byte 4, etc.). 

Swap Data Blocks 

Switches the selected data with data starting at a specified offset address. 

 

Modify View per Mouse 

Additional to the adjustment options in the menu “View” several settings can be done directly with 

the mouse in the Hex-Editor. 

Adjust of Display Width 

With the mouse you have the option to change the display width. 

Click on the seperating line between the left and right area 

within the Hex-Editor. The same function offers the line 

rightmost as well.  

 

Adjust of Address Display 

With one click on the column heading “Address” can be opened a 

selection dialogue. With the selection “Address” or “Offset” can 

be switched between the word address and the byte address. In 

case of word length of one byte (8 Bit) are both identical. It is 

also possible, that the addresses displayed with hexadecimal or 

decimal numbers and displayed with or without leading zeros.  
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Hex Editor Shortcut keys 

The Hex Editor supports the following shortcut keys: 

- <CTRL+Z>: Undo 

- <CTRL+Y>: Redo 

- <Page Up>: Moves to the first line of the currently displayed page. If the cursor is already on 

the first line the display moves up by one whole page. 

- <Page Down>: Moves to the last line of the currently displayed page. If the cursor is already on 

the last line the display moves down by one whole page. 

- <Home>: Jumps to the first byte in the current line. 

- <CTRL+Home>: Jumps to the first byte in the Hex Editor. 

- <End>: Jumps to the last byte in the current line. 

- <CTRL+End>: Jumps to the last byte in the Hex Editor. 

- <Insert>: Switches back and forth between overwrite and insert modes. In overwrite mode 

(standard setting) the data at the current cursor position is overwritten when new data is 

entered. In insert mode new data is inserted without overwriting existing data. 

- <CTRL+A>: Selects all data.  

- <Shift+Cursor key>: Expands the selection. 

- <CTRL+X>: Cuts the selected data and copies it to the clipboard. 

- <CTRL+C>: Copies the selected data to the clipboard. 

- <CTRL+V>: Pastes data from the clipboard. 

- <Delete>: Deletes the selected data. 

- <Tab>: Switches back and forth between HEX and ANSI modes. 

- <CTRL+H>: Hexadecimal view 

- <CTRL+D>: Decimal view 

- <CTRL+T>: Text view 

- <CTRL+Cursor key right/left>: Expands / reduces the display width 

- <CTRL+Alt+ Cursor key right/left>: Expands / reduces the display offset 

- <CTRL+1>: Display of word length 1 byte (8 Bit) 
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- <CTRL+2>: Display of word length 2 byte (16 Bit) 

- <CTRL+3>: Display of word length 4 byte (32 Bit) 

- <CTRL+4>: Display of word length 8 byte (64 Bit) 
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Software Options 

The software options can be used to configure the behaviour when Prog-

Express is opened and closed, the display of messages, the playback of audio 

files, special programming device options, the operator mode and the language 

settings. 

The software options are displayed on the separate pages, “General”, “Project”, “Security”, “File 

Associations”, “Language” and “Add Ons”. 

General Options 

 

 

 

Prog-Express Start Options 
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The software can load the last used project or a specified project directly at start up. A project contains 

the selected mode, the selected chips, programming options, serial number options and the activated 

process steps. 

Batronix Window Decoration 

The user can change the decoration of the standard window frame of Windows to the program 

specific frame design. 

Prog-Express Exit Options 

When exiting Prog-Express the software can automatically save the actual settings into the last loaded 

project file (default). 

Working Directory 

The software can start the project browser always in a specific directory. If this option is not used, the 

browser starts in the last used directory. 

Automatic Software Updates 

The software can check for updates online when you run it. If an update is available it can be 

downloaded and installed automatically. 

Messages 

The display of separate messages can be switched in or out here. 

Sound 

After a process finished or after a programming error the software can play a sound file. Some files 

come with the Prog-Express software in the sub folder “Sounds”. You can also select your own .wav 

sound files from your PC. 
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Project 
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Data Handling 

Several special settings can be specified in this area. 

Unused bytes are bytes for which no data is defined. This can happen when, for example, a smaller file 

is programmed into a larger chip. 

The byte sequence is only applicable to programming of 16-bit chips. Here you can specify in which 

order the bytes from the file are used.  

Multi-Pass Comparison 

The BX40 supports a multi-pass comparison. During this process the chip data are read and compared 

several times with different supply voltages. If the process finds differences in the data the comparison 

is aborted and an error is displayed. 

The voltages used are dependent on the allowable operating voltage range of the chip. For example, 

many chips allow for a voltage range of ±10%. In this case if, for example, the nominal voltage is 5 

volts, the comparison can be carried out at 4.5, 5.0, and 5.5 volts. The repeated comparison of the 

programmed chips provides a higher level of program data assurance. This eliminates chips which are 

not 100% programmed and could thus fail in the end device under strongly fluctuating voltage 

conditions.  

Security- and Test Functions 

Some programmers can test the pin contacts before starting the process and monitor the chip current 

while the process runs. These functions increase the security and should regularly be activated. 

However in some special cases it can be helpful to disable these functions. For example if the current 

input of a potentially damaged chip is much higher than the specified by the manufacturer, the 

overcurrent monitoring can be turned off. So can the chip be used, although it needs more current 

then specified by the manufacturer  
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Security 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operator Mode 
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With activating the operator mode the software is protected against inadvertent or wanted changes. 

This operator mode is recommended in productions environments, where a software engineer adjusts 

all settings and an operator uses it to run the series production. 

While the operator mode is activated, the file, the selected chips, programming options, serial number 

settings and the activated process steps are protected against changes. In the software options the 

mode change can also be disabled. 

The operator mode can be activated and deactivated with a click onto the lock symbol on the Prog-

Express title bar. If there the password protection is enabled, the software asks for the password 

before it activates or deactivates the operator mode. 

The settings can be used for a project and for the software as well. When an operator mode option 

exists in the software or project settings, uses Prog-Express always the more restrictive one. 

 

 
  



 

Dieses Werk ist durch das deutsche und internationale Urheberrecht geschützt.  

Erlaubnis des Autoren. 

 

 

 Innovative Tools. Excellent Service. 

 

 

 

Εγχειρίδιο χρήστη Prog-Express  – © 1998 - 2016 by Batronix Elektronik, www.Batronix.com 

Αυτό το έγγραφο προστατεύεται από τη Γερμανική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η μη πλήρης ή μερική χρήση, πώληση, αναπαραγωγή, 

έκδοση -ακόμα και αποσπασμάτων- οποιουδήποτε είδους ή μορφής, απαιτεί την έγγραφη άδεια του συγγραφέα. 

42 

File Associations 

 

In this section file extensions can be associated with Prog-Express. By the use of a double click on such 

an associated file starts Prog-Express automatically. To make settings in this section are administrator 

privileges necessary. 
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Language Options 

 

The desired language can easily be selected by clicking on it. If applicable, download the latest version 

of Prog-Express from our website www.batronix.com so that you can select all currently supported 

languages. 

The first entry “Automatic” uses the language settings of your operation system. The following 

languages are sorted alphabetically depending from the English spelling of all languages. 

  

http://www.batronix.com/
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Add Ons 

 

With the menu section “Add Ons” is it possible to add or activate extension modules to get further 

functions. 
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κειμενο καταγραφησ 
Όλες οι λεπτομέρειες για διαδικασίες που τελείωσαν ή 

τρέχουν ακόμα, θα σωθούν στο αρχείο καταγραφής.  

Κάνοντας κλικ στο χαρακτήρα συν ή πλην οι κόμβοι 

μπορεί να επεκταθούν ή να κλείσουν. Μόλις αρχίσει μια 

νέα διαδικασία, το πρόγραμμα θα κλείσει τον 

προηγούμενο κόμβο διαδικασίας. 

Για κάθε διαδικασία υπάρχει ένας πληροφοριακός 

κόμβος και ένας κόμβος για κάθε βήμα που 

χρησιμοποιήθηκε στη διαδικασία. Ο πληροφοριακός 

κόμβος περιέχει γενικές πληροφορίες για τη διαδικασία, 

όπως τη συσκευή, το chip και τα αθροίσματα ελέγχου για 

το chip και το αρχείο. 

Το άθροισμα ελέγχου του αρχείου μπορεί να είναι 

διαφορετικό από αυτό του chip για διάφορους λόγους. 

Το αρχείο μπορεί να είναι μεγαλύτερο και να περιέχει 

περισσότερα δεδομένα από το chip αν επιλέξετε να 

προγραμματίσετε μόνο ένα μέρος του chip. Μπορεί 

επίσης να διαφέρει λόγω διαφόρων προγραμματιστικών 

επιλογών ή λόγω σειριακών αριθμών. Η λειτουργία 

“Επαλήθευση chip με τη buffer” επιβεβαιώνει το σωστό 

προγραμματισμό. Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι η 

λειτουργία του Prog-Express “Επαλήθευση chip με τη 

buffer” είναι πολύ ασφαλέστερη από τη σύγκριση των 

αθροισμάτων ελέγχου του αρχείου και του chip μια και η 

διαδικασία επαλήθευσης συγκρίνει όλα τα bytes 

επακριβώς και όχι μόνο τα αθροίσματα ελέγχου. 

Στον πληροφοριακό κόμβο περιλαμβάνεται επίσης ο 

συνολικός χρόνος διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένου 

του χρόνου αναμονής για την απάντηση μηνυμάτων από 

το χρήστη κ.λπ. Ο χρόνος για κάθε βήμα διαδικασίας 

εμφανίζεται στους κόμβους των βημάτων.  

Οι διαδικασίες που ακυρώθηκαν σημειώνονται με ένα 

κόκκινο σήμα stop, οι διαδικασίες που απέτυχαν 

σημειώνονται με ένα κόκκινο X, και οι διαδικασίες που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς σημειώνονται με 

ένα πράσινο ν.  

Το αρχείο καταγραφής σβήνεται, κάνοντας κλικ στο κόκκινο X. 
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εξερευνητησ Chip 

Ο εξερευνητής chip μπορεί να ενεργοποιηθεί από 

πολλά σημεία του προγράμματος, όπως για 

παράδειγμα από την “επιλογή chip προορισμού” 

στην κατάσταση “Προγραμματισμός Chip”. 

Ο εξερευνητής chip έχει διάφορες λειτουργίες για 

να βρείτε και να επιλέξετε το σωστό chip 

ανάμεσα σε όλα τα εναλλακτικά πιθανά chips.   

Τα chips οργανώνονται σε μορφή δέντρου και 

είναι δυνατό να καθορίσετε το εύρος αυτής της 

δομής με τις παρακάτω επιλογές: 

  Ομαδοποίηση chips κατά τεχνολογία. 

Αν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, όλα τα chips 

ομαδοποιούνται κατά χρησιμοποιούμενη 

τεχνολογία και είναι εύκολο να διαφοροποιηθούν 

για παράδειγμα chips μνήμης flash και EPROMs. 

 Ομαδοποίηση chips κατά κατασκευαστή. 

Αν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, όλα τα chips 

ομαδοποιούνται κατά κατασκευαστή. 

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε και τις δύο επιλογές ταυτόχρονα. Τα Chips ομαδοποιούνται 

πρώτα κατά τεχνολογία και μετά κατά κατασκευαστή. 

 

 επιλογη φιλτρου  

Σε αυτό το πεδίο κειμένου μπορεί να τοποθετηθούν κριτήρια αναζήτησης και αν ενεργοποιήσετε την 

επιλογή φίλτρου, εμφανίζονται μόνο τα chips με όνομα που συμφωνεί με τα κριτήρια αναζήτησης. 

 

Τέσσερεις διαφορετικοί χαρακτήρες μπαλαντέρ μπορεί να χρησιμοποιηθούν για φιλτράρισμα. 

% Αυτό το σύμβολο αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε τύπο και αριθμό χαρακτήρων. 

Για παράδειγμα το φίλτρο “27%512” επιστρέφει αποτελέσματα όπως „27512“ /„27c512“ / „27SF512“. 

* Το αστεράκι έχει την ίδια λειτουργία με το σύμβολο %. 

_ Η υπογράμμιση μπορεί να αντικαταστήσει έναν οποιονδήποτε χαρακτήρα. Για παράδειγμα, 

το φίλτρο “27_512” αποδέχεται τα„27C512“ και „27E512“ αλλά απορρίπτει τα „27512“ ή „27SF512“. 

? Το λατινικό ερωτηματικό έχει την ίδια λειτουργία με το σύμβολο υπογράμμισης. 
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αυτοματοσ ταυτοποιητησ Chip 

Τα περισσότερα chips περιέχουν μια υπογραφή που μπορεί να διαβαστεί με ειδικές λειτουργίες. Αυτή 

η υπογραφή συνήθως αποτελείται από ένα συνδυασμό ενός κωδικού κατασκευαστή και ενός 

κωδικού για το συγκεκριμένο chip, και με αυτήν μπορούμε εύκολα να αναγνωρίσουμε ένα chip. 

Υπάρχουν όμως και chips τα οποία δεν περιέχουν υπογραφή, και γι’ αυτό δεν μπορούν να 

ταυτοποιηθούν αυτόματα από το πρόγραμμα. 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι αρκετά chips απαιτούν μια σχετικά ψηλή τάση (12.5V) στη γραμμή 

διεύθυνσης  A9, για να διαβαστεί αυτή η υπογραφή. Αυτή η τάση μπορεί να καταστρέψει άλλα chips, 

τα οποία δεν μπορούν να τη δεχτούν στις αντίστοιχες επαφές. 

Το Prog-Express χρησιμοποιεί τη δυνατότητα αυτόματης ταυτοποίησης αυτόματα, ανάλογα με τις 

ρυθμίσεις διαδικασίας.  
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επιλογεσ Chip 

επιλογεσ σχετικησ διευθυνσησ 

 

μνημη  

Κάποια ολοκληρωμένα κυκλώματα έχουν περισσότερες από μια περιοχές μνήμης. Αρκετοί 

microcontrollers λόγου χάριν, έχουν ξεχωριστή μνήμη προγράμματος, μνήμη δεδομένων και μνήμη 

παραμέτρων. Για κάθε μνήμη θα βρείτε ξεχωριστούς ελέγχους ρύθμισης σε αυτό το πάνελ. 

ρυθμιση περιοχησ μνημησ  

Σαν αρχική ρύθμιση, χρησιμοποιείται όλη η περιοχή της μνήμης. Αν θέλετε να ορίσετε μια 

υποπεριοχή μνήμης, παρακαλούμε επιλέξτε το  “Ρύθμιση ζώνης Memory”. Η υποπεριοχή μπορεί να 

οριστεί με τα πεδία “Αρχική διεύθυνση” και “Τελική διεύθυνση”. Μόνο οι διευθύνσεις που 

βρίσκονται σ’ αυτή τη ζώνη θα προγραμματιστούν, διαβαστούν και επαληθευτούν. 

ρυθμιση περιοχησ buffer 

Συνήθως τα δεδομένα χρησιμοποιούνται ξεκινώντας από την πρώτη διεύθυνση της buffer ή του 

αρχείου. Αν χρειαστεί, μπορείτε εδώ να ορίσετε μια “Αρχική διεύθυνση” σαν offset. Η πληροφορία  

offset (σχετικής διεύθυνσης) βασίζεται στο πλάτος δεδομένων του chip. Για ένα chip 16-bit (2 bytes 

δεδομένων ανά διεύθυνση), αν ορίσετε offset 2, παρακάμπτονται τα πρώτα 4 bytes. 

Ειδικες επιλογες chip  

Αν το chip έχει ειδικές επιλογές όπως μια σειριακή διεύθυνση (σε SEEPROM) ή επιλογές ρυθμίσεων, 

θα εμφανιστούν εδώ επίσης.  
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επιλογεσ διαιρεσησ 

 

Τρεις διαφορετικές μορφές διαίρεσης είναι δυνατές: 

1. Χωρίς επιλογή διαίρεσης: ‘Όλα τα δεδομένα γράφονται στο chip κανονικά. 

2. Διαίρεση σύμφωνα με μονή/ζυγή διεύθυνση: Όταν χρησιμοποιηθεί η επιλογή “Ζυγός” όλα τα 

δεδομένα της μνήμης με ζυγή διεύθυνση προγραμματίζονται στο chip, ενώ όταν χρησιμοποιηθεί  

“Μονός” προγραμματίζονται όλα τα δεδομένα με μονή διεύθυνση. 

3. Διαίρεση σε τέσσερα τμήματα μνήμης: Εδώ μπορείτε να επιλέξετε ποιες θέσεις μνήμης σε καθένα 

από τα τέσσερα τμήματα είναι να προγραμματιστεί. Μπορεί να επιλεγεί το πρώτο, δεύτερο τρίτο 

ή τέταρτο byte κάθε τετράδας. 
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σειριακοι αριθμοι 

Στην παραγωγή chip, χρειάζεται συχνά κάθε chip να έχει ένα μοναδικό σειριακό αριθμό ή διεύθυνση. 

Για το σκοπό αυτό οι παρακάτω ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες. 
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αρχειο σειριακων αριθμων 

Στο πεδίο “Φόρτωμα σειριακών αριθμών από αρχείο:” μπορεί να οριστεί ένα αρχείο με σειριακούς 

αριθμούς, από το οποίο θα διαβαστούν οι σειριακοί αριθμοί. Μετά από κάθε επιτυχημένη εγγραφή, 

διαβάζεται η επόμενη γραμμή από το αρχείο και χρησιμοποιείται στην επόμενη διαδικασία.  

Το αρχείο σειριακών αριθμών πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή: 

Γραμμές που αρχίζουν με “#” θεωρούνται γραμμές σχολίων και παραλείπονται. Δεν επιτρέπονται 

σχόλια σε γραμμές με σειριακούς αριθμούς. 

Μεταξύ των τιμών επιτρέπονται διαστήματα ή/και στηλοθέτες (tabs).  

Οι γραμμές σειριακών αριθμών πρέπει να μορφοποιηθούν ως εξής:  Η γραμμή πρέπει να αρχίζει με 

μια δεκαεξαδική διεύθυνση, ακολουθούμενη από άνω-κάτω τελεία και μετά μια λίστα με 

δεκαεξαδικές τιμές χωρισμένες με κόμμα. 

παραδειγμα: 

Οι δεκαεξαδικές τιμές μπορούν να δοθούν σε διάφορες μορφές. 

4E, 10, F2   : Απλές δεκαεξαδικές τιμές χωρίς πρόσθετα 

4Eh, 10h, F2h   : Απλές δεκαεξαδικές με επίθεμα h 

0x4E, 0x10, 0xF2 : Δεκαεξαδικοί αριθμοί με πρόθεμα 0x 

&h4E, &h10, &hF2 : Δεκαεξαδικοί αριθμοί με πρόθεμα &h 

Μπορείτε να δώσετε και δεδομένα ASCII, τα οποία όμως πρέπει πρώτα να τα μετατρέψετε στα 

αντίστοιχα δεκαεξαδικά. Για παράδειγμα μια λίστα με διευθύνσεις MAC  (διευθύνσεις hardware 

καρτών δικτύου) πρέπει να γραφτεί ως εξής: 

Ο σειριακός αριθμός γράφεται στο chip από την ορισμένη διεύθυνση και για όσο είναι το μήκος του. 
  

#Δοκιμή.... 

#Αυτό το σχόλιο επιτρέπεται 

1A0h:1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9 

1A0h:11,12,13,14,15,16,17,18,19          #Αυτό το σχόλιο απαγορεύεται 

1A0h:21h, 0x22,   23 , &H24 ,25, 26, 27  ,  28 ,  29  

1A0h:*Γραμμή με σφάλματα*... 

Η διεύθυνση είναι: 7F-3C-01-47-FF-04 και πρέπει να γραφτεί στη διεύθυνση 05A2h του chip: 

#       7  F  -  3  C  -  0  1  -  4  7  -  F  F  -  0  4 

05A2h: 37,46,2D,33,43,2D,30,31,2D,34,37,2D,46,46,2D,30,34 
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γεννητρια σειριακων αριθμων 

Η γεννήτρια παράγει σειριακούς αριθμούς σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της. Οι παρακάτω ρυθμίσεις 

είναι δυνατές: 

Διεύθυνση chip για το πρώτο byte του σειριακού αριθμού: Το πρώτο byte του σειριακού αριθμού 

αποθηκεύεται στη διεύθυνση αυτή. Τα επόμενα bytes ακολουθούν σειριακά από τη διεύθυνση αυτή.  

Αριθμός bytes σειριακού αριθμού: Το μήκος του σειριακού αριθμού σε bytes. Για παράδειγμα, η τιμή 

8 έχει σαν αποτέλεσμα οκταψήφιους σειριακούς αριθμούς.  

Επόμενος σειριακός αριθμός: Ο αριθμός που θα  χρησιμοποιηθεί στον επόμενο προγραμματιστικό 

κύκλο. Μετά από κάθε επιτυχημένο κύκλο, ο αριθμός αυξάνεται σύμφωνα με την τιμή του πεδίου 

“Αύξηση κάθε βήματος κατά”. 

Αύξηση κάθε βήματος κατά: Μετά από κάθε επιτυχημένο κύκλο προγραμματισμού, ο σειριακός 

αριθμός αυξάνεται σύμφωνα με αυτήν την τιμή. 

Endian: Το Endian καθορίζει αν το LSB (Λιγότερο Σημαντικό Byte ή μονάδες) ή το MSB (Περισσότερο 

Σημαντικό Byte ή 256άδες) του σειριακού αριθμού θα αποθηκευθεί στην πρώτη θέση που ορίζεται 

από τη " Διεύθυνση chip για το πρώτο byte του σειριακού αριθμού".   

Βάση αριθμών: Ο σειριακός αριθμός μπορεί να βασίζεται  είτε στο δεκαδικό είτε στο δεκαεξαδικό 

σύστημα αρίθμησης. 

Μορφή αριθμού: Οι σειριακοί αριθμοί μπορούν να γραφτούν σαν κείμενο ASCII ή σαν δυαδικές τιμές. 

Hex code / ASCII: Αυτά τα δύο πεδία δείχνουν μια προεπισκόπηση του επόμενου σειριακού αριθμού 

που θα δημιουργηθεί σύμφωνα με τις επιλεγμένες ρυθμίσεις. 
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εργα 

Τα έργα επιτρέπουν να μπορείτε να αποθηκεύετε και να ανακαλείτε όλες τις ρυθμίσεις που 

σχετίζονται με τις καταστάσεις λειτουργίας “Προγραμματισμού", "Αντιγραφής", "Ανάγνωσης", και 

"Παραγωγής". 

Η επιλογή τύπου chip , η επιλογή αρχείου, οι επιλογές chip, οι ρυθμίσεις σειριακών αριθμών, ο 

αριθμός αντιγράφων και τα ενεργοποιημένα/απενεργοποιημένα βήματα διαδικασιών 

αποθηκεύονται σε κάθε κατάσταση λειτουργίας. Επιπλέον το chip, το αρχείο και οι επιλογές chip για 

κάθε συνδεδεμένη συσκευή προγραμματισμού αποθηκεύονται στην κατάσταση παραγωγής. 

Τα αρχεία έργων έχουν την επέκταση “pep”. Αυτό είναι συντομογραφία για το "Prog-Express Project". 

Τα αρχεία σώζονται σαν απλά αρχεία κειμένου και μπορούν να ανοίξουν με οποιονδήποτε απλό 

editor κειμένου. Για λόγους αυτοματοποίησης και απομακρυσμένου ελέγχου, τα αρχεία έργων 

μπορούν επίσης να δημιουργηθούν από μια άλλη εφαρμογή και να φορτωθούν στο Prog-Express.  

αποθηκευση 

Το πλήκτρο Αποθήκευση ανοίγει έναν εξερευνητή αρχείων. Εδώ μπορείτε να ορίσετε τη 

θέση και το όνομα του αρχείου έργου και μετά να το αποθηκεύσετε. Αν το αρχείο υπάρχει 

ήδη, μπορεί είτε να γραφτεί πάνω στο παλιό ή να διακοπεί η διαδικασία. 

Όλες οι ρυθμίσεις από όλους τους διαλόγους και όλες οι καταστάσεις προγράμματος αποθηκεύονται. 

φορτωση 

Όταν φορτώνετε, όλες οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις επανέρχονται μόλις επιλεγεί το 

επιθυμητό αρχείο, χρησιμοποιώντας τον εξερευνητή αρχείων. 

Προειδοποίηση! Όλες οι προηγούμενες ρυθμίσεις διαγράφονται όταν φορτώνεται ένα 

έργο, εκτός από τα δεδομένα της buffer που διατηρούνται. 
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Other 

Top right in the software are some further functions: These are “Operator Mode” , “Firmware 

Update”, “Calibrating”, “Info about Prog-Express” and “Prog-Express Help”. 

 

Operator Mode 

Here you can save settings against wrong use or readjusting. 

Firmware Update 

With this function the current firmware can be transferred into the programmer.  

Calibrating 

With the help of the test and calibrating tool programmers can be tested and their voltage 

regulation can be calibrated. This function is not supported by all programmer devices. 

Info about Prog-Express 

Shows an information window about the Software. 

Prog-Express Help 

Opens the software manual. 
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τηλεχειρισμοσ του προγραμματοσ Prog-Express  

Για ειδικές εφαρμογές, μπορείτε επίσης να τηλεχειριστείτε το πρόγραμμα Prog-Express, καλώντας το 

από ένα εξωτερικό πρόγραμμα. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για να κάνετε 

εντελώς αυτοματοποιημένο προγραμματισμό σε ρυθμίσεις συσκευών ή τιμές μετρήσεων. 

Οι εντολές μπορούν να σταλούν στο Prog-Express όταν αυτό τρέχει, χρησιμοποιώντας είτε ένα αρχείο 

ελέγχου, είτε παραμέτρους γραμμής εντολών. 

τηλεχειρισμοσ απο παραμετρουσ γραμμησ εντολΩΝ 

Μια ή περισσότερες εντολές μπορούν να δοθούν χρησιμοποιώντας παραμέτρους γραμμής εντολών. 

Κάθε εντολή αρχίζει με κάθετο (slash). Μερικές εντολές χρειάζονται τιμές παραμέτρων, όπως π.χ. το 

όνομα του αρχείου που θα φορτωθεί. Οι παράμετροι χωρίζονται με κενά και τα ονόματα καταλόγων 

αρχείων πρέπει να περικλείονται σε διπλά εισαγωγικά. 

Παραδείγματα: 

 Prog-Express.exe /open ”C:\Directory\FileName.bin”     

 Prog-Express.exe /mode program /run 2 /exit   

Το Prog-Express είναι εφαρμογή μοναδικής εκτέλεσης ανά υπολογιστή. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε 

να στείλετε νέες εντολές στο πρόγραμμα χρησιμοποιώντας παραμέτρους γραμμής εντολών ενόσω 

τρέχει το πρόγραμμα, χωρίς να αρχίζει ένα νέο παράθυρο με το πρόγραμμα κάθε φορά.  

τηλεχειρισμοσ με αρχεια οδηγιων (scripts) 

Αν το Prog-Express ξεκινήσει με την παράμετρο γραμμής εντολών  “/remotefile όνομα_αρχείου”, τότε 

όλες οι εντολές στο αρχείο εκτελούνται. Χρησιμοποιώντας επιπλέον την εντολή “poll” το αρχείο 

μπορεί να ελέγχεται συνέχεια για αλλαγές. Μόλις αλλάξει το αρχείο, όλες οι εντολές στο αρχείο 

εκτελούνται.  

Τα αρχεία οδηγιών (scripts) μπορούν να περιλαμβάνουν σχόλια, που σημειώνονται με το ελληνικό 

ερωτηματικό. 

Παράδειγμα: 

; Δείγμα script 

open "C:\Directory\FileName.bin” 

mode program  

run 2 

exit 

 

 

 

Εντολη Remotefile 
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Η εντολή “remotefile” διαβάζει εντολές από ένα αρχείο και τις εκτελεί.   

Παράδειγμα: 

-   remotefile “C:\Directory\Remote.txt“  Φορτώνει τις εντολές από το αρχείο και τις εκτελεί. 

εντολεσ Poll On And Poll off 

Όταν εκτελεστεί η εντολή “poll on”, το αρχείο που δόθηκε στην εντολή "remotefile" ελέγχεται 

συνέχεια για αλλαγές. Μόλις μεταβληθεί το αρχείο από ένα εξωτερικό πρόγραμμα, οι εντολές που 

περιέχονται στο αρχείο εκτελούνται από το Prog-Express. 

Ο έλεγχος διακόπτεται με την εντολή “poll off”. Η εντολή “poll on” παίρνει μια προαιρετική 

παράμετρο, που είναι το κάθε πόσα χιλιοστά δευτερολέπτου ελέγχεται το αρχείο για αλλαγές. 

Παραδείγματα: 

-  Poll on  Ξεκινάει τον τακτικό έλεγχο του αρχείου ελέγχου. 

-  Poll off  Σταματάει τον τακτικό έλεγχο του αρχείου ελέγχου. 

-  Poll on 2000  Ξεκινάει τον τακτικό έλεγχο του αρχείου ελέγχου. Το αρχείο ελέγχεται κάθε 2 

δευτερόλεπτα (2000 χιλιοστά δευτερολέπτου) για αλλαγές. 

εντολη Open 

Η εντολή “open” ανοίγει ένα αρχείο έργου (.pep) ή δεδομένων (.bin, .hex, .mhx,...). Όλα τα αρχεία 

που δεν έχουν επέκταση .pep ανοίγουν στον Hex-Editor. Τα αρχεία .pep θεωρούνται αρχεία έργου και 

ανοίγουν με αυτόν τον τρόπο. 

Παραδείγματα: 

-  open “C:\Directory\FileName.bin”   Φορτώνει το αρχείο στον Hex Editor. 

-  open “C:\Directory\ProjectSettings.pep”  Φορτώνει το αρχείο ρυθμίσεων του Prog-Express. 

εντολη Mode 

Με την εντολή “mode” μπορείτε να ορίσετε την κατάσταση του προγράμματος. Οι αποδεκτές 

παράμετροι είναι  “program” (προγραμματισμός), “copy” (αντιγραφή), “read”(ανάγνωση), 

“production” (παραγωγή), “hexeditor” και “options” (επιλογές). Παράδειγμα: “Prog-Express.exe 

/mode program“ βάζει το πρόγραμμα στην κατάσταση “προγραμματισμού”. 

Παραδείγματα: 

-  mode program   Βάζει το πρόγραμμα στην κατάσταση “προγραμματισμού”. 

-  mode production   Βάζει το πρόγραμμα στην κατάσταση “παραγωγής”. 

εντολη Selectfile 

Η εντολή “selectfile” ορίζει ένα πηγαίο αρχείο για τις καταστάσεις  “προγραμματισμός chip” ή 

“παραγωγή” και ένα αρχείο προορισμού για την κατάσταση “Ανάγνωση chip”. Παράδειγμα: 
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-  selectfile “C:\Directory\FileName.bin”   Ορίζει αυτό το αρχείο σαν πηγαίο/προορισμού στην 

τρέχουσα κατάσταση “προγραμματισμού”, “ανάγνωσης” ή “παραγωγής”. 

εντολη Processstep 

Τα επιμέρους βήματα των διαδικασιών μπορούν να ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν με την 

εντολή “processstep”, τον αριθμό του βήματος και την παράμετρο “on” ή “off”. 

Παραδείγματα: 

-  processstep 3 on  Ενεργοποιεί το βήμα 3 της τρέχουσας κατάστασης προγράμματος.  

-  processstep 5 off  Απενεργοποιεί το βήμα 5 της τρέχουσας κατάστασης προγράμματος. 

Selectchipvariant Command 

With the command „selectchipvariant“ the chip in the current mode can be set. 

The unique "Chip Variant ID" must be specified as parameter. You can find the correct chip variant id 

in the chip list which can be created with the “savechiplist” command (see below). 

Example: 

- selectchipvariant 697 Sets the chip with the “chip variant ID” 697 in the current mode. 

εντολη Autoidentify 

Το chip μπορεί να αναγνωριστεί αυτόματα με την εντολή “autoidentify”.  

Προαιρετικά, ένα όνομα αρχείου μπορεί να δοθεί σαν παράμετρος. Αν δοθεί, το  Prog-Express 

αποθηκεύει το όνομα και τον τύπο του chip στο αρχείο αυτό.  

Παραδείγματα: 

-  autoidentify  Εκτελεί τη λειτουργία αναγνώρισης chip στην τρέχουσα κατάσταση του  Prog-

Express. 

-  autoidentify  “C:\Directory\chip.txt”  Αποθηκεύει το αναγνωριστικό τύπου και το όνομα του 

chip στο αρχείο που δόθηκε. 

εντολη run 

Η διαδικασία της τρέχουσας κατάστασης του προγράμματος μπορεί να ξεκινήσει, χρησιμοποιώντας 

την εντολή "run".  Ο αριθμός επαναλήψεων μπορεί προαιρετικά να δοθεί σαν παράμετρος. 

Αν υπάρχει άλλη εντολή μετά την εντολή "run", αυτή θα εκτελεστεί μόνο αφού τελειώσει η 

διαδικασία. Έτσι πολλές διαδικασίες μπορούν να εκτελεστούν η μία μετά την άλλη. 

Παραδείγματα: 

-  run  Αρχίζει τη διαδικασία. 

-  run 10  Αρχίζει τη διαδικασία για 10 αντίγραφα. 
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εντολη Savelog 

Τα περιεχόμενα της οθόνης καταγραφής μπορούν να αποθηκευθούν σε ένα αρχείο, χρησιμοποιώντας 

την εντολή “savelog”.  

Ένα όνομα αρχείου μπορεί να δοθεί σαν προαιρετική παράμετρος. Αν δεν δοθεί, το Prog-Express 

σώζει τα δεδομένα καταγραφής στο αρχείο “log.txt” στον κατάλογο του Prog-Express. 

 Παραδείγματα: 

-  savelog  Σώζει τα δεδομένα καταγραφής στο αρχείο log.txt. 

-  savelog  “C:\Directory\mylog.txt”  Σώζει τα δεδομένα καταγραφής στο αρχείο που δόθηκε. 

εντολη Savedeviceinfo 

Πληροφορίες σχετικά με όλες τις συνδεδεμένες συσκευές USB Batronix μπορούν να σωθούν σε ένα 

αρχείο, χρησιμοποιώντας την εντολή “savedeviceinfo”.  

Αυτή η εντολή σώζει τον αριθμό συσκευής, το όνομα, το σειριακό αριθμό, την έκδοση firmware, το 

τρέχον έργο, το ποσοστό προόδου και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις συνδεδεμένες συσκευές. 

Ένα όνομα αρχείου μπορεί να δοθεί σαν προαιρετική παράμετρος. Αν δεν δοθεί, το Prog-Express 

σώζει τα δεδομένα συσκευών στο αρχείο “deviceinfo.txt” στον κατάλογο του Prog-Express. 

Παραδείγματα: 

-  savedeviceinfo  Σώζει τα δεδομένα συσκευών στο αρχείο deviceinfo.txt. 

-  savedeviceinfo  “C:\Directory\devices.txt”  Σώζει τα δεδομένα συσκευών στο αρχείο που 

δόθηκε. 

εντολη Clearlog 

Τα περιεχόμενα της οθόνης καταγραφής μπορούν να διαγραφούν, με την εντολή “clearlog”.  

Savechiplist Command 

The command "savechiplist" creates a text file which all supported chip variants of a programmer. As 

first parameter the programmer short name needs tob e specified (BX32, BX32P, BX40 or BX48). As 

second parameter the hardware version of the programmer needs to be specified (1, 2). 

As third parameter a file name can be specified. If this is not specified, the Prog-Express stores the chip 

list into the file "chiplist.csv" on the desktop. 

Examples: 

- savechiplist BX48 2 Saves the chip list of the „BX48 Batego II“  as chiplist.csv onto the desktop. 

- savechiplist BX48 2 „C:\Directory\chip.csv“ Savest he chip list with the specified name and 

directory. 

περισσοτερεσ εντολεσ 

-  hide  Κρύβει το πρόγραμμα Prog-Express. 
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-  show  Εμφανίζει το πρόγραμμα Prog-Express μετά από μια εντολή “hide”. 

-  exit  Κλείνει το πρόγραμμα Prog-Express. 

παραδειγμα εφαρμογησ: προγραμματισμοσ συγκεκριμενων δεδομενων  

Μελέτη περίπτωσης: Σε ένα παραγωγικό περιβάλλον, ειδικό πρόγραμμα συλλαμβάνει δεδομένα 

μετρήσεων από ειδικές συσκευές και οι προσαρμοσμένες τιμές πρέπει να προγραμματιστούν σε ένα 

chip μνήμης. 

Αρχικά, όλες οι επιθυμητές ειδικές ρυθμίσεις όπως επιλογές chip ή σειριακοί αριθμοί, όπως επίσης 

και ο τύπος του chip και το αρχείο για εγγραφή ορίζονται μέσω της κοινής λειτουργίας του Prog-

Express και αποθηκεύονται σε ένα αρχείο έργου με όνομα project.pep.  

Κατόπιν το ειδικό πρόγραμμα ξεκινάει το  Prog-Express με την κλήση γραμμής εντολών: 

Prog-Express.exe /remotefile "C:\Directory\Remote.txt" /poll on 

Αυτό ξεκινάει το Prog-Express το οποίο συνεχίζει να παρακολουθεί το αρχείο remote.txt για αλλαγές. 

Το ειδικό πρόγραμμα αρχικά ελέγχει τη συσκευή, μετά σώζει τα προσαρμοσμένα δεδομένα στο 

αρχείο adjustments.bin και κατόπιν σώζει το αρχείο remote.txt με τα παρακάτω περιεχόμενα: 

 

 

 

 

 

 

Μετά το ειδικό πρόγραμμα ελέγχει το αρχείο log.txt, το αξιολογεί και κατόπιν συνεχίζει στην επόμενη 

συσκευή.  

 

;Δείγμα εφαρμογής 

open "C:\Directory\Project.pep"  ;Φορτώνει τις ρυθμίσεις προγράμματος 

mode program    ;Γυρίζει σε κατάσταση “Προγραμματισμού” 

run      ;Ξεκινά τη διαδικασία 

savelog     ;Αποθηκεύει τις κινήσεις που έγιναν στο αρχείο log.txt 
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