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Fun Card-Gold Card-Silver Card -Pic Card-Wafer Card-Green CardCrypto Works- Gsm Sim Card-ve diğerleri
GSM Sim kart kopyalama özelliği de bulunan Digital (şifre kartlı) uydu alıcıları için (Chip Cat-Card Writer
Jg Prog – IC Prog ve diğer Popüler Programlarla uyumlu) ideal Programcı
GEREKLİ DONANIMLAR

Besleme gerilimi 15 volt dc –100
mA verebilen bir güç kaynağı
PC Girişi için 9 pinli Com port kablosu.(kablodan kabloya)
(Kablo konnektörlerinden biri erkek tip olmalıdır)

VP20 HAKKINDA
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EK
Kullanım kılavuzu ve ek yazılımlar
CD Rom ile verilmektedir.

VP20 Programmer, Hollandalı Mühendis Williem
tarafından dızayn edilmiş olup Avrupa,Asya ve
diğer ülkelerde hobiciler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

de
ni
ze

Gelişen Teknolojilerden en çok kullanılan Medya
cıhazlarına temel teşkil eden şifreli yayınlar hemen
her kullanıcının büyük ilgisini çekmektedir.Uydu
yayınlarının da artması ile bütün Dünyada bu alanda pek çok devre geliştirilmektedir.

Çoğu hobi ve eğitim amaçlı olan bu uğraşının bir
zorluğu detayları fazla olan programlayıcı ve programının kulanılması ve bu esnada PC ile beraber
yaşanan zorluklardır.
Ayrıca bazı TV yayın şifrelerinin çözülmesinde ayrı
ayrı program ve aygıtların da kullanımı söz konusudur.
Burada, Standart ve en yaygın olarak kullanılan Tv
şifrelerinin yazılması ve okunması konusunda herkesin rahatlıkla kullanabileceği,aynı zamanda evlerinde birkaç çeşit Uydu alıcısı ve değişik modüller
bulunan cıhazlar (Gsm Telefonlar dahil) için oldukça
popüler ve ekonomik fiyatlı birleşik bir cıhaz tanıtılmaktadır.

Şifrelerin bulunması ve programlara eklenmesi konularında adım adım geniş açıklamalara yer verilecek olup yeni başlayanlar için acemilik dönemi de
ortadan kalkacaktır.
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Ayrıca ayrı bir aygıt alınmadan bu aygıtın diğer
özelliklerinden yararlanarak çözümler üretilebilir.Çünkü aygıt birçok yazılım desteği ile çalışabilmektedir.Tabii ana program aygıt ile beraber
verilmektedir.

EKLER

Labarutavarımızda VP20’ye biraz daha konfor
ekleyerek, PIC Mikroişlemcilerinden yaygın
olarak kullanılan türlerinin desteklenmesi sağlanmıştır.

Bunlardan PIC16F84A (1Kb) ve PIC16F628
(2kB) devre üzerindeki soket yardımıyla programlanabilecektir.Tabii bununla da kalmayıp
diğer PIC ailesinin de programlanabilmesi için
ek soket eklenmiştir.
5 adet kablodan oluşan bu bağlantı grubu
standart isimlerle anılmaktadır.
VCC(+5Volt)-VSS(GND)-MCLR (Reset) -RB6
(clock)-RB7(data)
Bu bölümde çalışmak isteyenler Bir protoboard
üzerine yerleştirecekleri diğer PIC’lerini de
kolay programlayabileceklerdir.

BAŞLARKEN
Devre üzerinde bulunan anahtarların kullanımı kişiye ilk bakışta belki
zor gelebilir ama sanıldığından daha
kolay olduğu yazı metninin tam okunmasından sonra kolayca anlaşılacaktır.Buna sade bir anlatım ve
gerekli resimlere yer verilmiş olması,
kişinin programlayıcıya kolay adapte
olmasını sağlayacaktır.
Burada ilk olarak anlaşılması gerekenlerden biri Smart kartların iç yapısı ve çalışma prensipleridir.Alt
resimde bu kartlara ait bir örnek
gösterilmektedir.Boyutları kredi kartı
kadardır.

24C serisinden olan eepromlar için de ek olarak bir programlama soketi yer almaktadır.
Yine hobicilerin güncel uğraşı olan GSM Sim
kartlarının kopyalanması veya bir Sim kartı
içine 8 adete kadar şebeke eklentisinin metotları uygulamalı olarak (ayrıca) anlatılmıştır.
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Şifreli yayın servislerinde kullanılan bütün
smart kartlar içerisinde Flash olarak anılan
(yazılabilir ve silinebilir Mikrokontrolör çip)
vede Eeprom olarak anılan ikinci bir hafıza
çipi yer almaktadır.
Bu eeprom çipine ulaşmak ancak daha önde
yer alan flash çipinin geçici olarak bir yazılımla desteklenir duruma getirilmesi ile olmaktadır.
Bu yazılıma da LOADER (yükleyici) denilmektedir. (Flash)’a yüklenen geçici bir dosya ile (loader) ilk başta eeprom bilgilerine
ulaşmaktadır.Bu bilgiler okunup yazıldıktan
sonra sıra Flash çipine gelir ve bu çipe de
gerekli bilgiler programlayıcı yardımıyla yazılır.
Her Tip Smart kart Flash çipi için bir Loader
(Yükleyici) yazılımı geliştirilmiş ve bu sayede
bu kartların kolaylıkla programlanabilmesi
sağlanmıştır.Card Writer ve Chip Cat içinde bu loaderler otomatik olarak smart karta
yüklenmektedir.
Bu program içindeki Loader içeriği yazarları
tarafından koruma altına alınmış olup flaş
çipi üzerinde kayıttan sonra görüntülenmesi
mümkün değildir.Fakat size gerekli olabileceğini düşündüğümüz popüler Loader dosyaları Program içerisinde verilmiştir.

SMART KART ÇEŞİTLERİ
Gold Card
Wafer Card (Bisküvi Kart)
Adını Renginden almaktadır.
Flash çipi
PI C 1 6 F8 4
mikrokontrolör)
Eeprom çipi 24C16 (16Kb)
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Burada unutulmaması gereken bir nokta da
şudur ki Flash bolümü olmayıp sadece
eeprom bolümü olan bir çok Smart kart tipi
vardır.Bunlardan bazılarına sadece bir kez
yazılım yüklenebilir.Ayrıca üzerine 2. kez
herhangibir bilgi yüklenemez.kısaca OTP
diye adlandırılırlar.

Buna örnek olarak GSM telefonların Sim
Kartını gösterebiliriz.Uydu servislerinde bu
tıp kartlar kullanılmamaktadır.
Takometrelerde ve sürücü belgelerinde ise
eeprom tipinde smart kartlar da kullanılmaktadır.
Bankacılık ve Telefon şebekelerindeki modellerin içeriği güvenlik nedeneiyle açıklanamazlar.Tabii yasalara da aykırı olduğunu
hatırlatırız.
Eeprom’un Smart kart içinden dışarıya bir
bağlantısı olmadığından dolayı özel güvenlik
için saklı kalabilmektedir. Fakat uydu hobicilerinin bunu deşifre etmesinden sonra çalışma prensibi de kolayca anlaşılmıştır.

VP20 (PLUS)PROGRAMMER

5in1 veya 6in1 diye anılmaktadır.
Bunlardan 5in1 için İrdeto access ve
6in1 için Magıc modül’ü örnek olarak
gösterebiliriz.
Tabii ki bir FUN kart içerisine 5 sistem veya 6 sistem yayınlarından
herhangibiri karışık şekilde kaydedilse bile Kem modül bunları tanıyarak
(şifrelerini de çözerek) ekrana yansıtır.
Şifre ile ilgili bilgiler sadece smart
kart geçici hafiza üzerindedir.
Alıcı cıhaz üzerinde genelde birden
fazla modül yeri bulunabilmektedir.

(1Kb

Gold Wafer Card
İçerik aynı olup ince baskılı devre üzerine aynı boyutta hobicilerin evde yaptıkları (home made) kart türüdür.

Silver Card
Pic Card2
Green Card
Flash Çipi PIC 16F876
Eeprom çipi 24C64
Flash hafızasnın geniş olması nedeniyle GSM sim kartlarının oluşturulmasında güncel önemi tekrar artmıştır.Üç
adet ayrı isimle anılmaktadır.

Fun Card 2
Flash çipi Atmel 90S8515 AVR
Eeprom çipi 24C64
Atmel tarfından geliştirilmiş olup Flash
çipi diğerleri gibi pek çok alanda kullanılmaktadır.

le
k

Bunlardan PIC16F876 Loader’i ile Gsm
kartların kopyalanması için eeprom dosyasına yapacağınız kayıtlarda yardımcınız olacaktır.
Kısaca anlatmak istediğimiz de budur.Bütün
işlem Flash ve Eeprom döngüsü içinde olmaktadır.

Smart kartlara hafızalarına göre çeşitli
isimler verilmiştir.Böylece karışıklığın
de önüne geçilmiş olmaktadır.
İlk dönemlerde pek yaygın olarak
Gold kartlar kullanılmakta idi.
Günümüzde hala var olup yerini daha geniş hafızalı kartlara bırakmıştır.
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SMART KARTLAR

Fun Card 4
Flash çipi Fun2 ile aynı
Eeprom çipi 24C256-512 Kb türlerindedir
Günümüzde hobicilerin ençok kullandıkları smart kart türüdür.Şimdiye
kadarki Smartkartlar içind en yüksek
hafızaya sahıptır.

HEX FILE
(HEX DOSYALAR)
Smart kartlar içersine sayısal bilgilerin
kaydedildiği dosya biçimi HEXADECIMAL (Hex) veya BINARY formatlardan
oluşmaktadır.
Devamlı karşılaşacağımız
16F84 Flash hex
Flash dosya biçimini (Gold Kart için)
24C16 veya 24C64 hex ise Eeprom
(key)dosyaları nın olduğu varsayılmalıdır.

KEM (CAM) MODÜLLER
Çok özel bir yapıya sahıp olan devre
dışarıdan giriş yapılan smart kartların
işlevlerini yüksek süratte işleyerek
yerine getirmektedir.
Önceleri tek bir sistemi destekler durumda olup günümüzde birden fazla
yayın sistemini içinde bulunduran
modelleri mevcuttur.

Diğer farklı biçimlerle de isimlendirilmektedir.
Örnek:
Flash hex 90S8515
Flash hex dosyasını (Fun kart için)
24c64 hex ise eeprom (key)
dosyasının olduğu anlamındadır.
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DONANIM AYARLARI (SETUP) ÖN BİLGİLER

Gsm Sim Kart işlemleri
Devrenin arka yüzeyindeki
Sim sokette yapılmaktadır
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24CXX Eeprom serilerinin
soket üzerinde programlanması

IDC10 Konnektörü ile
diğer PIC serilerinin
Programlanabilmesi konusundaki
çalışmalar
için ek çıkış portu (Ext
Out)
PIC16F84-628
Programlama Soket konumu.
Çip çentiği soket çentiğine
uyumlu şekilde yerleştirilmelidir.

SW 1-2-3
Aynı anda aynı konumda olmalarına
özen gösterilecek
A veya B

KONUM (A) Eeprom Modu

KONUM (B) Flash (Pic / Avr Modu)

Mini anahtarların A
konumu FUN kart
içindir.
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FLASH BİÇİMİNİN KULLANIMI

Multi Swicht Program anahtarı 3 konumlu olup sol kısım konumu kullanılmayacaktır.Flash içeriğini okumak ve yazmak için
Pozısyon B olacak şekilde set edilmelidir.Bütün flash içeriği bu konumda okunup yazılacaktır.Çeşitli yazılım programlarında bu
tanım değişik olarak karşınıza çıkabilir,fakat işlevler hep aynıdır.Örnek olarak MODE1 'seçin veya MODE 0 'a geçin gibi.Fun
kartlarda bu AVR diye (Flash) anılmaktadır.Smart kartların Flash kısımlarına Loader’lerin (yükleyici) yazılması (1.aşama) bu
pozısyonda yapılmaktadır.(LOADER <<LODER>> YÜKLEYİCİ)
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3 ADET TEKLİ MINI AHTARLAR'ın HER İKİ KONUMDA (A veya B) TÜMÜNÜN AYNI YÖNDE OLMASINA DİKKAT EDİLMELİDİR.
Örnek: A konumu FUN kartlar için B konumu ise PIC içerikli kartlar veya Gold-Silver-CW gibi .Tersi olursa hata mesaji ile
karşılaşılacaktır.Not:sayfa sonunda bu konuda ayrıntılı diagram yer almaktadır.

EEPROM BİÇİMİNİN KULLANIMI

Eeprom içeriklerinin okunup yazılması işlemleri için Multi Swicht Program anahtarı A konumunda olacak şekilde set edilecektir.
Smart kartlar içinde genelde ek olarak eeprom bölümü var olup bu kısım verilerin okunup yazılması işlemi için kulanılacaktır.
Şimdiye kadar üretilmiş olan smart kartlarda klasık olarak önce eeproma yazma işlemi (2.aşama)bu konumda
gerçekleştirilmektedir.

PHOENIX BİÇİMİNİN KULLANIMI

Multi Switch (anahtarı) A konumunda olacak,diğer mini 3 adet anahtarların yönü ise B konumunda olacak şekilde set edilecektir.
Bu pozısyon seçildiğinde;Cryptoworks –Gsm Sim kart– ve diğer Smart kartların (Eeprom kısımlarının)okunup yazılma işlemleri
yapılabilir.Not:OTP diye adlandırılan (sadece bir kez yazılabilir) eepromların üzerine kayıt alınamaz. Sadece okunabilirler.Örnek
GSM sim kartlar. Eeprom işlemlerinde yeşil led diodu kısa fasılarla ışıldayarak işlem akışını bildirir.

FUN KARTLARIN PROGRAMLANMASI

Bu kartın program işleyiş tarzı Gold kartına çok benzemekte olup sadece bu kartı destekleyen uygun bir yazılımla kolayca
yapılabilir.Örnek olarak CHIP CAT veya CARD WRITER gösterilebilir.
Arabirim devresi üzerinde bulunan SW4 (3 konumlu Multi Switch) tam sağa alınmış olmalı (Flash Mode) diğer 3 Adet (Mini
Switch) anahtarlar ise A konumunda olmalıdır.Bu Pozısyonda kartların yazılması esnasında yeşil led diodu (DATA) ışıldayarak
işlem akışının normal olduğunu gözlemenize yardımcı olacaktır.Not:Bu kartın kullanımı esnasında kendine ait
yazılım
programlarının seçilmesi zorunludur.

VP20 (PLUS)PROGRAMMER
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Örnek: CARD WRITER Programı ile Fun Kartların Programlanması

tr o
ni
k.
co
m

Bu bölümde sadece iyi performansı ile sadece Fun kartla ilgili bölümler anlatılmış olup diğer bölüm kullanımı kişinin kendi tercihine
bağlıdır.

Programı çalıştırınız,Yukarıda beliren menüden işaretli olanları seçiniz.Bu durumda Fun Card 'ı destekleyen (AVR90S8515 Flash ve
24C64 Eeprom) kısmı aktıf hale gelmiş olacaktır.Fun kart ATMEL Fırmasınca üretilen AVR 90S8515 Flash çipini içerir.

de
ni
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Load 1 bölümü Flash çipine ait data dosyalarının içeriğini bünyesinde bulunduran kısım olup, sadece Flash ile ilgili program lar bu
komut sayesinde tampon belleğe (ekran) görüntülenmesini sağlayacaktır.
Aynı şekilde çiplerden de buraya datalar okunmak suretiyle Save komutuyla ilgili klasörünüze kopyalanabilecektir.Bu kısım işlevleri çok dikkatlice izlendiğinde 1 ve 2 kısımdan oluştuğu hemen anlaşılacaktır.Load 2 ise yine Flash eeprom (data memory) çipine ait
program içeriklerini temsil etmektedir. Bu bölümün her data dosyalarının da önceden hazırlanmış ve ekranda görüntülenmek üzere
çağrılmış olması gerekir. Aksı halde geri dönüşümlü kayıt sırasında kartınıza boş dosya kaydı yüklenecektir.(Data memory bazı
Flash dosyalarda içerik olarak olmayabilir.)

Örnek olarak bir FUN klasörü açarak dataların içeriği saklayabilir,gerektiğinde karta kayıt için bu bölümden erişim sağlayabilirsiniz.

Load1 ve 2'ye bu şekilde dosyalar aktarılabilir..AVR Flash için master program her kayıttan önce daima hazır olarak tampon belekte
bulundurulmalıdır.
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Fun Card için Flash'a ait dosyanın Load 1 ile yüklendiğinde görünüm aşağıdaki gibi olacaktır.Tabii bu bolüm yerine aynı dosya yanlışlıkla Load 2 ile çağrılırsa bu menüde gözükmeyecektir.Dolayısıyla yapılan kayıt da olumsuz olacaktır.

Sadece Flash için , Tampona Load1 ile yüklenmiş bir
dosya örneği görünmektedir.
Program Memory olarak
da adlandırılmaktadır.

Mode 1, VP20
arabirim devresi üzerinde bulunan çok ayaklı anahtarın
pozısyonunu
belirler.Bu kısım 2 konum
ve üç aşamalı
kullanımdan
ibarettir.
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Memory, PIC çiplerinde olduğu gibi kendi içinde
Data Memory ise flash içinde yer alan (Eeprom)
Data Memory olarak da anılır (yanda)
Load 2 seçeneği ile yüklenebilir.

Load 2 ile (Eeprom 24C64) key dosya içeriğini yüklenebilir ve
buradan da Fun kartınıza kayıt yapmak üzere (Write komutu
kullanılacak) ilgili güncel keyler yazdırılabilir.
Eeprom kısmını yazdırmak istediğinizde mutlaka menüdeki
ilgili ikonu tıklayarak seçiniz.Bu yapılmazsa dosya kaydı
yapılamaycak ve hata mesaji ile karşılaşılacaktır.

Eeprom bölüm seçimine dikkat ediniz!
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Ext.eeprom memory
24C64'e ait kayıt ve okuma için menü seçimi.
Load ext.eeprom komutu ile key dosyalarının
nasıl ekrana geldiği açıkça görülmektedir.

le
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Bu bölüm işaretlenmezse ext eeprom yazma (veya okuma)
bölümüne erişilemez.!

Signal testi yapıldığında (FUN CARD)1E 93 01 yazısı belirecektir.Bu görüldüğünde bütün işlemler normal gidecek anlamındadır.Eğer PC ile sorun var ise
Senkron hatası verecektir.(yanda)
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Key içeriği ASCII kodlarında
başlıklar halinde açıkça izlenebilmektedir.

HATA MESAJLARI
Atmel konum anahtarlarının veya kartın yanlış
kullanımı gibi sebeplerden dolayı hata mesajı
bu şekilde karşınıza çıkacaktır.Bazen programlar bilgisayardan bilgisayara olumsuzluk gösterebilir.Port konnektörlerin temassızlığı da hatalara etkendir.
Arızalı Fun kartlarda da bu hata mesajı görünecektir.Ayrıca Lock bit (Bit kilidı) kilitlenmiş olması durumunda da ayni hatalar ile karşılaşılabilir.Böylesi durumlarda mutlaka sil komutu ile
flash kısmının silinmesi sağlanmalıdır.Aksı halde yeni kayıt yazmak olanaksız olacaktır.
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JG PROG ile Adım adım Smart kart Programlama Örnekleri
Üç aşamalı Program
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Yazılım
içinde
Gold kartlar için Şifreli yayınların deşifre edilmesi
örnek seçim.
maksadıyla geliştirilen bu klasik
ve etkili programlama metodu üç
aşamadan oluşmaktadır.
1-Eeprom (key ) dosyasının yazılmasını sağlayan geçici flash
(loader) kaydı. (Bu kısım Ana
Web sayfalarında program tarafından otomatik olayayınlanan Flash rak yazılmaktadır)
dosyalarını
İlgili 2-Eeeprom kaydı
yazılım menüsü 3-Geçici Loader dosyasının siliniçinden
seçerek mesi ve esas Flash dosyasının
ekrana gelmesini yazılması işlemlerinden oluşmaksağlayınız.
tadır.

Flash ve Eeprom Dosyaları Önceden Tampon Belleğe Yüklenmelidir

Bütün smart kart programlama işlemlerinde İlkönce Flash ve Eeprom (key) dosyalar tampon bellekte (ekran) hazır olarak bekletilecektir.)Bu bölüm yanlız Flash için olup enson kart üzerine yazılması gereken hex dosyadır.Bunun önceden bulunmasının
sebebi siz eepromu yazarken program geçici olarak bu programı silmekte ve eeproma ulaşmak için LOADER programını Smart
kartınızın Flash kısmına yazmaktadır.

Loader

le
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Loader yazıldıktan sonra Program sizden onay için ikinci bir
moda geçmenizi isteyecektir (eeprom bölümü).Bu konuma
(genelde çok ayaklı) bir anahtarın aksı tarafa yönlendirilmesiyle
geçilebilir.Şimdi program artık eeproma bilgi yazmaya
başlıyacaktır.Aygıt üzerinde yeşil led diodu ise kısa fasılalarla
kırpışmaya başlayacaktır.Bu oluyorsa işlem normal demektir.
Eğer bu kırpışmayı göremiyor ve hata ile karşılaşıyorsanız
eğer,

de
ni
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1-Eeprom çipiniz hasarlı.
2-Yanlışlıkla Eeprom konumu seçilmiş.(Bu durumda, yanlış
konumda olan anahtar yönü sebebiyle Loader smart karta yazılamayacak ve hata mesajı gelecektir.)
3-Flash koruma kilidi aktif hale gelmiş olabilir.(Sil komutu ile,
Smart kartınızı siliniz.) Okuma komutu ile flash içeriği okunduğunda ekranda 3FFF sayılarını görmelisiniz.
4-Tekrar yazma komutuna geçiniz.

Eeprom (key) dosyasının yazma işleminden sonra program
sizden bu kez (tampon bellekte bekleyen) Flash dosyasının
yazılabilmesi için anahtar konumunun değiştirilmesi için onay
isteyecektir.Tarafınızdan onaylandıktan sonra bu dosya üçüncü ve son aşama olarak kaydedilecek ve işlem bitmiş olacaktır.

Eeprom
dosyasının
seçimi ve
tampon
bellekteki
görünümü.
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Dosya aç komutuyla klasörünüzde bulunan veya binary editörde bulunan key dosyalarının aç komutundan sonra tampon
bellekte (buffer ekran) görünümü bu şekildedir.Bu işlemler
kayıt öncesi yüklenmiş olmalıdır. (üstte)

Flash için yazma işleminden
sonra Program
tarafından
Eeprom dosyası
için onay isteyen
mesajın
görünümü.
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Pic Bin Edit (editör yardımı ile ) Key ve Provider menüleri
Yandaki örnekte SCT TV kanalının IDENT nosu ve key numaraları
görülmektedir.

tr o
ni
k.
co
m

Bu menü yardımıyla hangi TV kanalına denk düşen keylerin görünümü
sağlanabilir.İçeriği değiştirilebilir.Güncellenebilir.Bu bolüme yazılan 8 grup
HEX sayılar yayınlarınızın tekrar izlenmesini sağlamaya yetecektir.Tabii ki
bu şifreler de ana merkezden tekrar değişene dek.

Key Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar

Web sayfalarında, sizin kullandiğiniz alıcınıza bağlı olan kem (CAM) modüllerin türüne göre yazılmış bulunan key dosyalarını
seçiniz veya download ediniz.Örnek olarak KIRMIZI viaccess için (RED) siyah viaccess için de BLACK olanlar tercih edilmelidr.Bu
seçim yanlış olursa sonuç almanız zorlaşacaktır. Bu renk ayırımı modüller üzerinde var olup kolayca tanımlanabilmektedir.
Kullanıcıların ençok dikkat edecekleri ve hatasız olarak yükleyecekleri bölüm olan bu menü sayesinde yapılacak olan key işlemleri
yayınların tekrar izlenmesine olanak verecektir.Başlangıçta işlemlerin, kullanıcıların kafasını karıştıracak olması normal olup birkaç
denemeden sonra kolaylıkla alışkanlık kazanacakları süphesizdir.Aldığınız enson key numaralarını yukarıda görülen yerlere
tıklayarak girin ve yazın.

Bütün Key Ve Ident Numaraları Hatasız Yazılmalıdır!

de
ni
ze

le
k

16 adet paket program karşılıkları tek tek tıklanarak gözden geçirilmeli ve gerekli güncellemeler yapılmış olmalıdır.Buraya kadar
işlemlerin doğru olduğuna emin olunduktan sonra bu sayfayı File (dosya) komutu ile save (sakla) yanı bir isim vererek
kopyalamamız gerekecektir.Bir klasör altında (örneğin KEYLER) bu dosyayı saklayınız.Bu save komutunda bu dosya genelde
Binary (veya HEX) formatında kaydedilmektedir.(binary olması tavsiye edilir.) Bu dosya, daha sonra PC ile beraber kullandığınız
arabirimde kartınızın içindeki eeproma yazılmak üzere hazırlanmış olan KEY dosyalarının oluşumudur.Şimdi bu bolüm ile olan
işlemler bitmiş ve PC arabirim (PROGRAMMER) 'e takılı vaziyette bulunan smart kartınızla ilgili işlemlerin yapılma aşamasına
gelinmiştir.
Yukarıda menüde görülen,Working mode : 6 prov/8 keys-24c16 ibaresi gold kart içeriğinde bulunan 24c16 eepromuna ait
seçenektir.
Bu kısımdan çıkarken dosyayı sakladığınızı tekrar kontrol ediniz ! Tamamlanmış dosyanızı save as komut yardımıyla yeni bir isim
vererek;
Kayıt türü: Binary files (*.bin) seçeneğinde olacak şekilde seçerek kaydediniz.
Keyifli seyirler.

Burada anlatılanların dışında CHIP CAT PROGRAMININ kullanımı ayrıca web sayfamızda yer almaktadır.Arzu
edenler Download menüsünden aktarım yapabilir.

Not: Bugün daha güncel editör programları ile bu işlemler (Fun) kartlar için daha da geliştirilmiştir.Hepsinin
açıklanması çok uzun sürmektedir. Kişi bu konuda araştırma yaparak kendine uygun seçim yapabilir.

VP20 (PLUS)PROGRAMMER
VP20 (PLUS)PROGRAMMER
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PIC İÇERİKLİ PROGRAM ANAHTARLARININ KONUMU
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