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DPTP SMFD 64/128Mbit Plus Card 
2017-05-31 

 
 
Elõzmények: 
 
1. DPTP SMFD 8Mbit dokumentáció 
http://neo-geo.hu/letoltes/DPTP SEGA MEGA FLASH DRIVE CART.pdf 
 
2. DPTP SMFD 64/128Mbit and DPTP MSFC 8Mbit and SNES adapter dokumentáció 
http://neo-geo.hu/letoltes/dptpmcfcandsnes.pdf 
 
A cím találó, mivel ez a fejlesztés nem teljes egészében új és csak amolyan 
javított 64/128Mbit-es változat, illetve egy kis plussz, amivel kiegészült a 
meglévõ már végleges változat. 
 
Eme fejlesztés a sok megkeresés, illetve az éles kritikák miatt, úgymond eleget 
téve a kéréseknek, került rá az utolsó végleges verzióra. A kritikák nagyon sok 
esetben érintették az SD kártya hiányát. Én soha nem akartam egy már meglévõ 
hasonló kártyát majmólni, így elkerültem messzirõl a hasonló megoldásokat. Most 
viszont bár meghagyva az eredei koncepciót is, egy plussz kiegészítéssel, képes 
a kártya a MicroSD kártyák olvasására és MicroSD kártyáról való közvetlen 
játékbetöltésre. 
 
A kártya továbbra is támogatja a több játék feltöltési lehetõséget, amelyet a 
megszokott módon, PC-rõl USB módban lehet elérni, de akinek ez nem volt 
szimpatikus, az egy FAT16-os MicroSD kártyára felmásolva a játékokat, 
vállogathat kedvére, kényelmesen, magán a hardveren. Az új hardver felismeri, 
hogy ha a MicroSD kártya be van helyezve a szlotba, így azonnal a MicroSD 
kártyán lévõ játékokat vagy mappákat kezdi el listázni. A kártyába, ha a MicroSD 
kártya be van helyezve, csak MicroSD módban fog mûködni, de ha nincs behelyezve, 
akkor USB-vel a gépre kötve a régi megszokott módon történik a játék kiválasztás 
és feltöltés az eszközre. 
 

 



 
Tehát vagy MicroSD kártya vagy USB-s feltöltés, a kettõ egyszerre nem fog 
mûködni. 
 
MicroSD kártya használatánál, csak egyszerre egy játék választható ki, amelyet 
közvetlen a kiválasztást követõen azonnal fel is tölt. Feltöltés után az eszköz 
automatikusan restartol és elsõnek a megszokott intro, LOGO képernyõ fogad, majd 
ezt követõen egy már az új kártyáról készült SEGA-sított intro kép és ezen 
keresztül jezi, hogy mely játék van feltöltve az eszközre. Néhány máspodperc 
elteltével a játék elindul. 
 
Inro képernyők USB módban: 
 

        
 
Intro képernyők  MicroSD módban: 
 

      
 
Tehát a MicroSD kártya mód nem támogatja a többjáték feltöltését, ahhoz továbbra 
is USB-és, PC-és programból való feltöltést kell választani. Elõnyei az USB-s, 
PC-s programból való feltöltésnek az egyszerre akár 4 játék feltöltése, amelyet 
aztán a kártyán töltési idõ nélkül váltogathatunk. Ebben az esetben az MicroSD 
kártyát nem szabad a hardverbe helyezni. Hátránya, hogy kell egy PC a játékok 
feltöltéséhez. Az SD kártya mód elõnye a közvetlen játék kiválasztás és azonnali 
gyors feltöltés. A MicroSD kártyás közvetlen feltöltés sebessége az USB-s, PC-s 
programból való feltöltéshez képest akár jóval gyorsabb is lehet. Hátránya, hogy 
egyszerre csak játék tölthetõ fel az eszközre. 
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MicroSD kártya tulajdonságai: 
 
Fontos, hogy a MicroSD kártya FAT16-os fájlrendszert használjon és a kártya 
használat elõtt lehetõleg teljes formatáláson essen át. 
 
Ajánlott program: SDFormatter 
Tesztelt kártyák: Kingston 4GB MicroSD HC (4), Samsung 4GB MicroSD HC (4) 
 
Továbbiakban csak a MicroSD módban történõ alkalmazásról írok, hiszen az USB-s 
változatnak kimerítõ dokumentációja már rég elérhetõ. 
 
A kártya kialakításánál már figyelembe vettem, hogy az USB és SD protok 
valamelyest emelkedjenek ki a kártya tetején, ezzel biztosítva a megfelelõ 
méreteket, ha valaki kazetta dobozba helyezné a nyers hardvert. 
 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vezérlés: 
 
Az eszközön 1db funkció gomb érhetõ el, ezért ehhez képest kellett a programot 
alakítanom. Nem volt egyszerû, de logikusan végig gondolva csak egy megoldás 
jöhetett szóba, amely megoldás végül meg is valósult. 
 
A gomb funkciói: 
 
0. ha az eszközön még nincs feltöltött adat, akkor alapból a MicroSD kártyát 
fogja listázni, a képernyõn nem jelenik meg semmi (elsõ indulás vagy frissítés 
utáni állapot) 
1. egy rövid ideig tartó gombnyomás egyet lép a listán lefelé, ha a léptetés 
eléri a lap alját, akkor lapoz és az újabb lapon található listát láthatjuk a 
kijelzõn 
2. két egymást követõ gyors gombnyomás léptet vissza felé (a listán felfelé), 
egészen a lista elejére lehet léptetni, de a további léptetések visszafelé 
eredménytelenek lesznek vagy is marad a lista legelsõ elemén 
3. egy hosszantartó gombnyomás (~1mp), ha mappa, akkor belép a mappába, ha 
fájl, akkor megkezdi a fájl feltöltését 
4. Ha az eszközön van már feltöltött adat, akkor az automatikusan el fog 
indulni, de a fájl lista csak abban az esetben jelenik meg a kijelzõn, ha 
egyszer a gombot megnyomjuk. 
 

 
 
Látható, hogy ez az egyetlen gomb mennyire hasznos tud lenni még akkor is, ha 
ilyen összetett feladatokat akarunk megvalósítani.. Logika!! :D 
 
Ha az eszközben nincs a MicroSD kártya behelyezve, de már elidult a gép, akkor 
is van lehetõségünk az eszközbe behelyezni a kártyát, de ebben az esetben a 
gépben futó program meg fog szakadni, lefagy mivel a kártya újra indul és a 
közvetlen memória elérést felfüggeszti. 
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Ha a gép megfagy és nem indul újra magától, akkor javasolt a gépen a reset gomb 
megnyomása vagy legrosszabb esetben az ismételt ki/be kapcsolás. 
Értelmezhető, hogy amennyiben van rá lehetõségünk, úgy a MicroSD kártyát 
kikapcsolt állapotban helyezzük vagy távolítsuk el a kártyából. Utóbbi esetnél 
van a legkisebb esély a rendszer instabil mûködésének. 
 
Korlátozások: 
 
A program korlátozott kiterjesztésû fájlokat fogad csak el, ezért mindenképpen 
érdemes megtekinteni mit is töltünk a használni kívánt MicroSD kártyánkra. 
 
Engedélyezett kiterjesztések: 
1. .md, .MD 
2. .bin, .BIN 
3. .gen, .GEN 
 
A korlátozás annak fényében történt, hogy a felesleges és kártékony 
adatállományokat ne tudjunk az eszközre tölteni. Más speciális esetben minden 
fájl típus engedélyezhetõ. 
 
Tervek: 
 
Késöbbiek folyamán tervezem egy estleges OLED kijelzõn is megjelenõ játék intro 
kép kirajzolását, attól függõen, hogy milyen játékot töltöttünk fel és, hogy 
annak van e létrehozott introja. Ennek kivitelezése még képlékeny, de az már 
szinte biztos, hogy csak MicroSD módban lesz elérhetõ ez a funkció. Akár még 
mozgó képet is lehetne kirajzoltatni játék közben. 
 
Hibák: 
 
A DPTP SMFD kazetta SEGA Megadrive 2-es konzolon teszteltem és fejlesztettem ki, 
Megadvive 1-es és Genesis konzolon lehetnek esetleges hibák, fõként az 
újraindítások alkalmával. Ilyen esetben mindig a reset gombbal probáljunk meg 
elsõnek újraindítani a konzolt. Az esetek 99%-ban ez megoldja a problémát. A 
gond a konzol hardveres resetelésében keresendõ, hiszen a feltöltés idejére a 
konzolt reset állapotba van kényszerítve, amelyre a gyártó a megtervezésénél nem 
számolt. 
 
SEGA Megadrive I és Megadrive II 
 

   
 
DPTP System – DPTP SMFD 64/128Mbit Plus Cartridge 
http://neo-geo.hu/index.php?modul=dptpsmfd 
Videó: https://www.youtube.com/watch?v=eaxrD7BTWF0 
 
Érdliget 
2017-05-31 


