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Zastosowanie : 
 
Programator UNIQUE_maker pozwala tworzyć transpondery zgodne ze standardem UNIQUE, lecz z kodem 
ustalanym przez użytkownika. Bywa przydatny przy tworzeniu kopii zapasowych transponderów narażonych 
na zgubienie lub zniszczenie. Pozwala również na programowanie serii transponderów z zadanym przez 
użytkownika kodem początkowym i kolejnymi kodami rosnącymi lub malejącymi. 
 
Programator UNIQUE_maker produkowany jest w kilku wersjach OEM lub w obudowie nabiurkowej i 
podłączany do PC przez port RS232 lub USB.  
 
Aplikacja UNIQUE_maker wymaga platformy .NET do poprawnego działania. 
 
 
Pobieranie aplikacji: 
 
Ze strony www.mikrokontrola.pl , z zakładki należy pobrać plik ‘UNIQUE maker.exe’ i 
zapisać go na dysku. 
 
 
 
Uruchomienie aplikacji: 
 
Po uruchomieniu aplikacji pierwszym niezbędnym krokiem jest wybranie portu COM, do którego podłączony 
jest programator. 
 
 

 
 
Zaznaczamy odpowiedni port i naciskamy  
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Główne okno aplikacji wygląda tak:  
 

 
 
 
Pole Current code zawiera pięciobajtowy wyświetlacz aktualnego kodu transpondera. Każdy bajt kodu 
wyświetlany jest przy pomocy dwóch cyfr hex. Zbliżenie transpondera UNIQUE do programatora spowoduje 
cykliczne wyświetlanie jego kodu.  
 
 
Pole New code to najważniejsze pole programatora. Zawiera pięciobajtowy wyświetlacz nowego kodu 
transpondera. Nowy kod możemy wpisać z klawiatury używając cyfr hex (0..9, A..F). Możemy też skopiować 

do wyświetlacza nowego kodu zawartość wyświetlacza kodu aktualnego używając przycisku  . 
Ta opcja jest bardzo przydatna przy wykonywaniu kopii zapasowej transpondera. Przyciskiem  możemy 
wyzerować nowy kod. Przyciskami  i  możemy nowy kod zwiększać lub zmniejszać o jeden. 
Zaprogramowanie nowego kodu w transponderze wykonujemy przyciskiem   . Zaznaczenie opcji 
„Increment new code after write” spowoduje zwiększanie nowego kodu o 1 po każdym cyklu programowania. 
Zaznaczenie opcji „Decrement new code after write” spowoduje zmniejszanie nowego kodu o 1 po każdym 
cyklu programowania. Obie opcje ułatwiają programowanie serii transponderów z kodami rosnącymi lub 
malejącymi. 
 
 
Pole Operation counter bywa przydatne jeśli chcemy podliczać ilość zaprogramowanych transponderów. 
 
 
Pole Sector 0 pozwala opcjonalnie włączyć programowanie sektora konfiguracyjnego w transponderze. Może 
to być niezbędne jeśli transponder nie jest zainicjowany do formatu UNIQUE. Jeśli transponder jest 
zainicjowany do formatu UNIQUE to po zbliżeniu go do programatora jego kod będzie wyświetlany cyklicznie 
w polu Current code. Jeśli kod się nie pojawia to możemy włączyć programowanie sektora 0, pod warunkiem, 
że znamy typ transpondera. Nieprawidłowe zaznaczenie typu transpondera może spowodować wymuszenie 
nieokreślonego trybu pracy, którego nie będzie można już zmienić programatorem UNIQUE_maker. 
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