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1. Előszó:
A záróvizsga tárgyát képező projekt gondolata még évekkel ezelőtt fogalmazódott meg bennem,
azonban az elkészítéséhez szükség volt alaposabb hardver és szoftver ismeretek elsajátítására.
Érettségi után úgy gondoltam, hogy folytatnom kell a tanulmányaimat ezért jelentkeztem a
Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Katona József Szakgimnáziuma és Szakközépiskola
által indított 2 éves Szoftver tervező/fejlesztő tanfolyamára. A folyamatos tudásanyag megszerzése
közben egyre komolyabban kezdtem elmélyülni a hardverek és szoftverek bugyraiba, amihez
nélkülözhetetlen, ha az embernek a türelme és affinitása is van ezen tudásanyagok autodidakta
módon való továbbfejlesztéséhez is.
A projekt inspirációja a gyerekkorba történő visszaemlékezés, amely a 90'-es években megjelent
SEGA MEGA DRIVE játékkonzol nyújtotta grafikai és játékmechanikai megoldásaira vezethető
vissza. Szoftveres kísérleteim persze már korábban is voltak, Basic majd DOS parancssoros
programozásban, de azok ismerete nem kötött le annyira mint maga a játék és a játék mögött lévő
hardver és szoftver. Sokszor szerettem volna magam is játékot, de legalább kisebb programokat írni,
amelyek hasznosak lehetnek a felhasználók körében, de erre még gyerek koromban nem igazán
tudtam koncentrálni, mivel a megfelelő tudásanyag nem volt a birtokomba és életpályám is más
irányba terelt, ezért ez csak álom maradt.
Szoftveres kísérleteim a 90'-es évek végére ismét előtörtek bennem és a 2000-es évek elejétől
aktívan, napi rendszerességgel foglalkoztam HTML, és PHP programozással. Később ezek komoly
részévé váltak a mindennapjaimnak és mélységében is elkezdtem foglalkozni a web
programozással.
A programozás kezdetben csak hobbi volt az életemben, én készítettem a saját weblapjaimat, és
különböző hasznos építőipari programokat, amelyek megkönnyítették az eredeti szakmám
informatikai (kommunikáció, kapcsolattartás), és szakmai számolgatásait (tetővel kapcsolatos teljes
anyagszükséglet kiszámolása, tető kivitelezési méretjelölések, hajlásszög változók számításai).
Egy idő után rájöttem, hogy minden amit csinálok, minden napom amit eltöltők a munkámmal,
virtuális.
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Ekkor jött az ötlet, hogy mi van, ha a programozási ismereteimet továbbfejleszteném és
hozzávenném még a hardver ismereteket és elkezdenék hardvert fejleszteni és annak a hardvernek
én írnám a szoftveres részeit is. Ez már sokkal életszerűbbnek találtam, hiszen minden munkámnak
lesz majd fizikai kivetülése, és nincs szükség a programjaimnak a virtuális térre, elég egy
akkumulátor

is,

hogy működjenek,

vagy egy napelem.

2014-től

magánvállalkozóként

tevékenykedtem, és elkezdtem erősen fejleszteni a hardveres és szoftveres ismereteimet, amelyek
révén elég hamar kísérletezésekbe kezdhettem. Az első projektjeim, a kezdeti nehézségek révén
nem is voltak túl innovatívak, de persze volt egy két sikeresebb is, amelyek a mai napig hasznosak a
számomra, vagy azok számára, akik birtokolják őket. Ezen projektjeimről további informácikót a
youtube csatornámon tettem közzé: https://www.youtube.com/user/neogeohu
2016-ban a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Katona József Szakgimnáziuma és
Szakközépiskola berkein belül jelentkeztem a „Működj” pályázatra, amelyet a Magyar
Elektrotechnikai Egyesület és a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum minden évben megrendez
a középiskolás és egyetemi diákok részére, melyre egyedi és innovációs projektjeikkel
pályázhatnak. A pályázat célja, hogy a ma Magyarországon az informatikai és elektronikai területen
elhelyezkedő legnagyobb vállalatok be tudjanak mutatkozni és az ifjú tehetségeknek támogatást,
továbbképzést és/vagy állást, ösztöndíjat ajánljanak.
Ezen a pályázaton innovációs "Okos kupak" projektemmel első helyezést értem el, amelyet
különböző díjakkal jutalmaztak. Ez volt az első országos pályázati elismerésem.
Az okos kupak egy olyan eszköz, amely figyelmeztet egy előre beállított időközönkénti
vízfogyasztásra. Figyelmeztetése hanggal és fénnyel történik. Célja az egészséges életmódra való
ösztönzés,

törekvés.

További

információ

és

szakmai

dokumentáció

http://muszakivagyok.hu/mukodj_palyamuvek/2016/toth_peter_20160602143821.pdf

a
linken

olvasható.
Eme projektem, amely a most íródó záróvizsgám alapja, nem lesz ennyire innovatív, de
mindenféleképpen új egyedi fejlesztésnek tekinthető, mivel még soha sehol nem láttam ilyent, de
még hasonlót sem, amelyet a fejlesztők kezébe adnak és ugyan csak fejlesztéshez használhatnak.

2. Rövid bemutatása a projektnek:
Mint köztudott, főként a videó-játékos körökben és az új generációs játékosok körében, erősen
terjed a homebrew és a demoscene. E kifejezések az otthon készített demó, játékok, illetve
5
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hardveres megoldásokra utalnak.
A homebrew-nak(ejtsd: hómbrú), azokat a hardvereket és szoftvereket nevezik, amelyek valamilyen
konzolplatformra készültek, de nem rendelkeznek hivatalos licenccel. Általában rajongók,
hobbiprogramozók készítik őket és rendszerint a futtatásukhoz valamilyen módosítás, extra hardver,
stb. tehát mindenképpen plusz erőfeszítés szükséges a felhasználó részéről. A homebrew maga nem
feltétlenül illegális (habár a konzol lelkivilágába történő beavatkozások a garancia elvesztésével
járhatnak, de ez sem mindig van így), de rendszerint a homebrew-t futtatni tudó készülék képes
illegálisan másolt játékprogramok futtatására is, mert megkerüli azokat a mechanizmusokat,
amelyek ellenőrzik a hivatalos licenc meglétét a program indításakor. Ezért számos konzolgyártó
erőteljesen küzd a homebrew ellen, ilyen például a Sony. Más gyártók ugyanakkor nem fordítanak
különösebben sok energiát erre a harcra, szintén mások pedig támogatják az efféle otthoni
fejlesztéseket.
2.1. Egy példa:
Egyre népszerűbb az úgynevezett RaspberryPi1 otthoni mini arcade2, játékkonzolok, emulátorok
kialakítása. Az eszköz (RetroPi3 néven is ismert) lehetővé teszi a régen megjelent C64, TVC,
SEGA, Nintendo és egyéb más arcade videojátékok emulálását. Az általam ötletként felmerült
projekt egyedülálló, nem emulátor és nem elsősorban játékra használatos, sokkal inkább a fejlesztők
kezében képez majd igazi értéket.
Demoscene: egy újabb fogalom, amely erősen inspirálta a fejlesztésemet.
A demoscene (ejtsd: demószín) egy nemzetközi, underground számítástechnikai szubkultúra,
melynek tagjai különböző számítógépes digitális művészeti alkotásokat készítenek, legyen az zene,
grafika, animáció vagy programozás, kizárólag az alkotás öröme miatt. A demoscene-en belül,
hasonlóan más önszerveződő szubkultúrákhoz a résztvevők többnyire néhány fős, olykor
nemzetközi csapatokba tömörülve hozzák létre a közös műveiket. A csapatok legfontosabb tagjai a
programozó (coder), a grafikus, a zenész és az utóbbi időkben a 3D modeller, aki a három
dimenziós látványvilág tervezéséért felelős. Hasonlóan más modern szubkultúrákhoz a demoscene
nem hivatalos nyelve az angol, természetesen kiegészülve sajátos kifejezésekkel, szavakkal.

1. A Raspberry Pi egy bankkártya méretű, egyetlen áramköri lapra/kártyára integrált BCM2835 (ARM) alapú
számítógép, amelyet az Egyesült Királyságban fejlesztettek oktatási célokra.
2 Arcade Game: olyan játékgép, amellyel pénzérme bedobása után játszhatunk. Nem összekeverendő a nyerőgépekkel
3 A RetroPi egy hardveresen és szoftveresen is Arcade játékok futtatására felkészített RespberryPi eszköz
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E két fogalom körüljárása és megértése után már nem lesz nagy meglepetés az általam készített,
illetve fejlesztett eszköz, amely ezen két fogalmat teljesen kimeríti. Az eszköz tulajdonképpen egy
adattároló, amelyet a hivatott játékkonzol képes úgy olvasni, mintha gyári kazettát olvasná. Gyorsan
hozzá kell tegyem, hogy a szóban forgó játékkonzol egy 1991-ben megjelent eszköz, amely már
nem képez piaci értéket, csak azok számára fontos akik a fentebb említett két fogalmat gyakorlatban
is használják. Továbbá semmilyen módosítást és moddingolást4 nem igényel a használata, az eszköz
önállóan, a konzol gyári állapotának megőrzésével képes működni.A tervezett eszköz előzményei,
saját szakirodalma a következő linkeken keresztül elérhető és olvasható.
http://neo-geo.hu/index.php?modul=dptpsmfd

3. Szükséges ismeretek és programok:
A teljes projekthez a következő programozói ismeretekre és programokra volt szükségem: C Sharp,
C#, Motorola 68000 Assembly, CSS3, HTML5, JS, PHP, SQL, MediaQuery

4. Használt programok részletezése:
4.1.1. EditPlus3:
Egy olyan általános célú fejlesztői környezet (szövegszerkesztő), amely elsősorban a
webprogramozást segíti. A környezet a felsimert kódrészeket színezi és kód strukturális elrendezést
is elővetít.
4.1.2. C SHARP, Visual Studio IDE:
A C# a Microsoft által a .NET keretrendszer részeként kifejlesztett objektumorientált programozási
nyelv. A nyelv alapjául a C++ és a Java szolgált. A Visual Studio a Microsoft több programozási
nyelvet tartalmazó fejlesztőkörnyezete, amely az évek során egyre több új programnyelvvel bővült.
Jelenleg a F#, C++, C# és Visual Basic programozási nyelveket, valamint az XML-t támogatja. A
csomag része még a MASM (Microsoft Macro Assembler) is, ami részleges assembly támogatást
biztosít.
4.1.3. STM32 Atollic TrueStudio:
Az Atollic® TrueSTUDIO® az STM32 számára rugalmas és bővíthető fejlesztő és hibakereső
fejlesztői környezet az STM32 MCU fejlesztők számára, akik rendkívül hatékony eszközöket
szeretnének a kiváló minőségű beágyazott szoftverek fejlesztésében. A TrueSTUDIO® nyílt
4 Olyan hardveres módosítás, amely megbontja a gyártó által készített hardver biztonságos működését
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szabványokon (ECLIPSE és GNU) alapul, és a kódkezelés és a fejlett rendszerelemzés szakmai
jellemzőivel bír.
4.1.4. IAR Embedded Worbench 7:
Az IAR Systems egy svéd számítástechnikai vállalat, mely beágyazott rendszerekhez készít
fejlesztői környezeteket. Manapság a 32 bites vezérlők fejlesztőeszközei terén meghatározó
szerepet tölt be, mint fordító és hibakereső eszközök forgalmazója.
4.1.5. EasyM68K:
Az "EASy68K" egy Motorola 68000-es CPU-ra készített fejlesztői környezet. Az „EASy68K”
lehetővé teszi 68000-es program szerkesztését, hibakeresését és futtatását Windows rendszereken.
Nincs szükség további hardverre. Az "EASy68K" egy nyílt forráskódú projekt, amelyet a GNU
általános nyilvános felhasználási licenc alatt terjesztik.
4.1.6. Fusion364 emulator:
A Fusion364 emulátor egy olyan számítógépes program, ami más programoknak vagy eszközöknek
a környezetét (vagy annak részét) „szimulálja”, vagyis lehetővé teszik az adott rendszerrel nem
kompatibilis programok (vagy operációs rendszerek) vagy számítógépek futtatását.
4.1.7. GrafX2 v2.5:
A GrafX2 egy bittérképes grafikus szerkesztő, amelyet az Amiga programok Deluxe Paint és
Brilliance ihlette. Ez ingyenes szoftver, és a GNU General Public License alatt terjesztik.
4.1.8. WampServer64:
A WAMP egy Windowson futtatható alkalmazáskiszolgáló programcsomag, amely fő elemeit az
alábbi négy program alkotja:
• Windows, a Microsoft által gyártott operációs rendszer.
• Apache HTTP Server, egy szabad szoftver/nyílt forrású webszerver, a jelenleg a
legnépszerűbb.
• MySQL, egy többszálas, többfelhasználós SQL adatbázis-kezelő rendszer (DBMS), a Sun
Microsystems tulajdonában, több mint 11 millió installációval.
• PHP (PHP: Hypertext Preprocessor), egy programozási nyelv, amit eredetileg dinamikus
weboldalak fejlesztésére terveztek. A PHP-t leggyakrabban szerveroldali alkalmazásoknál
használják, de parancssorból/konzol alól is használható, vagy önálló grafikus
8
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alkalmazásoknál.
4.1.9. BMP to SMS/GG tile converter:
Egy olyan szerkesztő program, amely a BMP, a PNG, a PCX és a GIF formátumú képeket nyers
vagy tömörített 8 × 8 pixeles, egymástól elkülönített bitplane spriteokra alakítja át, amelyek
alkalmasak az SMS, MD és a GG homebrew programokban való részvételre. Ugyanakkor
optimalizálja a párhuzamos lapokat, létrehoz egy tilemappot az eredeti kép újbóli összeillesztéséhez
és kiexportálja a kép színpalettát.
A projektben szereplő számítógépes programot C SHARP - Microsoft Visual Studio Ultimate 2012es évében megjelent v11-es verziójában írtam, Win7 64bit-es operációs rendszerre, .Net 4.2-es
keretrendszerhez. Továbbá hardver fejlesztéshez a következő programok voltak segítségemre:
Sprint Layout 6, Altium Designer. Mind kettő program a PCB megtervezésében nyújt segítséget.

5. Az eszköz működésének rövid ismertetése:
A kártya képes SD kártyáról (NORMAL MODE) és/vagy PC USB-n keresztül (DEBUG MODE)
adatot fogadni és azt tárolni, majd közvetlen memória cím és adatbusz elérést biztosítani a SEGA
MD játékkonzolnak, így lehetővé téve a feltöltött adatok közvetlen hozzáférését, futtatását. Az
eszköz létrehozásának fő célja a fejlesztők által fejlesztett programok részegységeinek tesztelése,
hibakeresése, vagy akár a teljes produktum bemutatása, futtatása.
5.1. Részletes kifejtés:
A projekt komoly, előre átgondolt és megszervezett fejlesztési fastruktúrát, tervezést igényel, mivel
mind hardveres mind szoftveres megoldásokat fog tartalmazni, azoknak korlátai lesznek, melyeket
a tervezéskor komolyan figyelembe kell venni, hogy elkerülhetőek legyen az abszurd hibák. Ha
valaki írt már programot, vagy fejlesztett hardvert, tudja, hogy nincs olyan, hogy elsőre minden jó
lesz. Mindig vannak kisebb-nagyobb hibák, amelyekre a tervezéskor nem vagy elfelejtünk
gondoskodni, akár a projekt későbbi szakaszában kellhet egy nem várt, de még fontos funkció, ami
kissé felborítja a terveket, mert a megszervezése ütközik más szervezésével, és sorolhatnám, hogy
mennyi minden nem várt dolog jöhet közbe. A lényeg, hogy nem csak az ismeretekre, de türelemre
is szükségünk van, ha egy ilyen projektbe vágjuk a fejszénket. Mindenképp az első lépcső, ha már
tudjuk mit akarunk létrehozni és van benne hardver, akkor az nem lehet más mint a hardver
megtervezése. Tudnunk kell, milyen és hány I/O portra, milyen perifériákra, mekkora sebességre és
9
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nem utolsó sorban mekkora memóriára lesz szükségünk. Ez ha jobban megnézzük pont olyan mint
egy PC, ott is ugyan ezeket a hardver ismereteket kell begyűjtenünk, ha komolyabb programot
akarunk írni. Ha ezek az ismeretek megvannak, akkor ki kell választani a megfelelő mikróvezérlőt,
amely a főbb aritmetikai és egyéb perifériás és I/O kezelésekre képes, olyan sebességgel és
programozható memória kapacitással, amely megfelelő lesz a kész projekt számára. Sajnos a
mikrokontrollerek esetében, a szükséges memória kapacitást elég nehéz meghatározni, így érdemes
mindig egy olyat választani, amiben bőven lesz majd tartalék, mert nem tudhatjuk, hogy a
programunk felépítése, struktúrája és egyéb nem várt programrész, mennyi programmemóriát
emészt majd fel.
5.2. Hardver:
Nézzük a projektemben mely perifériákra lesz szükségem (a legfontosabbtól haladva, prioritásukat
tekintve csökkenő sorrendbe):
1. Megfelelő mennyiségű I/O5 port
2. FSMC, Flexible Static Memory Controller6
3. SDIO 8bit, Secure Digital Input/Output, max. 40MHz7
4. USB, Universal Serial Bus8
5. SPI, Serial Peripheral Interface9, opcionális, később kifejtem miért
6. CLK10, fontos a megfelelő sebebesség megválasztása
5.3. Bootloader:
Fő szempont volt még az MCU kiválasztásánál, hogy támogassa a Bootloader-t. Ez a kifejezés egy
olyan memória szervezést jelet, amely egy megfelelő bekapcsolási állapotban képes egy olyan
zárolt bootmemóriából betölteni a gyári11 programját, amely képessé teszi a felhasználó által
elérhető programmemóriájának felülírását. Ez a funkció lesz majd később az eszköz firmware 12
5. Input/Output, Be- és kimeneti egység
6. Hardveres külső memória vezérlő
7. SD kártya 8bit-es biztonságos és gyors hozzáféréssel
8. Szabványos soros adatátviteli módszer
9. Soros perifériainterfész, szinkron soros adatátviteli módszer, rendszerint egy panelen vagy készüléken belül
használják
10. Mikrokontroller rendszer órajele
11. Léteznek olyan MCU-k, amelyek esetében a bootloader programot is magunknak kell megírni
12. A számítástechnikában a firmware egy olyan program, mely az adott hardware eszközbe van beépítve. Ez a program
gondoskodik a hardware belső vezérléséről. Sok eszköz esetében lehetőségünk van frissítésre
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frissítéséért felelős. Cél egy nyitott forráskódolású, frissíthető eszköz, amely felhasználását tekintve
abszolút egyedülálló és multifunkcionalitást biztosít a felhasználónak.
Ezen ismeretek birtokában tudunk már egy megfelelő MCU-t 13 választani, a projektemben én az
STM32F407ZET6 típusú kontrollert választottam, szóba került még az STM32F103ZET6 is, de
annak sebessége csak 72MHz, így arról letettem. Ennek a kontrollernek több mint elegendő I/O
portja, perifériája, sebessége és program memóriája van mint, amennyire szükségem volt e projekt
kapcsán. Sajnos a mikrokontroller választás nem csak azt jelenti, hogy bármilyen mikrovezérlő jó,
vagy feltételezzük azt, hogy a választott egység programnyelvét megtanuljuk, mert ahány gyártó
annyiféle programozási nyelv vagy programozási struktúra létezik. Én a sok pozitívuma miatt
inkább elkeztem tanulmányozni és megtanulni programozni erre az MCU-ra. Mivel a záróvizsga
nem ezen perifériára van kihegyezve, így ennek részletesebb ismertetésére nem térnék ki.
További információ az MCU-ról: https://www.st.com/en/microcontrollers/stm32f407ze.html

1. ábra. Projektben
használt STM32F407
MCU

5.4. Hardverkomponensek:
Továbbiakban a hardver felépítésére szükséges komponenseket mutatom be.
A mikrokontroller végzi a kommunikációs és perifériás kapcsolódásokat, és ehhez továbbiakban
szükség van külső perifériákra, nevezzük ezeket végtagoknak, mint például:
•

62WV51216ALL, 8Mbit - 1MB SRAM14

•

MX29LV640, 64Mbit - 8MB Flash RAM15

•

SN74ALVC164245 szintillesztő IC16

•

AMS1117-3.3, Low DropOut voltage stabilizer17

13. Micro Controller Unit, Mikrovezérlő, olyan mikroprocesszor, amelyet programmemória és számos periferiális
funkció egészít ki
14. Static RAM, Frissítést nem igénylő RAM, tartalmát csak addig tartja meg, ameddig áram alatt van
15. Olyan memória, amelyet többször írhatunk, törlésig az adatokat megtartja
16. Olyan IC amely, képes az 5v-os I/O portokat, 3v-os I/O portra illeszteni
17. Kis feszültségesésű analóg feszültségstabilizátor, 3.3v-os
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•

74LVC1G08GW, AND GATE18

•

LED, Light Emitting Diode19

•

Resistor, Capacitor, Swicth,...stb20

•

OLED kijelző, opcionális, Organic LED21

5.5. Opcionális kitérés:
Az előzetes tervezéskor az OLED kijelző meghajtásához szükséges SPI busz nem volt kivezetve, de
később nagy segítség lett volna a hibák kiszűrésében. Az 1.2-es verziónál már ezt a lehetőséget is
ráterveztem a PCB-re, így bármikor, ha szükséges az OLED-es kijelzőn vagy egyéb más SPI
kompatibilis eszközzel nyomon tudom követni a program futását, működését.
5.6. Kapcsolás tervezése:
A PCB megtervezéséhez szükséges párhuzamosan vagy azt megelőzve, egy sematikus, illetve
kapcsolási rajzot készíteni, ami a legfontosabb kapcsolatokat írja le és azok pontos bekötéseit.
E projekt kapcsán az alábbi kapcsolási rajz született:

18. Logikai és (AND) kapu, pl.: 0xF0 & 0x0F == 0x00, pl: 0x01 & 0x03 == 0x01
19. Fénykibocsátó dióda
20. Ellenállás, Kondenzátor és csatlakozók
21. Szerves anyagú félvezetőből készült fénykibocsátó dióda (rendszerint mátrixkijelzőként alkalmazzák)
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2. ábra. DPTP SSMD DEBUG CART - kapcsolási rajz

A kapcsolási rajzunk elkészítése után, megkezdőzhet a kártya alaplapjának megtervezése, ezt
nyáktervezésnek nevezzük. A nyák tervezése mindig úgy kezdődik, hogy lefixáljuk az alkotó
elemek helyzetét, attól függően, hogy mennyire fontosak és mennyire fontos, hogy egy adott helyen
helyezkedjenek el a nyák felületén. Persze azt is figyelembe kell venni, főként több rétegű nyák
tervezésekor, hogy mely alkotó elemek melyik oldalra kerüljenek és hogy az esetleges burkolatok,
hogy fognak illeszkedni a kész tervekhez. A projektem keretében egy 2 rétegű, nem túl bonyolult,
de még is komplex nyáktervet készítettem, a terven 2 opcionális csatoló felület is kiépítésre került,
amely a felprogramozásban, hibakeresésben nyújthat a fejlesztés idején sok segítséget.
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3. ábra. DPTP SSMD DEBUG CART - tervezett végeredmény
A nyákterven fel kell tüntetni az alkotóelemek pozícióját, illetve pozíció számát, ami a kapcsolási
rajzban tartalmazza a hozzá tartozó értéket, illetve a nyák verziószámát, amely a fejlesztőnek fontos
információt tárolhat, hiszen ha valami változás van két verzió közt, akkor ebből a verziószámból
tudja azt kiszűrni. A 3. ábrán egy renderelt képet láthatunk arról, hogy milyen végeredményre
számíthatunk a legyártást követően.
5.7. Tervezési hibák:
Alapos tervezés után is belefuthatunk hibákba, ezért fontos, hogy verziószámmal lássuk el az egyes
változatokat. Elég egy apró hiba és már is felborul minden tervünk. Én is követtem el hibát, ezért a
fentebb látható ábrán már az 1.2 verzió szám látható. A hiba pedig nem más volt, mint egyetlen
ellenállás kihagyása, komoly fejfájást okozva. Ilyen vagy hasonló hibákat fizikai átkötésekkel lehet
14
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javítani, ha már legyártásra kerültek a tervek, de jobb esetben már gyártás előtt kiszúrhatóak a
megfelelő ellenőrzésekkel ezen hibák. Szánjunk mindig elegendő időt a hibakeresésre, mert szinte
mindig van hiba.

6. Szoftver tervezése és fejlesztése:
A projekt fejlesztése egyik legsarkalatosabb pontja a programok megírása. Hogyan írjunk
programot egy még csak asztalon létező tervhez? Sajnos sehogy, már korábban gondoskodni kell a
fejlesztéshez szükséges debug, illetve olyan alap felszereltségű alaplapra 22, vagy alaplapokra,
amelyeket meg lehet vásárolni, és képesek vagyunk összecsatolni a szűkséges külső perifériákkal.
Az én ilyen fejlesztő eszközöm, amely már a projekt elején a rendelkezésemre állt a 4. ábrán
látható:

4. ábra. STM32F407 fejlesztő panel
22. Alap felszeltségű alaplap: olyan előre készített tanuló panel, amelyen minden perifériát ki tudunk próbálni.
Általában a gyártó maga is készít tanuló úgy nevezett Basic PCB-ket
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Eme eszközzel képes voltam a szoftver fejlesztés megkezdésére, sőt alapvetően az összes különálló
perifériát leprogramoztam, mire az első prototípus PCB-t23 legyártattam.
6.1. Hardver programozása:
Az első programozási feladat az MCU felkonfigurálása volt, egészen addig el kell jutni, ameddig
egy LED-et képesek vagyunk villogtatni. Amikor megvolt az első LED-es projektem, elkezdtem
foglalkozni a többi periféria elérésével, használatával, sorba a következőkkel:
•

MCU és perifériák beállításai

•

SRAM elérés, írás, olvasás

•

Flash RAM elérés, írás, olvasás

•

SD kártya kezelése, írás, olvasás

•

USB kezelése, adat küldés és fogadás

Ezen funkciók külön-külön projektekben valósultak meg, amelyek így nem voltak túl bonyolultak,
de az ismeretlen MCU programozása és beállításai rendkívül sok időt emésztettek fel. Arról nem is
beszélve, hogy esetenként a C nyelvek, mind struktúrájában 24, mint definíció25, vagy változók
deklarálásaiban26 különbözhetnek egymástól, néha kevésbé és néha nagyságrendekkel.
Amikor az IDE27 működését megértettük és használni is képesek vagyunk az adott programozási
nyelvet, elkezdhetjük első általában tanuló projektünk létrehozását.
Nézzünk meg egy ilyen mappa struktúrát az 5. ábrán:

23. Printed Circuit Board, Nyomtatott áramkör
24. A strukturált programozás egy programépítési alapelv
25. A definíció a programnyelvekben legtöbbször egy szimbólum (alprogram, művelet, típus) felépítésének, vagy
működésének pontos leírását jelenti. A deklaráció párjaként szokták emlegetni, amely csak az adott jel (függvény, típus)
megnevezését, felületes leírását tartalmazza.
26. Deklarációnak nevezzük egy forráskódnak azt a részét, amely egy azonosítót egy változóhoz, alprogramhoz,
modulhoz, vagy más nyelvi elemhez köt. A deklaráció általában magába foglalja az elem típusának a meghatározását is.
A deklarációk egyrészt a fordítók dolgát teszik könnyebbé, másrészt egyértelműsítik a kódot.
27. Integrated Development Environment, Integrált (szoftver)fejlesztő környezet (forrásszöveg-szerkesztő, fordító,
hibajavító stb.)
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5. ábra. Tanuló LED
projekt mappa
szerkezete

6.2. Projekt mappa leírása:
1. Debug mappa - a fordító saját mappájaként kezeli, ebben a mappába tárolja a részben
fordított vagy a fordításhoz szükséges alap fájljait
2. settings mappa - a fordító számára tartalmaz fontos, főként az MCU beállításairól
nélkülözhetetlen információkat
3. main.c - a forrás fájlunk, amely a programunkat tárolja
4. .dep, .ewp, .ewt, .ewd, .icf, .eww - ezen fájlokat az IDE használja, ezek a fájlok tartalmazzák
a projekthez kapcsolódó adatokat, mint pl. elérési útvonal
5. stm32f4xx_conf.h - ez a fájl a különböző perifériás állományok csatolásáért felelős
6. stm32f4xx_it.c - az MCU megszakítást kezelő és végrehajtó rutinjait tartalmazza
7. stm32f4xx_it.h - az MCU megszakítás kezelő rutinjainak prototípusait, definícióit
tartalmazza
8. system_stm32f4xx.c - az MCU legfontosabb beállításait tartalmazza, mint pl. rendszer órajel
beállítása
A fenti felsorolás szépen mutatja, hogy miképpen épül fel egy projekt, de mindez kevés a megfelelő
main.c vagy is a főprogramunk nélkül. Tekintsük is meg a LED-es főprogramom, hogy legyen némi
elképzelés, hogy milyen egy MCU programozása, vagy program struktúrája:
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6.3. MCU programrészlet:
#include "stm32f4xx.h"
uint32_t multiplier;
void
void
void
void

// MCU regisztereit tartalmazza
// Időzítéshez szükséges változó

delayMs(int n);
// Prototípusok
Delay_Init(void);
DelayUs(uint32_t micros);
DelayMs(uint32_t millis);

int main()
{
SystemInit();
Delay_Init();

// Főprogramunk kezdete
// MCU inicializálása
// Időzítő rutinok inicializálása

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
//
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE);
//
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;//
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
//
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
//
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
//
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
//
kikapcsolva
GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
//
//
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);
//
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
//
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
//
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
//
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
//
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
//
kikapcsolva
GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
//
GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_3);
while(1){
ciklusa
GPIO_ToggleBits(GPIOF, GPIO_Pin_9);
vagy le kapcsolja
delayMs(1000);

IO struktúra
Periféria beállítás
Melyik PIN
Kimenet
50MHz
Típus felsorolás
Felhúzó ellenállás
Struktúra átadása
GOMB K1 (PE3)
Periféria beállítás
Melyik PIN
Kimenet
50MHz
Típus felsorolás
Felhúzó ellenállás
Struktúra átadása

// While, főprogramunk örök
// LED D1
// LED állapotától függően be
// Várunk 1 másodpercet

// Csak gombra, fut le
if(!(GPIOE->IDR & GPIO_Pin_3)){
// A feltétel akkor igaz, ha
GPIOE->IDR & GPIO_Pin_3 értéke 0, vagy is a GOMB meg lett nyomva
while(!(GPIOE->IDR & GPIO_Pin_3));
// Addig ebben a ciklusban pörög
a program, amig a GOMB fel nincs engedve (pergés mentesítés)
GPIO_ToggleBits(GPIOF, GPIO_Pin_10);
// LED állapotától függően be
vagy le kapcsolja
GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_3);
// LED lekapcsolása (fordított
működés)
}
}// While vége
}// Main vége
// A további függvények az időzítésért felelősek
void delayMs(int n) { // Mili szekundum függvény, 1 másodperc 1000-ed része
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int i;
SysTick->LOAD = 46500 - 1;
// Újratöltési érték 1 ms
késleltetéshez
SysTick->VAL = 0;
// Számláló törlése
SysTick->CTRL = 0x5;
// Engedélyezés, nincs interrupt,
rendszer órajel
for(i = 0; i < n; i++) {
while((SysTick->CTRL & 0x10000) == 0); // A COUNT jelzőre várunk
}
SysTick->CTRL = 0;
// SysTick leállítása
}
void Delay_Init(void) {
// Timer függvény
RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
/* Get system clocks */
RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
/* While loop takes 4 cycles */
/* For 1 us delay, we need to divide with 4M */
multiplier = RCC_Clocks.HCLK_Frequency / 4000000;
}
void DelayUs(uint32_t micros) {
// Mikrószekundum függvény
/* Multiply micros with multipler */
// 1 másodperc 1000000-része
/* Substract 10 */
micros = micros * multiplier - 10;
/* 4 cycles for one loop */
while (micros--);
}
void DelayMs(uint32_t millis) {
// Milliszekundum függvény (más
típusú)
/* Multiply millis with multipler */
// 1 másodperc 1000-ed része
/* Substract 10 */
millis = 1000 * millis * multiplier - 10;
/* 4 cycles for one loop */
while (millis--);
}

7. Eszköz és a PC összekapcsolása:
Amennyiben a hardverünk készen áll a használatra, elkezdhetünk végre olyan számítógépes
alkalmazást írni, amely képes lesz az általunk meghatározott módon végrehajtani a feladatát. A
következőkben a projektben fejlesztett parancssoros C SHARP alkalmazást fogom bemutatni.
A program parancssoros alkalmazásként fejlesztettem, mivel így könnyebben illeszkedik a már rég
megszokott és használt SEGA MEGA DRIVE konzol emulátorainak hibakeresési funkciójának
indításához. Emiatt a programunkat indító paraméterekkel kell ellátnunk ahhoz, hogy a megfelelő
indítási beállításokat elvégezze.

7.1. Program indítása:
létrehozott_fájlunk_neve.exe paraméter1 paraméter2 paraméter3
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A név választás könnyű volt, mivel hibakeresés és tesztelés miatt hoztam létre az egész projektet,
így a program neve debug lett.
A paraméterek pedig a következőek:
•

memória típusa (SRAM vagy Flash RAM)

•

kommunikációs port megnevezése (COM?)

•

másolandó fájl neve

Összegezve egy indítási példa a következő képen néz ki: debug.exe SRAM COM3 sample.bin
Programunk indulásnál karakteres kiemelés hozzáadásával információkat ad a következőkről:
•

program neve, verziószáma

•

készítés dátuma

•

készítő neve és elérhetősége

•

alkalmazás használatának rövid ismertetése

•

részletesebb segítség nyújtás

7.2. Hibalehetőségek:
Indulást követően a program ellenőrzéseket végez, hogy minden paraméter megfelelően van e
megadva és hogy azok a paraméterek szerepelnek a felsorolásban, amelyek valóban
végrehajthatóak. Gyakorlatilag egy teljes hibakezelésen megy keresztül a program, elejétől a
végéig.
Sorba a következő ellenőrzések mennek végbe:
1.

van e paraméter megadva, ha nem akkor hiba üzenetet ír ki

2. ha az első paraméter kérdőjel, mit tegyen, ha nem, akkor a program tovább léphet
3. ha nem segítséget kértünk, akkor az első paraméternél a memória típusát adjuk meg,
ez a paraméter a kommunikációs, illetve a kommunikáció nélküli, vagy is az USB
várakozási idejét állítja be (SRAM esetében a várakozási idő szinte nulla, de Flash
memória esetében, mivel annak szekvenciális28 programozása van, egyszerűen több
időbe kerül egy byte adat beírása ezért fontos, hogy programunknak megfelelő
időzítést állítsunk be és ne fusson timeout hibára. Hibakezelés ez esetben nincs, de
ha nem jól van megadva a paraméter egy alapértelmezett beállítási mód fog
érvényesülni)
28. Szekvenciális programozás: Flash memóriák esetében annyit tesz, hogy minden írás előtt egy meghatározott
parancsokból álló sorozatot kell kiküldeni, majd csak ezek feldolgozását követően tudunk a memóriába adatot írni
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4. a következő ellenőrzés a kommunikációs port nevének ellenőrzése, ha a megfelelő
portot adtuk meg, akkor azonnal a program meg is nyitja és elvégzi a szükséges
kapcsolódási beállításokat, de ha nem a megfelelő portot választjuk ki, akkor azonnal
hiba üzenettel tér vissza a program. Ezen felül azt is vizsgálja, hogy van e egyáltalán
olyan port nyitva, amelyet igényelne a program, ha van és hibásan adtuk meg a port
nevét, akkor a hibaüzenet mellé javaslatot is tesz a megfelelő port nevével.
5. ha minden a fent leírt ellenőrzés sikeres, akkor már csak a megadott fájl ellenőrzése
van hátra, itt a program a fájl létezését vizsgálja elsősorban, ha azt jól adtuk meg és
létezik is, akkor be is tölti és továbblép
6. ezek után a program megpróbálkozik kapcsolatot létesíteni a kártyával, ennek
hiányában, vagy időtúllépés miatt, hibaüzenettel tér vissza a program és a további
futást megszakítva kilép
7. amennyiben sikeres a kapcsolatfelvétel, úgy megkezdődik az adatok küldése 256
byte-os szakaszokban
8. abban az esetben, ha az adat áramlás folyamatos és nem történik semmilyen hiba,
akkor a fájl méretével megegyező adatmennyiség kerül kiküldésre, amelyet a kártya
folyamatába fogad. Ha az adat áramlás megakad, akkor a program időtűlépés miatt
megszakad, kilép
Maga az adatküldési folyamatot nem kell magyarázni, de az adatküldés szinkronjának módja már
érdekes lehet és felvet néhány kérdést. Az adatküldési folyamatnál, ha nem megfelelő az időzítés
szétcsúszhat aszinkron, az adatok torlódhatnak és a végeredmény így hibás, hiányos adathalmaz
lesz, jobb esetben időtúllépéssel kilép a program az adatküldési folyamatból.
7.3. Szinkronizáció:
Ahhoz, hogy szinkronba tudjuk állítani a külső hardvert és a számítógép által küldött
adatcsomagokat, muszáj egyfajta időzítést beiktatni. Én erre a következő felsorolásban leírt
megoldást használom:
1. Kártya oldal: parancsra vár
2. PC oldal: adatkártya csatlakozási parancs kiküldése
3. PC oldal: várakozás nyugtázásra
4. Kártya oldal: parancs értelmezése, elfogadása
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5. Kártya oldal: nyugtázó parancs kiküldése
6. Kártya oldal: parancsra vár
7. PC oldal: fájl adatok begyűjtése és fájl információ csomag kiküldése
8. PC oldal: várakozás nyugtázásra
9. Kártya oldal: beérkezett fájl információs csomag begyűjtése, értékelése
10. Kártya oldal: nyugtázó parancs kiküldése
11. Kártya oldal: parancsra vár
12. PC oldal: fájl feldolgozás, időzítők beállítása és az adatcsomagok rendezett kiküldése
megkezdődik
13. PC oldal: 256 byte-os csomag rendezése és kiküldése
14. PC oldal: folytatáshoz nyugtázást vár
15. Kártya oldal: kártya fogadja az adatokat
16. Kártya oldal: nyugtázó parancs küldése
17. Kártya oldal: kapott adatok feldolgozása, közben érkezik a következő csomag
18. PC oldal: nyugtázó parancs értelmezése
19. PC oldal: következő 256 byte-os csomag rendezése és kiküldése
20. PC oldal: folytatáshoz nyugtázást vár
21. PC és Kártya oldal: 13-tól 20-ig tartó pontok ismétlődnek fájl végéig
22. Kártya oldal: adatok fogadása után a kártya automatikusan átadja a vezérlést a
játékkonzolnak
23. PC oldal: az adatküldési időből kiszámolja az adatátviteli sebességet, majd ezt ki is
írja
24. PC oldal: a program elvégezte a feladatát, kilép
Éles szemű olvasók kiszúrhatták, hogy nincs hiba kezelés, ellenőrzés az érkezett adat csomagokra.
Egy korábbi projektem alkalmával nagyon sok kísérletet végeztem az USB-s, adatátvitel kapcsán,
ahol külön hibakezelő rutinokat írtam, melyek szűrték és ellenőrizték a beérkezett csomagok
tartamát. Ezeken a teszteken azt tapasztaltam, hogy annyira kicsi az esélye, hogy valamilyen hiba
miatt adatvesztés lép fel, hogy a mostani projektből ezt a hibakezelést, ellenőrzést már kihagytam.
Legjobb tudomásom szerint az USB szabványos protokollja, amúgy is tartalmazza az alapvető
hibakezelést, amely úgy működik, hogy néhány bájt hibáig képes a hibát javítani, több hiba
esetében ismétli az adott csomag kiküldését.
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A kártyához használt MCU is képes a hiba kezelésre, oly módon, hogy egy CRC 29 regiszterbe
automatikusan minden byte-ot beír, majd az adatfolyam végén összehasonlítja a kapott CRC adatot
a megküldés előtt elkészített CRC adattal. Ha egyezik, akkor az adatátvitel sikeres és hibamentes
volt.

7.4. Fájlfeltöltő program hiba értesítései:
A következő néhány ábrán a program hibára futásaiból és sikeres feltöltésből néhány példát mutatok
be:

6. ábra. Hiba, ha nincs kommunikációs port

7. ábra. Hiba, ha nem a megfelelő kommunikációs port van kiválasztva

29. Cyclic Rendundancy Check, Ciklikus kódú redundancián alapuló digitális adatviteli hibajavítás
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8. ábra. Hiba, ha nincs fájl kiválasztva

9. ábra. Hiba ha időtűlépés lép fel a kommunikációban

10. ábra. Sikeres adatfeltöltés
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11. ábra. Segítségkérés
Segítségkérés30 a lábjegyzetben leírtak alapján elérhető.
7.5. Adatküldő program:
A következő néhány példán keresztül, bemutatom az elkészített C SHARP-os programom, alap és
egyben legfontosabb részeit.
7.5.1. A program fejléce:
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
System.Threading.Tasks;
System.IO;
System.IO.Ports;
// USB serial port objektumai

Látható, hogy a fejlesztő program alapból legenerál alap forrásain kívül még az IO.Ports nevű
objektumot is deklarálom, hiszen ez tartalmazza az USB serial portjának függvényeit.

30. Segítségkérés a következő módon érhető el, gépelje be a projekt könyvtárába a következőt, parancssoros nézetben:
debug.exe ?
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7.5.2. Karakteres kiemelés használata:
Console.WriteLine("
**********************************************************");
Console.WriteLine(" * DPTP System, SEGA debugger program. v1.0
*");
Console.WriteLine(" * Készítés dátuma: 2019.01.24, Érdliget
*");
Console.WriteLine(" * Készítő: Tóth Péter - don_peter@freemail.hu
*");
Console.WriteLine("
**********************************************************");
Console.WriteLine(" * Alkalmazás használata: debug.exe ?RAM COM?, teszt.bin *");
Console.WriteLine(" * Segítség: debug.exe ?
*");
Console.WriteLine("**********************************************************");

Egyszerű

Console.WriteLine()

utasítás

használatával,

kiíratom

a

program

legfontosabb

információit, amelyet a felhasználó tudomására akarok hozni. Fontos, hogy az alkalmazás
használatát megértse a felhasználó, ezért erre is egy egyszerű példát mutatok be a fejlécben.

7.5.3. Indulási paraméterek:
if (args.Length != 0)
{
if (args[0] != "?")
{
}
else
{

// Ha a felhasználó nem ad meg paramétert
// Ha a felhasználó segítséget kér
// Program további része
// Amennyiben a felhasználó segítséget kér

Console.WriteLine("**********************************************************");
Console.WriteLine(" * Segítség a program használatához...
*");
Console.WriteLine("**********************************************************");
Console.WriteLine("\n");
Console.WriteLine(" A program saját .exe kiterjesztésű és a hozzátartozó .dll
fájlokat");
Console.WriteLine(" ugyan abban a mappába kell tartani, amelyben a feltölteni
kívánt .bin");
Console.WriteLine(" kiterjesztésű fájl is található. (kiterjesztés nem
kötelező .bin-nek lennie, lehet .md,.rom, ...stb");
Console.WriteLine(" A megfelelő indításra pár példát az alábbi felsorolásban
láthat:");
Console.WriteLine("
debug.exe s COM1 fájl.bin");
Console.WriteLine("
debug.exe f COM3 mappa/fájl.bin");
Console.WriteLine("
debug.exe s COM2 mappa/mappa/fájl.bin");
Console.WriteLine("
debug.exe s COM1 ../mappa/fájl.bin");
Console.WriteLine("
debug f COM1 ../mappa/fájl.bin");
Console.WriteLine("
debug s COM3 fájl.bin");
Console.WriteLine(" Paraméterezés: debug.exe parameter1 parameter2 parameter3");
Console.WriteLine("
parameter1: Memória típusát határozza meg, lehet s ami =
SRAM, vagy f ami = FlashRAM-al.");
Console.WriteLine("
parameter2: az a port rövid neve, amelyre a hivatkozni
akarunk és amelyre");
Console.WriteLine("
az operációs rendszer illesztette az
eszközt.");
Console.WriteLine("
parameter3: annak a fájlnak az útvonala és neve, amelyet
fel szeretnénk tölteni az eszközre.\n");
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Console.WriteLine(" A program egyszerűbb indítása érdekében érdemes egy
inditható kiterjesztésű");
Console.WriteLine(" könnyen szerkeszthető fájlt létrehozni, például:
debug.bat");
Console.WriteLine(" A fálj tartalma pedig egy az egyben az a sor legyen, amelyet
a parancsorba is beírnánk.");
Console.WriteLine(" pl: debug.exe s COM3 tesztfájl.bin\n");
Console.WriteLine(" További információ: don_peter@freemail.hu");
}
}
else
{
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
// Színezzük pirosra
a kiírni kívánt sort
Console.WriteLine(DateTime.Now.ToString() + " -> A portot, a memória
típusát és fáj nevét kötelező megadni, pl: debug.exe s COM1 fájl.bin");
Console.ResetColor();
// Alapértelmezett szín vissza
állítása
}

Fent beillesztett programtöredékek, bemutatják a program használatát, és valamelyest betekintést
nyújtanak az indulási paraméterek vizsgálatának folyamatába, a következőkben viszont már egy
fokkal mélyebben a program legfontosabb kommunikációs beállításait mutatom be:
7.5.4. Soros porti objektum:
int USBBuff = 256;
// Beállítunk egy buffert, amely majd az adatcsomagokat
fogja kiküldésig tárolni
Console.WriteLine(DateTime.Now.ToString() + " -> Csatlakozás szériál
porthoz...");
// Fontos, hogy a felhasználót értesítsük a program
aktuális állapotáról
SP = new SerialPort(); // Létrehozunk egy példányt a soros porti objektumból
SP.PortName = args[1]; // Megadjuk a prot nevét
SP.BaudRate = 115200;
// Beállítjuk a port sebességét

A fenti sorok, még csak beállításokat eszközöl, illetve létrehoz egy objektumot, amellyel a soros
port megnyitását, majd későbbiekben a port használatát teszi lehetővé.
7.5.5. Soros port vizsgálata és megnyitása:
string[] ports = SerialPort.GetPortNames();
// Lekérdezzük, hogy mely portok
vannak regisztrálva az operációs rendszerben
if (ports.Length > 0)
// Ellenőrizzük, hogy van e port regisztrálva
{
if (!SP.IsOpen)
// Ellenőrizzük, hogy a port amire hivatkozunk meg
e van már nyitva
{
SP.Open();
// Ha minden rendben van, megnyitjuk a portot
// Program többi része ide jön
}
else
// Ha ez a port már használatban van
{
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Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
Console.WriteLine(DateTime.Now.ToString() + " -> Nem lehet csatlakozni a
megadott prothoz. (" + SP.PortName + ")");
Console.WriteLine(DateTime.Now.ToString() + " +> Valószínűleg ez a port
már használatban van..");
Console.ResetColor();
}
}
else
// Ha nincsenek portok
{
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
Console.WriteLine(DateTime.Now.ToString() + " -> Nem találok szériál
portokat...");
Console.ResetColor();
}

Fenti sorok, mint a kommentben is olvasható, ellenőrzi majd ha hibát észlel ennek megfelelően
tájékoztatja a felhasználót, arról, hogy milyen hibát talált, és miért hiúsult meg a csatlakozás.
Ha minden megfelelően működik, akkor a program tovább tud lépni a fájl megnyitására.
7.5.6. Fájl vizsgálata és megnyitása:
if (File.Exists(args[2]))
// Megvizsgáljuk, hogy a fájl létezik e a megadott
utvonalon, illetve maga a fájl létezik e
{
byte[] rows;
// Létrehozunk egy bináris tárolásra alkalmas
tömböt
rows = System.IO.File.ReadAllBytes(args[2]); // Betöltjük a fájl teljes
tartalmát a tömbünkbe
byte[] buffer = new byte[USBBuff];
// Létrehozzunk egy 256
byte tárolására alkalmas buffert
byte[] rbuff = new byte[1];
// Létrehozunk egy
parancsfeldolgozó buffert is
int i = 0;
// i változó általánosan
ciklusban használatos változó, amelyet növelhetünk vagy csökkenthetünk
int FileSize = rows.Length;
// lekérjük a fájl méretét
// Korrekció
int maradek = FileSize % USBBuff;
// újabb változó
létrehozása és egy maradékos osztás eredményét adjuk neki értéknek
int korrekcio = 0;
// újabb változó melynek kezdeti értéke nulla
if (maradek != 0)
// maradék változó vizsgálata
{
korrekcio = USBBuff - maradek;
// Ha nem nulla az értéke akkor
kivonjuk 256-ból a maradékot, így megkapjuk a korrekció méretét
}
FileSize = FileSize + korrekcio;
// fájl méretéhez hozzá adjuk a
korrekciót
byte[] FileBuf = new byte[FileSize];
// létrehozzunk egy újabb tömböt
már az új mérettel
bool DataError = false;
// adat hiba esetére egy újabb változó
Buffer.BlockCopy(rows, 0, FileBuf, 0, (FileSize-korrekcio));
//
Áttöljük a fájl adatait a legutóbb létrehozott tömbünkbe annak megfelelően, hogy
a korrekciót figyelembe kell e venni, avagy sem
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if (korrekcio != 0)
// ha kell korrigálni, a
felesleges helyeket nullával töltjük fel
{
for (i = 0; i < korrekcio; i++) FileBuf[(FileSize - korrekcio) + i] =
0x00;
}
int offset = 0;
// Változó felvétele 0 értékkel
buffer[0] = 0x0F;
// CartReady pranacs
SP.Write(buffer, 0, 1);
// Parancs kiküldése
UInt16 TimeOut = 65535;
// időzítés beállítása
try
{
do{
// Előtesztelős ciklus
SP.Read(rbuff, 0, 1);
// Program vár, ameddig nem érkezik
nyugtázás
}while(rbuff[0]==0xAA && TimeOut--!=0);
// Beérkezett adat és idő
ellenőrzése, a ciklus addig fut ameddig nem akpunk 0xAA vagy TimeOut változó nem
lesz nulla
catch (TimeoutException)
// Ha időn túllépés következik be
akkor hibára fut a program
{
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
Console.WriteLine(DateTime.Now.ToString() + " -> Kártya nem
válaszol..");
Console.ResetColor();
}
else
{

// Fájl nem létezik

Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
Console.WriteLine(DateTime.Now.ToString() + " -> Nem létezik a megadott
fájl..("+args[2]+")");
Console.ResetColor();
}
SP.Close();

// Zárjuk portot kilépés előtt

Ezen sorok kicsit zavarosak lehetnek, de a kommentek átolvasása után némileg tisztulhat a
működési elv. Gyakorlatilag a következő történik: Megnézzük, hogy a fájl létezik e, ha igen akkor a
program már is továbblép és a megfelelő változók létrehozása után megkezdi a fájl feldolgozását.
Először is megnézi a fájl méretét és megállapítja egy maradékos osztással, hogy egész csomagokra
osztható e a fájlunk vagy sem. Erre azért van szükség, mert a kártya és a számítógépes
programunkat a már említett szinkronizálás okán előre össze kell tudjuk hangolni. Nem lehet 256
helyet 255, vagy 257 (írhatnék ide 333-at is) byte-ot küldeni a kártyának, ha az 256-ot vár
egyszerre, mert szét fog csúszni a szinkron és belefutnak egy végtelen várakozási ciklusba, amely a
program működésképtelenségéhez vezethet mind kártya, mind számítógépes programunk kapcsán.
Tehát mikor megkaptuk a maradékos osztásunk eredményét egyszerűen ellenőrizzük, hogy van e
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maradék, ha van, akkor kivonjuk azt a maradékot az előre beállított csomagunk méretéből és
megkapjuk mennyivel kell kipótolni az adatot, hogy teljes csomagot tudjon kiküldeni a kártyának,
így lesz teljes a szinkron. Miután ezeken túl vagyunk és minden rendben, létrehozunk egy újabb
puffert, ami már a teljes kiegészített adatállományt tartalmazni fogja és a kiküldésnél már ezt a
tömböt fogjuk használni. A következő sorokban már a kártyával próbál kommunikálni a program,
kiküld egy byte parancsot és várakozik a válaszra. A program egy előtesztelős ciklusban várakozik,
amelynek van egy lejárati ideje, hogy ne kerüljön végtelen ciklusba, ha a program, illetve a soros
port nem kap választ 1.5 másodpercen belül, akkor a catsh ágra ugrik és hibával kilép. További
hibakezelésként és a végtelen ciklus elkerülésének érdekében az előtesztelős ciklus ellenőrzésébe
tettem egy időmérő változót, amennyiben az 0-ig csökkent, úgy automatikusan kilép a ciklusból. Ha
a programunk 0xAA nyugtázó pancsot kap, azonnal kilép és folytatja a soron következő utasítások
végrehajtását.
7.5.7. Fájl feltöltés:
while (offset < FileSize)
// Ciklus ameddig a teljes
fájl méret át nem préselődött a kártyára
{
Buffer.BlockCopy(FileBuf, offset, buffer, 0, USBBuff);
// soron
következő 256byte adat másolása
SP.Write(buffer, 0, USBBuff);
// 256 byte kiküldése a soros portra
if (offset % 1024 == 0) {
// Ha offset valózót maradék
nélkül el lehet osztani 1024-el
Console.Write("{0} bájt", offset);
// offset változó értékének
kiíratása
Console.SetCursorPosition(0, Console.CursorTop); // kurzor pozíciónak
frissítése
}
try
{
SP.Read(rbuff, 0, 1);
// várakozás nyugtázásra
}
catch (TimeoutException)
// Ha időtúllépés miatt hibára fut a program
{
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
Console.WriteLine(DateTime.Now.ToString() + " -> Idő túllépés miatt a
feltöltés megszakadt! ({0})",i);
Console.ResetColor();
}
offset += USBBuff;
// növeljük offset-et 256-al.
}

Fájl átküldéséhez szerintem nincs szükség magyarázatra, talán annyi, hogy a Buffer.BlockCopy()
rutinba elhelyezett offset változót miért kell növelni minden ciklusban.
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Ez a rutin úgy működik, hogy meg kell határozni paraméterekkel, hogy mettől mennyi adatot
szeretnék átmásolni. Mivel meghatározott, ebben az esetben 256 byte adatot küldünk egyszerre,
ezért az első 256 byte adat kiküldése után meg kell növelnünk az alapértelmezetten 0 értékkel
induló offset változó értékét 256-al.
7.5.8. Másoló rutin parapméterezése:
Buffer.BlockCopy(honnan szedjem az adatot, hol tartok éppen, hová másoljam át az
adatot,

alapértelmezett

0

vagy

is

0-tól

(mennyi

byte-ig

másoljak)-ig

fog

másolni, mennyi byte-ot másoljak);

Kezdő értékkel, vagy is az első 256 byte esetében:
Buffer.BlockCopy(honnan, 0, hová, 0, 256);

Következő ciklusban emeltük offset értékét 256-al:
Buffer.BlockCopy(honnan, 256, hová, 0, 256);

Azután ismét emeltük offset értékét 256-al:
Buffer.BlockCopy(honnan, 512, hová, 0, 256);

Majd:
Buffer.BlockCopy(honnan, 768, hová, 0, 256);
Buffer.BlockCopy(honnan, 1024, hová, 0, 256);
Buffer.BlockCopy(honnan, 1280, hová, 0, 256);

...stb
Talán még a Console.SetCursorPosition() rutin okozhat meglepetést azok számára, akik még nem
találkoztak vele. Ez a rutin képes egy meghatározott kurzor pozícióban frissíteni a kiírást, amelyet
jellemzően akkor használunk amikor parancssoros módban valamilyen folyamatjelzést szeretnénk a
felhasználó részére kiírni. Látható, hogy én az offset változó aktuális értékét íratom ki, mindig a sor
elejéről indítva. Ez a változó azt jelzi a program részére, hogy éppen honnan kell az újabb 256 byte
adatot kiolvasni, de nekünk azt is mutatja, hogy mennyi adatot küldött már át, a fájl méretéből. Ez a
számláló a fájl méretéig (FileSize-256) fog frissülni, így nyomon tudjuk követni a program
feltöltésének előrehaladtát.

8. SEGA MEGA DRIVE:
Záróvizsgám szerves részét ugyan nem képezi a más hardverekre való programfejlesztés, révén az
assembly nyelv nem volt tanagyag, de a teljesség igénye megköveteli, hogy még ha csak röviden is,
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de essen szó arról, amiért ezt a fejlesztést elkezdtem és hogy miért írok róla egyáltalán.
8.1. A konzol:
A Mega Drive egy 16 bites otthoni videojáték-konzol, melyet a Sega adott ki 1988-ban Japánban.
A konzol továbbá megjelent 1990-ben Európában, Észak-Amerikában pedig 1989-ben, ott Sega
Genesis néven. Dél-Korában a Samsung forgalmazta, ezért ott Super Gam*Boy, később Super
Aladdin Boy néven jelent meg. A Mega Drive a Sega ötödik otthoni konzolja, a Sega Master
System utódja, mellyel elektronikusan kompatibilis.
A Mega Drive volt az első a generációjában, mely jelentős piaci részesedést ért el Európában és
Amerikában, versenytársa volt a kicsit korábban megjelent TurboGrafx-16 és a későbbi Super
Nintendo Entertainment System vagy is a SNES-nek. 1988-ban kezdték forgalmazni Japánban és
egészen 2002-ig készültek rá hivatalos játékok. Világszerte kb. 39,7 millió példány kelt el belőle,
ezzel ez a Sega legsikeresebb konzolja. Sok játéka a mai napig is népszerű, folyamatosan jelennek
meg összeállítások részeiként vagy online letölthető tartalomként az Xbox Live Arcade-on és a
Virtual Console-on. Szintén népszerű a független fejlesztők és fordítók körében.
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Mega_Drive
8.2. Hardver specifikációk.
Processzor: Motorola 68000 16/32 bites processzor 7,67 MHz-en
Co-processzor (hangvezérlő): Zilog Z80 8 bites processzor 3,58 MHz-en
Memória: 64 KB RAM (68000), 64 KB video RAM, 8 KB RAM (Z80)
Megjelenítés: 512 szín (3:3:3 RGB)
Egyszerre látható színek: 64 (alap) vagy 183 (árnyékos/világos mód)
Egyszerre megjeleníthető ábrák: 80 (320 pixel szélességnél) vagy 64 (256 pixel szélességnél)
Felbontás: 256×224, 256×448, 320×224, 320×448 (PAL és NTSC)
256×240, 320×240, 256×480, 320×480 (csak PAL)
Hang: Yamaha YM2612 (5 csatorna FM és 1 csatorna FM/PCM)
Texas Instruments SN76489 (4 csatorna PSG)
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12. ábra. SEGA MEGA DRIVE I
Látható főként mostani tudással és hardverfejlettségi háttérrel, hogy ez a hardver igen csak
szűkösen van eleresztve, ami a programozási, illetve a grafikai és hangminőség potenciát illeti. Még
is, ha mazsolázgatunk kicsit a megjelölt játékok között, meglepődve tapasztaljuk, hogy hogyan
lehetséges, egy ilyen elsőre erőtlen hardverből ezt a minőséget kihozni. Döbbenet, és itt jövünk rá
arra, hogy kevés erőforrás meglétéből is óriási alkotásokat lehet készíteni, a megfelelő tudással és
türelemmel.
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13. ábra. Ranger-X 1993

14. ábra. Comix Zone 1995

A hardver hivatalos fejlesztési nyelve az Assembly, léteznek ugyan C fordítók és források, de ha a
fejlesztő hatékonyan akar dolgozni, akkor a fejlesztéseit assembly nyelven fogja végezni.
Tapasztalataim alapján és a legutóbb írt programom, amelyet C nyelven írtam és 128Kbyte adat
helyet igényelt, ugyan ez a kód assembly nyelvben megírva 5390 byte vagy is alig több mint 5
Kbyte. Látható, hogy óriási a különbség révén a C fordító olyan felesleges rutinokat is belefordít a
kész projektbe, amelyeket nem is használunk ki. Mivel a záró vizsgám és az iskolai tanulmányaim
is erősen a C nyelv alapjain nyugszik, egy ilyen C nyelvű kódot be is mutatok, majd ugyanezt a
programot assembly nyelven is, amely megmutatja a 2 program nyelvi különbségeit.
8.3. SEGA C nyelven írt program:
//-----------------------------------------------------------------------------//
// Main. Written by Tóth Péter
//
// Copyright 2019 Intuitive Computers. All rights reserved.
//
// Main for DPTP SSMD 64Mbit CatRidge (SSMD Static SEGA Mega Drive)
// SEGA MD USB DEBUG MODE
// History
//
//
2019.01.15.
Source file created
//
//-----------------------------------------------------------------------------extern "C" {
// Külső C fájl behívásánál használjuk ezt a
definiciót
#include <genesis.h>
// SEGA header állományainak betöltése
// Ebben az állományban található sz összes háttér
funkció, amelyre hivatkozhatunk a program írása közben
};
extern const Image debug;
// Létrehozunk egy kép struktúrát
static volatile int gVIntCnt = 0; // Változó létrehozása és kezdő érték
átadása
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void

SysClearScreen (void)

// Képernyő törlése

{
28);

}

VDP_fillTileMapRect (PLAN_B, TILE_ATTR_FULL (PAL0, 0, 0, 0, 0), 0, 0, 40,
VDP_setHorizontalScroll (PLAN_B, 0);
VDP_setVerticalScroll (PLAN_B, 0);
return;

static void VIntCallback (void)
megnőveli 1-el
{
gVIntCnt++;
return;
}
int main (void)
{
u16 Index = TILE_USERINDEX;

// A függvény gVintCnt változót

// képeket indexeléséhez szükséges változó

VDP_setTextPalette (0);
// Szöveg színpalettáját feketére állítjuk
(0. szín általában átlátszó vagy fekete)
VDP_setScreenWidth320 ();
// Kép szélességének beállítása
VDP_setScreenHeight224 ();
// Kép magasságának beállítása
VDP_setPlanSize (64, 32);
// Képernyő lapbeállítása
VDP_setScrollingMode (HSCROLL_PLANE, VSCROLL_PLANE); // Lap vertikális
mozgatásának beállítása
VDP_setHorizontalScroll (PLAN_A, 0);// Alap helyzet beállítása az A lapnak
VDP_setVerticalScroll (PLAN_A, 0);
VDP_setHorizontalScroll (PLAN_B, 0);// Alap helyzet beállítása a B lapnak
VDP_setVerticalScroll (PLAN_B, 0);
SYS_setVIntPreCallback (&VIntCallback);
SysClearScreen ();

// Rendszer inicializálása
// Képernyő törlése

VDP_waitVSync();

// Hardver szinkronizálásra várunk
// Betöltjük a képet
VDP_drawImageEx(PLAN_A, &debug, TILE_ATTR_FULL(PAL0, TRUE, FALSE, FALSE,
Index), 6, 10, FALSE, TRUE);
Index += debug.tileset->numTile;
// Kép indexét kötelező növelni
VDP_fadePalTo(PAL0, debug.palette->data, 30, 0);// kirajzolása áttűnéssel

}

VDP_waitVSync();

// Hardver szinkronizálásra várunk

while(1){
VDP_waitVSync ();
}

// örök ciklus
// Videó szinkronizálásra cárunk

return (0);

// Kötelező, de nem futhat le mert restelli a programot

Így elsőre áttekintve a program egyszerűnek tűnik, de rengeteg olyan könyvtár van, amelyet nem
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látunk és a fordító innen-onnan ollózgat össze, természetesen a saját könyvtáraiból. A forrás fájlok
áttekintése után rájöttem, hogy ez amolyan sajátságos leíró nyelv, amely nagyon hasonlít és sok
esetben alap C-t használja, de a legtöbb hardverre történő programrészek, melyre C nyelvű
prototípusokként hivatkozunk a programban, assembly nyelven vannak lekódolva. Egyszóval
minden hardver közeli program, egy hivatkozásként egy már előre assembly nyelven megírt és
integrált programra mutat, a saját megkötött paraméterezéseivel együtt. Így már nem is olyan
egyszerű a dolog. Minden egyes utasításnak külön-külön utána kell járni, hogy melyik mit is csinál
pontosan és hogyan kell azt paraméterezni. Rendszerint azért úgy készíttették el a lelkes
programozók, hogy rengeteg kommenttel látták el az egyes funkciókat, így ha nem is azonnal, de
szépen lassan el lehet sajátítani a funkciók java részét, és ami meg nem megy arra továbbra is van
az assembly, amelyet bármikor beágyazhatunk a C forrásba.
Ez az elő ledolgozó és fordító program könyvtáraival együtt több mint 200MB tárhelynek
megfelelő adatmennyiséget foglal el, tehát gondolhatjuk, hogy nem játék és komoly fejlesztés és
munka áll mögötte. Egyébként nagyon sok olyan funkció, amit egy assembly nyelvben egy külön
programmal kell olyan formába ölteni, amit már fel tudunk használni, azt ez a C nyelvű fordító
automatikusan legenerálja és elhelyezi a programban a hivatkozásokat, aszerint ahogy mi azt
korábban leprogramoztuk.
Pl. egy képet assembly nyelven a következő fájlokra kell bontani, hogy az felhasználható legyen:
•

kell egy olyan fájl, amely a színkódokat tartalmazza, egyszerre összesen 16-ot

•

kell egy olyan fájl, amelyben a kép pixelei a szinkódhoz vannak rendelve és azok egy
pixelpont sorozatot alkotnak31

•

és végül kell egy fájl még a kép, amely a kép koordinátáit tárolja és amelyek az egyes 8x8as képkockákhoz vannak kötve

Ezen 3 állomány adja ki a képünket, melyet aztán már assembly utasításokkal is fel tudunk
dolgozni. Mindezeket a műveleteket a fentebb bemutatott C fordító program saját maga elvégzi,
nem kell külön nekünk szétszedni elemeire a képeket. Így tehát előnye is van a program
használatának, főként a jól áttekinthető és jól strukturált, megszokott szabványos C kódolás, de
sajnos árnyoldala is van, legtöbb esetben a létrehozott projekt fájl mérete.

31. a SEGA a képeket 8x8 pixel méretben kezeli, ezek a képkockák, 8szor-8bit hosszúak, vagyis egy képkocka 64
pixelből áll
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15. ábra. Parancssoros fordítás C nyelven írt program használatával

8.4. Motorola 68000 utasítás készlete:
Mielőtt bemutatnám, hogy is néz ki ez a program assembly nyelven, muszáj pár sorban írni magáról
a processzorról és annak utasítás készletéről. A 68000 processzornak 56 utasítása van. Az utasítások
az alábbi csoportokba oszthatók:
8.4.1. Adatmozgató utasítások:
Adatok mozgatására az univerzális MOVE utasítás szolgál, amely lehetővé teszi tetszőleges típusú
adat mozgatását (másolását) a tárban, tárból regiszterbe és fordítva, valamint regiszterek között. A
címmozgató utasítások szavas és dupla szavas adatok átvitelét teszik lehetővé.
8.4.2. Aritmetikai műveletek:
ADD, ADDX, SUB, SUBX, MULU (előjel nélküli szorzás), MULS (előjeles szorzás), DIVU,
DIVS, CLR (törlés), NEG, NEGX (additív negáció), és CMP (összehasonlítás, amely a kivonáshoz
hasonlóan állítja az állapotbiteket, de az eredményt nem tárolja), EXT (előjel-kiterjesztés), TAS,
TST (tesztek). Ide tartoznak a gyors ADDQ, SUBQ utasítások is.
8.4.3. Decimális aritmetika:
ABCD, SBCD, NBCD (BCD negálás)
8.4.4. Logikai műveletek:
AND, OR, NOT (logikai tagadás, invertálás), EOR (kizáró vagy)
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8.4.5. Léptető/eltoló és rotáló utasítások:
ROL, ROR, ROXL, ROXR
8.4.6. Bitkezelő utasítások a memóriában:
BSET (1-re állít), BCLR (0-ra állít), BCHG (bit ellentettje) és BTST (ellenőrzés: az állapotregiszter
Z bitjét 1-re állítja, ha a vizsgált bit 0)
Multiprocesszoros-üzemmódot

támogató

utasítás,

folyamatvezérlő

utasítások,

Elágazások,

Csökkentés-és-elágazás DBcc (ahol a "cc" ugyanaz mint a feltételes elágazásoknál): ez az utasítás
csökkenti egy adatregiszter értékét, ezután elugrik, ha a feltétel értéke még igaz és a regiszter
tartalma még nem érte el a -1-et.
8.5. A 68000 regiszterei:
A 68000 processzorban a regiszterek 32 bitesek

(néhány kivételtől eltekintve), az adat-és a

címregiszterek külön vannak választva. Az adatregiszterek abban különböznek a címregiszterektől,
hogy lehetővé teszik a 8-és 16 bites adatok írását úgy, hogy a magasabb helyi értéken lévő bitek
értéke nem változik, míg a címregisztere kírásakor mind a 32 bit megváltozik, és azokba nem is
megengedett a 8 bites írás.
8.5.1. Regiszterkészlet:
•

8 db 32 bites adatregiszter: D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7

•

7 db 32 bites címregiszter: A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6

Az A7 regiszter egyben a veremmutató(stack pointer), jele az SP: az assemblerek ilyen néven is
hivatkozhatnak rá. Az A7 felhasználói módban az USP, szupervizor módban a SSP regisztert címzi.
8.5.2. 4 speciális regiszter:
•

PC – 32 bites programszámláló (a 68000 processzorban 24 bites)

•

SR – 16 bites állapotregiszter, az alsó bájtjára CCR néven lehet hivatkozni (condition code
register, feltételkód regiszter)

•

USP – 32 bites felhasználói stack pointer

•

SSP – 32 bites szupervizor stack pointer

A felsorolás nem teljes. Az utasításkészletet részletesen leírják a 68000 programozói kézikönyvek.
Forrás: http://itf2.njszt.hu/324rtr4/uploads/Motorola-68000.pdf
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Látható, hogy mindössze 56 utasítás van a M68K processzorban, és ebből is jó ha, 10-12db utasítást
fogunk használni és ezekkel lenyűgöző, hogy mennyire könnyen és egyszerűen lehet programozni.
Nagyobb programozok állításai szerint maximum 20-25 utasítással már nagyon komoly
programokat lehet létrehozni, ebből kiindulva láthatjuk, hogy mennyire fantasztikus és egyszerű
nyelv is ez az assembly.
8.6. Assembly kód:
;==============================================================
; SEGA MEGA DRIVE/GENESIS - USB DEBUGGER INTRO ;==============================================================
; DPTP System 2019.02.01
;==============================================================
; Start of ROM
ROM_Start:
;==============================================================
; CPU VECTOR táblázata (Motorola 68000)
;==============================================================
include "vector.asm"
;==============================================================
; SEGA MEGA DRIVE ROM HEADER
;==============================================================
include "header.asm"
;==============================================================
; Video chip inicializálása
;==============================================================
include "vdpregisters.asm"
;==============================================================
; CONSTANTS
;==============================================================
include "constans.asm"
Image_pos_x equ 0x6
Image_pos_y equ 0x0A

; képünk kezdő pozíciója az x tengelyen
; képünk kezdő pozíciója az y tengelyen

;==============================================================
; Video RAM-ba író macrok
;==============================================================
include "makrok.asm"
;==============================================================
; Memória térkép
;==============================================================
RSSET 0x00FF0000 ; Memória indulási cím
;==============================================================
; Szin paletta
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;==============================================================
Palettes:
Palette1:
dc.w
dc.w
dc.w
dc.w
dc.w
dc.w
dc.w
dc.w
dc.w
dc.w
dc.w
dc.w
dc.w
dc.w
dc.w
dc.w

$0000
$0593
$0666
$0333
$006C
$0136
$000A
$000C
$0253
$0222
$0555
$0555
$0360
$0030
$0888
$0000

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

fekete
világos zöld
szürke
sötét szürke
narancs
barna
sötét piros
élénk piros
sötét zöld
nagyon sötét szürke
világosabb szürke
világosabb szürke
közepes zöld
nagyon sötét zöld
tört fehér
fekete

; Színpaletta címe a szín memória területen
palette_count
equ 0x1
;==============================================================
; Grafika
;==============================================================
include "adat/debug_tiles.s"
;==============================================================
; Kép ID-je
;==============================================================
Image equ 0x0
Képünk ID-je 0
;==============================================================
; Belépő pont a főprogramba
;==============================================================
CPU_EntryPoint:
;==============================================================
; Inicializáljuk a Mega Drive-ot
;==============================================================
; TMSS aláírás
jsr
VDP_WriteTMSS
; Betöltjük a Videó chip regisztereit
jsr
VDP_LoadRegisters
;==============================================================
; Trölöljuk videó memória tartamát
;==============================================================
; Setup the VDP to write to VRAM address 0x0000 (start of VRAM)
SetVRAMWrite 0x0000
; nullákkal töltjük fel a menórát
move.w #(0x00010000/size_word)-1, d0
mivel a 0 is számít
@ClrVramLp:
move.w #0x0, vdp_data

; 64kb adatot kell beírnunk, -1
; Ciklus indulása
; 0x0000 írunk videó ramba
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dbra
d0, @ClrVramLp
addig ameddig 0 nem lesz

; csökkentjük d0 tartamát -1-el,

;==============================================================
; Szín palettát feltöltjük színmemóriába
;==============================================================
; Setup the VDP to write to CRAM address 0x0000 (first palette)
SetCRAMWrite 0x0000
; Write the palettes to CRAM
lea
Palettes, a0
; paletta címét betöltjük a0
regiszterbe
move.w #(palette_count*size_palette_w)-1, d0
; d0 regiszterbe megadjuk a
szín palettá számát és kivonunk 1-et
@PalLp:
; Ciklus kezdődik
move.w (a0)+, vdp_data
; beírjuk videó memóriába a szín
palettát, és a0 regisztert növeljük 1-el
dbra d0, @PalLp
; addig fut a ciklus, ameddig d0
értéke nagyobb mint nulla
;==============================================================
; Beírjuk képünk grafikáját a videó memóriába
;==============================================================
SetVRAMWrite vram_addr_tiles
; beállítjuk videó ram kezdő
címét
; folytatólagosan a videó memóriába feltöltjük a képünket
lea debug_Tiles, a0
; betöltjük képünk kezdő címét a0
regiszterbe
move.w (a0)+, d0
; első szó képünk adatának
mennyisége, d0 regiszterbe töltjük
mulu #8, d0
; mivel dupla szó hosszúságú 1 adat,
fel kell szorozni d0-át 8-al
sub #1, d0
; kivonunk d0-ból 1-et mert a 0 is
számít
Image_Loop:
; ciklus kezdete
move.l (a0)+, vdp_data
; adat mozgatása videó memóriába
dbra d0, Image_Loop
; d0-át csökkentjük 1-el, és
ismételjük a ciklust még d0 nem lesz nulla
;==============================================================
; képünket kirajzoljuk egy adott pozícióba
SetVRAMWrite vram_addr_plane_a+(((Image_pos_y*vdp_plane_width)
+Image_pos_x)*size_word)
; rajzolás, minden rajzolási egység 8x8 pixel kockákból áll
; kezdő érték #Image változóban van letárolva, innen indulunk
lea debug_Tilemap, a0
; betöltjük a kép pozíció leírását
jsr USBImage
; elugrunk a megfelelő rutinra, amely
elvégzi a kirajzolást
move.w #0x2300, sr

; megszakítás kezelése

@InfiniteLp:
bra @InfiniteLp

; főprogram ciklusa

;==============================================================
; Megszakítási rutinok
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;==============================================================
include "interrupt.asm"
; megszakításban most nem kezelünk semmit
;==============================================================
; Saját funkciók
;==============================================================
USBImage:
; rutin címkéje, neve
move.w (a0)+, d0
; első adatot nem használjuk ezért eldobjuk, a0
regisztert növeljük 1-el
move.w #27, d0
; az első 27 adatot kell a kezdő pozícióra kiírni
sub.w #1, d0
; kivonunk 1-et mert a nulla is számít
Draw_Loop:
move.w (a0)+, d1
tárolt adatát
add.w #Image, d1
move.w d1, vdp_data
dbra d0, Draw_Loop

; első ciklus kezdete
; d1 regiszterbe toltjuk a0 soron következő címen
; hozzá adjuk képünk indexét
; kiírjuk videó memóriába
; ciklus folytatjuk ameddig d0 nem lesz nulla

; a második pozíció megadása
SetVRAMWrite vram_addr_plane_a+((((Image_pos_y+1)*vdp_plane_width)
+Image_pos_x)*size_word)
move.w #27, d0
sub.w #1, d0

; az első 27 adatot kell a kezdő pozícióra kiírni
; kivonunk 1-et mert a nulla is számít

Draw_Loop1:
move.w (a0)+, d1
tárolt adatát
add.w #Image, d1
move.w d1, vdp_data
dbra d0, Draw_Loop1

; második ciklus kezdete
; d1 regiszterbe töltjük a0 soron következő címen
; hozzá adjuk képünk indexét
; kiírjuk videó memóriába
; ciklus folytatjuk ameddig d0 nem lesz nulla

; továbbiakban nem ismétlem a megjegyzéseket, minden sor gyakorlatilag
ugyan azt csinálja, csak a cím növelése a soron következő grafikát tartalmazza
; a harmadik pozíció megadása
SetVRAMWrite vram_addr_plane_a+((((Image_pos_y+2)*vdp_plane_width)
+Image_pos_x)*size_word)
move.w #27, d0
sub.w #1, d0
Draw_Loop2:
move.w (a0)+, d1
add.w #Image, d1
move.w d1, vdp_data
dbra d0, Draw_Loop2
SetVRAMWrite vram_addr_plane_a+((((Image_pos_y+3)*vdp_plane_width)
+Image_pos_x)*size_word)
move.w #27, d0
sub.w #1, d0
Draw_Loop3:
move.w (a0)+, d1
add.w #Image, d1
move.w d1, vdp_data
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dbra d0, Draw_Loop3
SetVRAMWrite vram_addr_plane_a+((((Image_pos_y+4)*vdp_plane_width)
+Image_pos_x)*size_word)
move.w #27, d0
sub.w #1, d0
Draw_Loop4:
move.w (a0)+, d1
add.w #Image, d1
move.w d1, vdp_data
dbra d0, Draw_Loop4
SetVRAMWrite vram_addr_plane_a+((((Image_pos_y+5)*vdp_plane_width)
+Image_pos_x)*size_word)
move.w #27, d0
sub.w #1, d0
Draw_Loop5:
move.w (a0)+, d1
add.w #Image, d1
move.w d1, vdp_data
dbra d0, Draw_Loop5
SetVRAMWrite vram_addr_plane_a+((((Image_pos_y+6)*vdp_plane_width)
+Image_pos_x)*size_word)
move.w #27, d0
sub.w #1, d0
Draw_Loop6:
move.w (a0)+, d1
add.w #Image, d1
move.w d1, vdp_data
dbra d0, Draw_Loop6
rts
include "functions.asm"
; egyéb olyan funkciók, amelyek
szükségesek a program megfelelő működéséhez
;==============================================================
; TILES
;==============================================================
; USB DEBUG TileMap
include "adat/debug_tilemap.s"
; képünk koordinátái
; Memória vége
ROM_End:
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16. ábra. C és Assembly nyelven megírt program kimenete
A teljesség igénye nélkül, így néz ki egy assemblyben megírt program, amely a fenti 16. ábrán
látható képet rajzolja ki monitorunkra. Vannak sorok, amelyeket lehetne egyszerűsíteni, de
assembly ismereteim még nem teszik lehetővé, hogy ennél is egyszerűbb és optimálisabb kódot
írjak. Azt azonban bátran kijelenthetem, hogy a már fentebb említettnél sokkal tömörebb és kisebb
fájlra fordul a programom, mint ha C nyelven íródott volna. A kód elsőre ránézve zagyva és
értelmetlennek tűnik, de pár óra elteltével a kód sokkal világosabbá válhat mint egy C forrás,
aminél ezer felé vannak deklarálva, definiálva a változók, és soha nem tudhatjuk, hogy egyes
funkciók milyen szemetet hagynak benne a memóriába. Assemblyben nincs ilyen gondunk, mert
olyan kevés hely áll rendelkezésre, és olyan kevés az adat és címregiszter, hogy csak ésszel és
ésszerűen lehet programozni, vagy azonnali hiba, vagy hibaüzenet lesz a végeredmény.
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8.7. EASy68K debug:
Tanulmányaim során sokat használtam az ingyen elérhető és letölthető EASy68K programot, amely
segít a nyelv megértésében és utasításonként követhető az egyes sorok utasításainak
kiértékelésében.
Forrás: http://www.easy68k.com/

17. ábra. Program debugolás közben
A programban minden regisztert, címregisztert és speciális regisztereket és a memóriát is nyomon
tudjuk követni, utasítások kiértékelését és programunk működését tudjuk sorról-sorra megfigyelni,
ezzel elősegítve a megértést. Kisebb assembly programokat már az első napon képes voltam
megírni, annyira egyértelmű az utasítások működése. Későbbi terveimben szerepel, hogy bemutató
anyagokat készítsek az érdeklődök részére, amelyben kisebb szakaszokban, de akár egy komplett
SEGA MEGA DRIVE programot is el fogok készíteni.
Záróvizsgám egy később következő szakaszában, szó lesz egy szakmai weboldalról, mely
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elkészülte után, az erre fogékonyabb felhasználók, olvasók további információhoz juthatnak a
SEGA programozásáról.

9. PHP program, a bináris állomány kezelése:
Mint minden programozónak, nekem is van olyan programozási nyelv, amelyet kicsivel jobban
favorizálok mint a többit. Ennek legfőbb oka talán abban rejlik, hogy egyes programnyelvet többet
használok mint másokat, ezért annak megértése és a programok elkészítése sokkal gördülékenyebb
és ezért egyszerűbb gyorsabb eredményt biztosít. Nekem ez a programozási nyelv a PHP 32, amely a
gyors és viszonylag kötetlenebb struktúrája miatt, alkalmas a gyors és specifikus programok
megírására. Azokban az esetekben, amikor csak egy specifikus és rövidke kódot kell írnom, így pl.
bináris állományra, amelyet kézzel nagyon sok ideig tartana átszerveznem, akkor ezt a PHP nyelvet
alkalmazom. Az elmúlt időszak, amelyet PHP kódolással töltöttem, hozzájárult ahhoz, hogy egy idő
után már rutinszerűen nyúljak hozzá egyes feladatokhoz, már nem kell a nettet böngésszem, hogy
milyen megoldások vannak, automatikusan jutnak az eszembe és ez megkönnyíti és felgyorsítja a
munkámat.
A következő PHP-s kódrészlet, amelyet bemutatok, egy specifikus program, amely egy bináris fájl
tartalmát olyan formába írja ki a monitorunkra, amelyet kimásolva, C nyelvű programokban tudunk
felhasználni.
9.1. PHP hasznos program:
<?PHP
// PHP kódolást fogunk használni
print('<form method="post" action="">');
// HTML form elhelyezése,
ami POST típusú és saját magát hívja meg
print('<input type="text" name="nev">');
// HTML input mező, fájl
nevét adjuk meg
print("<input type='submit' value='mehet'>");
// HTML gomb, amellyel a
form-ot lehet elküldeni
print('</form>');
// HTML form bezárása
if(isset($_POST["nev"])){
//
vizsgálja, hogy létezik e a $_POST["nev"] változó
print("<pre>");
//
print("static unsigned char myarray[] = {");
//
$filename = $_POST["nev"];
//
létrehozása és feltöltése a fájl nevével
$byteArray = file_get_contents($filename);
//
létrehozása majd a fájl tartalmának átadása értékként
$length = filesize($filename);
//

Feltétel, amely azt
HTML formázó tag
Sima szöveg kiírása
filename változó
byteArray változó
length változó

32. Personal Home Page, a PHP egy általános szerveroldali szkriptnyelv dinamikus weblapok készítésére. Az első
szkriptnyelvek egyike, amely külső fájl használata helyett HTML oldalba ágyazható.
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létrehozása és fájl méretének átadása értékként
for ($i = 0; $i < $length; $i++) {
// for ciklus, amely a fájl
végéig fog pörögni
print("0x".sprintf("%02x", ord($byteArray[$i])).", ");
// a vett byteot hexa formátumba írja ki
if($i!=0 && ($i+1)%16==0) print("<br>");
// 16 byte kiírása után
sortörést helyez el
}
// For ciklus vége
print("} // utolsó vesszőt töröld...");
// Sima szöveg
kiírása
print("</pre>");
// HTML formázó tag bezárása
fclose($_POST["nev"]);
// Fájl bezárása
}
// Feltétel vége
?>
// PHP kód vége

Látható, hogy a program a legegyszerűbb módon van megírva, nem törődve az esetleges kisebb
hibákkal, amelyek minden működésnél feltűnnek majd. Az egyik ilyen hiba a vessző, ugyanis nincs
kezelve, hogy az utolsó byte esetében ne tegyen ki vesszőt, így a program lefutása után manuálisan
kell azt törölnünk. Tudni kell, hogy amikor ennyire hirtelen, ennyire speciális feladatra írunk
programot, nem fontos annak a tökéletességére való törekvése. Nem tartana sok ideig megoldani a
vessző által okozott hibát, de az az idő, amit ezzel eltöltünk sokkal hasznosabban is eltölthetjük, ha
arra koncentrálunk, amiért ezt a kis speciális programocskát létrehoztuk. Látható, hogy a
programokat ésszerűen használva, nem mindig célra vezető a tökéletes kivitelezés, valamikor a
hirtelen összedobott megoldás is lehet nagyon nagy segítség.
Az alábbi 18. ábrán láthatjuk a bináris állományunkat eredeti állapotában, majd a 19. ábrán a már C
nyelven is használható állapotba rendezett változatát.
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18. ábra. Kép a bináris állományról

19. ábra. Kép a már használható C kódról
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A fenti kis programot, arra készítettem, hogy a SEGA MEGA DRIVE konzolra lefordított bináris
állományt, beilleszthető C nyelvre konvertáljam át, amelyet az MCU programmemóriájába
elhelyezve, a hardver indulásnál gyorsabban tudjon feltölteni és a SEGA konzol időveszteség nélkül
képes legyen elindulni, ezzel azonnali értesítést kaphat a felhasználó annak állapotáról.
9.2. Kártya támogatása, szakmai platform kialakítása:
Záróvizsgám végére hagytam, talán a legszerteágazóbb és legtöbb tartalommal bíró részét a
projektnek, ez nem más mint egy olyan weboldal, amelyen szakmai segítséget, különböző oktató
anyagokat, kártya részletes bemutatóját ismertetem, valamint további fejlesztések és a
közösségépítés a cél.
Ez a weboldal a következő 9 elemi csoportot foglalja magában:
1.

weboldal keret

2.

kezdő oldal

3.

beléptető rendszer

4.

oktató anyagok közzététele

5. regisztrációs felület
6. saját SEGA fejlesztések kronológiája
7.

kapcsolattartási felület

8.

fórum

9. egyéb funkciók
9.3. Csoportok, funkciók részletezése:
9.3.1. Weboldal keret:
Weboldalon a következő programnyelveket alkalmaztam: HTML533, CSS334, JS35, PHP, SQL36,
MediaQuery37, Cookie38.
33. A HTML5 a HTML (Hypertext Markup Language, a web fő jelölőnyelve) korábbi verzióinak az átdolgozott
változata. A kifejlesztésének egyik fő célja, hogy a webes alkalmazásokhoz ne legyen szükség pluginek (pl. Adobe
Flash, Microsoft Silverlight, Oracle JavaFX) telepítésére
34. A CSS ( Cascading Style Sheets, magyarul: egymásba ágyazott stíluslapok) a számítástechnikában egy stílusleíró
nyelv, mely a HTML vagy XHTML típusú strukturált dokumentumok megjelenését írja le.
35. A JavaScript programozási nyelv egy objektumalapú, prototípus alapú szkriptnyelv, amelyet weboldalakon
elterjedten használnak
36. Az SQL, azaz Structured Query Language (strukturált lekérdezőnyelv) relációsadatbázis-kezelők lekérdezési nyelve
37. A MediaQuery a média tulajdonságait lekérdező és logikai utasításokat elvégző, általában dizájnért felelős program
tartalom
38. A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a
webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket
maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban
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Weboldalam fő keretét, a már megváltozott és egyre népszerűbb mobil eszközök használatát is
támogató Reszponzív39 vagy is rugalmas webstruktúrában építettem fel. Így tökéletesen
illeszkednek az oldal dizájn elemei egy PC monitorhoz pont úgy mint egy mobil telefon
kijelzőjéhez. A reszponzív felépítés ugyan kompromisszumokat is rejt magába, de ez elenyésző,
mivel a weboldal tulajdonosa tartalmának prioritása szerint fogja ezt alkalmazni. Az oldalam
egyébiránt fel van készítve arra is, hogy ha a felhasználó nem akar kompromisszumokat kötni,
akkor lehetősége legyen az automatikus reszponzív beállításokat kikapcsolni és akkor mobil
eszközén is az asztali verzióban megjelenő, teljes oldalt fogja látni. A HTML5 strukturális elemeit
is figyelembe vettem, így a teljes oldal a legoptimálisabb HTML felosztásban készült, amely
feltételezi, hogy a google által szabványként használt kereső motor azon HTML tag-ek tartalmát
veszi alapértelmezettként a keresések kapcsán, amelyeket arra szántunk, hogy gyorsabb és lehetőleg
az első találtok egyikeként az első lapon hozza. Ez persze nem olyan egyszerű és az oldalak nagy
száma miatt a google mindig stratégiát vált, főként mert olyan fizetős reklámkampányokat is
készítettek, amelyek eleve az ingyenes oldalak találati arányát a fizetősek mögé sorolja, így nekünk
minden igyekezetünkre szükségünk lehet, hogy a találati listán oldalunk jó eredménnyel
szerepeljen. Fontos tehát a folyamatos optimalizálás, amely ezt segíti elő.
Weblapunk fő kerete 3 egységből áll:
1. fejléc, menü bár
2. középső tartalmi rész
3. lábléc, gyors linkek, oldal tulajdonságok
Fő keretünk attól függően, hogy a felhasználó vendégként vagy belépett felhasználókét tekinti meg
az oldalt, tartalmi része ennek megfelelően változhat. Pl.: menü bár kiegészül további
menüpontokkal.
9.3.2. Kezdő lap:
Kezdő lapon az oldal létrehozásának célját, megcélzott csoportját és egy átfogóbb leírást tartalmaz,
hogy az oldalra látogató el tudja dönteni, hogy az adott hely, ahol éppen böngészik az egyezik e a
stílusával, vagy keresési elképzeléseivel. Tartalmi része inkább velős, mint sem szájbarágós és
kerülnek tárolásra
39. A reszponzív weboldal (RWD) egy olyan megközelítéssel tervezett weboldal, amelynek a célja az, hogy optimális
megjelenést biztosítson - könnyű olvashatóság, egyszerű navigáció a lehető legkevesebb átméretezéssel és görgetéssel a legkülönfélébb eszközökön (az asztali számítógép monitorjától egészen a mobiltelefonokig).
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hosszú, mert sok felmérés bizonyította, hogy egy átlag felhasználó, ha nem kapja meg a böngészett
oldalon az első pár percben azt az információt, amely lekötné, akkor tovább is lapoz. Tehát
létfontosságú az oldalunk számára, hogy a kezdő lapon milyen és mennyi információt, milyen
módon tálalunk.
9.3.3. Beléptető rendszer:
A weboldal egyik legfontosabb és egyben a legösszetettebb része a beléptető és jogosultságkezelő
rendszere. A belépés a legelterjedtebb és legmegszokottabb párossal az emailcím és jelszó párossal
történik. Az adatok egyeztetését követően, amelyet egy erre létrehozott adatbázisban tárolunk,
(majd erre későbbikében kitérek) összeegyeztetjük és ha van találat a beléptetést elvégzi a rendszer.
Belépéssel párhuzamosan egy jogosultsági rendszer is lefut, amely megállapítja, hogy az adott
felhasználó milyen jogkörrel rendelkezik. Ezen jogkörök döntik el, hogy a továbbiakban milyen
egyéb menüpontok és adminisztrációs felületekhez fér hozzá. A felhasználó önállóan a saját profil
oldalán további információkat adhat meg magáról, illetve állíthat be különböző alrendszereket, úgy
ahogyan ő szeretné azt a későbbiekben használni.
9.3.4. Oktató anyagok:
Az oldal mivel elsősorban szakmai oldalként kíván működni, különböző, de összességében
ugyanazon hardvertámogatásának céljából, egyedi oktató anyagokkal lesz kibővítve. Ezen oktató
anyagokat, egy erre elkészített különálló, de beágyazott Hír-Blog-Teszt rendszeren keresztül
megoszthatóvá válik, így lektorálást követően, azonnal a publikum elé tárul.
9.3.5. Regisztrációs felület:
A regisztrációs felület, nem lesz túl bonyolítva, egy egyszerű, nem kötelezően személyes adatok
megadását és oldalszabályzat elolvasása és elfogadását követően a rendszer regisztrálja a
felhasználót. A rendszer a sikeres regisztrációról megerősítő emailt küld a felhasználó által
megadott e-mail címre, amelyben egy elkódolt egyedi kulcs alapján lehet aktiválni a korábban
létrehozott profilt. Amennyiben a profil nincs aktiválva a megadott időn belül, úgy a rendszer azt
automatikusan törli. Egy erre létrehozott adatbázis tárolja a regisztrációban megadott információkat
és beléptetéskor a begépelt adatok alapján kikeresi és egyezést követően sikeresen belépteti a
felhasználót. A regisztrációkor megadott jelszó minden esetben egy szabványos és egy egyedi
kódolási technika összegzésével kerül elhatárolásra, amelynek visszaállítására nincs lehetőség. Az
elfelejtett jelszót a rendszer támogatja, ezen változtatásokról email értesítést kap a felhasználó.
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9.3.6. Saját SEGA fejlesztések kronológiája:
Egy olyan extra tartalom, amely az egyes projekteket külön-külön ábrákkal és specifikációikkal,
hozzá tartozó szakmai dokumentációval mutatja be. Ezen felületen minden előzőleg elkészített
hasonló, de témábavágó eszközt közzéteszek, azok elkészítéséről és szakmai dokumentációjából
tanulhatnak a hozzáértő vagy lelkes újonc fejlesztők. Az oldal az egyes projektekhez később
megjelent frissítéseket és egyéb segédprogramokat, telepítéshez szükséges drivereket oszt meg
letölthető formában.
9.3.7. Kapcsolattartási felület:
Szintén nem túl bonyolított oldal tartalomról van szó, pár információ a kapcsolat
kezdeményezőjétől, és maga az üzenet. Az üzenetet PHP email rendszer küldi tovább a web
mesternek. Az oldal talán egyetlen érdekessége, hogy küldés előtt egy kis matematikai művelet
eredményét is meg kell adni, amely az automatizált kártevő programok ellen hivatott védekezni.
9.3.8. Fórum:
Az oldal tartalmának legvelősebb része a fórum motor.
Ez a rendszer annyira nagy és bonyolult, hogy minden funkcióját nem is tudom leírni, működése
nagyon összetett és komplikált, főként a sokrétű jogosultsági szinteknek köszönhetően, amelyek
meghatározzák a fórum működését és elérhető műveleteit.
Feltételezve, hogy a felhasználó belépett és a legmagasabb jogkör birtokában van, a következő
funkciók állnak a rendelkezésére:
•

új topik csoport létrehozása, szerkesztése, mozgatása, törlése, prioritásának beállítása

•

új topik létrehozása, szerkesztése, mozgatása, törlése, tiltása, feloldása

•

új bejegyzés létrehozása, szerkesztése, törlése, rejtése, tiltása, válasz létrehozása, áthelyezés

9.3.9. Egyéb oldal funkciók:
A következő funkciók azért kerültek az egyéb kategóriába, mert az oldal működéséhez nem lenne
rájuk szükség, és a fejlesztések kapcsán közülük sok, vagy egyik sem lesz integrálva, hiszen ezen
fejlesztések sok energiát és munkát igényelnek.
Nézünk pár példát ezen funkciókra:
•

belső privát levelező rendszer

•

belső chat rendszer

•

eseményt követő, információs rendszer
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•

hang és eseményt jelző rendszerek

•

galéria rendszer

Ebből a 9 modulból jól látszik, hogy egy jól átgondolt és sokrétű webfelületről van szó, amelyben
nagyon sok az elágazás és roppan bonyolult programozási megoldásokat is tartalmaz, főként az
adatbázist kezelő lekérdezésekben, mivel az információk egymásra épülnek így több táblát kell
egyszerre lekérdezni és összefésülni, majd ezen információkat kigyűjtve megjeleníteni a
jogosultsági szinteknek megfelelően.
Továbbá még nem eset szó az előfeldolgozó JS programrészekről, melyek esetenként az input mező
tartalmáért máskor pedig a biztonsági kérdések feltételénél végeznek hasznos feladatot.
Példaképpen vegyünk egy bejegyzést, amit törölni szeretnénk: rányomunk a törlési funkció
eseményét kezelő gombra, majd felugrik egy ablak és megkérdezi, hogy „Biztosan törölni akarod
ezt a bejegyzést?”, mert a programunk nem tudhatja, hogy véletlen vagy direkt nyomtuk meg a
törlést. Már is megmentett egy bejegyzést, persze csak akkor, ha véletlen kattintottunk rá. Továbbá
nagy szolgálatot tesz a képek előtöltésében, hiszen előfordulhatnak nagyobb méretű ábrák, amelyek
betöltése hosszú időt venne igénybe, egy JS előfeldolgozással pedig meg tudjuk azt csinálni, hogy
ezek a képek, már az oldal betöltése előtt, vagy közben betöltődjenek, így a megjelenésük azonnal
az oldal letöltésével egy időben meg tud megjelenni. Ez utóbbi funkció létjogosultsága a galéria
rendszerben a legnagyobb, ott ugyanis sok méretét tekintve különböző képet kell betölteni a lehető
leghamarabb.

10. Végszó:
E projekt közben is felmerültek bennem olyan alternatív megoldások, amelyek kihasználhatnák még
a specifikus kialakítása ellenére is a kártyát, főként az adattároló képessége, közvetlen memória
elérése, kommunikációs felületei és talán a számítási teljesítménye miatt. Példaképpen egy olyan
eszköznél lehet ez egy alternatíva, amely valamilyen szerszámgéphez szükséges fontos
konfigurációs beállításokat a kártyára írva, majd csatlakoztatva azt a géphez, elvégzi a frissítéseket.
Vagy valamilyen adatgyűjtő eszköz memória egysége lenne, esetleg kisebb továbbfejlesztéssel
számtalan módon lehetne alkalmazni, ami már csak rajtunk és a képzeletünkön múlik.
A hardver fejlődik, én is fejlődök, mindannyian fejlődünk.
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11. Weboldal rendszerterv részletes kiírása:
1. oldal keretrendszer
a, fejrész
a.1, oldal logója
a.2, oldal menüje
a.3, a menü sáv, görgetésénél automatikusan rögzül a felső részen
(mindig látható)
a.4, hiba visszajelző üzeneti sáv, vékonyan a menü alatt helyezkedik
el
a.5, közösségi szolgáltatások, megosztás (opcionális)
b, tartalmi rész
b.1, minden oldal ebben a moduláris részben jelenik meg
b.2, kezelni kell a hibás vagy nem létező oldalak estében mit tegyen
a rendszer
c, lábléc
c.1, oldal szerzője, dátum
c.2, fontosabb linkek
c.3, oldalon használt technológiák listája
c.4 címke felhő (google keresési optimalizáció)
c.5, oldal letöltésszámláló, látogató számláló
c.6, közösségi szolgáltatások, megosztás (opcionális)
2. oldal menürendeszére

is

a, vendég menü
a.1, belépés
a.1.a, belépő űrlap
a.1.a.1, emailcím és jelszó páros
a.1.b, jegyezzen meg opció
a.1.b.1, sütik használatán kívül, adatbázis ellenőrzés
a.1.c, belépés gomb
a.1.d, elfelejtett jelszó
a.1.d.1, elfelejtett jelszó űrlap
a.1.d.2, megadott emailcím hibás, akkor azt jelezze a

felhasználónak
kiküldés

a.1.d.3, egyszer használatos jelszó pótlás, emailra
a.1.e, adományozás
a.1.e.1, többféle lehetőssé az adományok fogadására

(opcionális)
a.2, opciók, legördülő menü
a.2.a, kezdőlap
a.2.a.1, oldal információ
a.2.a.2, függőleges oldalsáv használata az a.2.c.6
pontban meghatározottak alapján
a.2.a.2.a, fórum, utolsó bejegyzések doboz
a.2.a.2.b, fórum, kedvenc topikok doboz
a.2.a.2.c, fórum, itt szóltál hozzá doboz
a.2.a.2.d, mind három esetben a topik címét,
utolsó bejegyző nevét és dátumát listázza
a.2.a.2.e, mind három esetben, a topik címe legyen
link, melyre kattintva a meghatározott topikra ugrik az oldal
a.2.a.2.f, oldal statikus, csak egyszer kéri le az
adatokat, frissítésig nem változik
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a.2.b, hírek, cikkek, blog
a.2.b.1, a b.1.c.10 és b.1.c.11-es pontokban megadottak
alapján listázzuk a bejegyzéseket
a.2.b.2, bejegyzés megnyitása
a.2.b.3, bejegyzés teljes terjedelmében megjelenik
a.2.b.4, bejegyzés végére link a listára való
visszatéréshez
a.2.c, saját projektek (statikus oldal)
a.2.c.1, saját készítésű projektek bemutatása,
függőleges lista elrendezésben
a.2.c.2, képes illusztráció
a.2.c.3, specifikáció
a.2.c.4, dokumentáció
a.2.c.5, lista végén, megtekintés számláló
a.2.c.6, külön oldalsávba hasznos programok és
frissítések létöltései, ezen oldal sáv legyen a tartalom oldal mínusz függőleges
oldalsáv szélessége, legyen egy háttere, de az oldal sáv dobozos kivitelű legyen
a.2.c.6.a, drivers doboz
a.2.c.6.b, firmware doboz
a.2.c.6.c, egyéb doboz
a.2.c.6.d, jogosultság beállítása, vendég ezen
dobozok tartalmát nem láthatja
a.2.c.7, közösségi szolgáltatások, megosztás
(opcionális)
a.3, fórum
a.3.a, fórum információ
a.3.b, fórum statisztika
a.4, regisztráció
a.4.a, regisztrációs űrlap
a.4.b, adatvédelmi tájékoztató elfogadása
a.4.c, ellenőrző kód
a.4.d, regisztrációs és mégse gombok
a.5, kapcsolat
a.5.a, kapcsolati űrlap
a.5.b, ellenőrző kód
a.5.c, email elküldése és mégse gomb
b, belépett felhasználói menü
b.1, felhasználói
b.1.a, profil beállítások
b.1.a.1, profil adatok és beállítások megjelenítése
b.1.a.2, jelszó megváltoztatása
b.1.a.3, emailcím megváltoztatása
b.1.a.4, email értesítés be/ki kapcsolása
b.1.a.5, értesítő ablakok be/ki kapcsolása
b.1.a.6, értesítő hang be/ki kapcsolása
b.1.a.7, adatvédelmi tájékoztató elfogadása/elutasítása
b.1.a.8, profil kép féltöltése
b.1.a.9, nyilvános fórum információk és beállítások
megjelenítése
b.1.a.10, tartózkodási hely szerkesztése
b.1.a.11, fórum logó
b.1.a.12, fórum figyelmeztetési információ
b.1.a.13, támogatás, hirdetések beállítása (ezen
beállításokat csak az oldal támogatói tudják állítani)
b.1.a.14, adományok értékének beírása
b.1.a.15, hirdetések be/ki kapcsolása
b.1.a.16, belépés rejtésének be/ki kapcsolása
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b.1.a.17, regisztráció törlése (fontos, hogy a
hozzászólások a fórum zavartalan működése érdekében nem törölhetőek)
b.1.b, privát üzenetek (azonnali vizuális jelzés a menüben, ha
van új üzenet)
b.1.b.1, privát mappa méretének kijelzése %-os értékkel
(maximum 1000db bejegyzés, adminoknak 2000db bejegyzés)
b.1.b.2, privát beszélgetések listázása, megjelenítése
b.1.b.3, privát beszélgetés törlése
b.1.b.4, olvasatlan üzenet jelzése
b.1.b.4.a, privát beszélgetés megnyitása
b.1.b.4.b, új privát üzenet
b.1.b.4.c, válasz üzenet
b.1.b.4.d, üzenet szerkesztése
b.1.b.4.e, üzenet törlése
b.1.b.4.f, olvasatlan üzenet jelzése
b.1.b.4.g, törölt beszélgetés jelzése
b.1.b.4.h, szerkesztett üzenet jelzése
b.1.b.4.i, maximum 20 bejegyzés / oldal
b.1.b.4.j, oldalszámozás, és lapozási lehetőség
b.1.b.4.k, visszatérési link a beszélgetés
listához
b.1.b.5, privát rendszer fejlesztő neve, dátuma
b.1.c, Cikk/Hír létrehozása
b.1.c.1, bejegyzés létrehozáshoz szükséges információk
pontokba szedve
b.1.c.2, kategória kiválasztása (kötelező kitölteni)
b.1.c.3, rövid cím megadása (kötelező kitölteni)
b.1.c.4, fő kép kiválasztása (kötelező megadni) (index
képre kétszer kattintva lehessen kiválasztani, automatikusan írja a kép
elérhetőségét és nevét az input mezőbe)
b.1.c.5, eredeti forrás megjelölése
b.1.c.6, leírás, olyan word online szerkesztő, amely
könnyen és a megszokott módon kezelhető, a mező tartalmazhat html tageket
(kötelező megadni)
b.1.c.7, kép féltöltése, olyan rendszer, amely oldal
frissítés nélkül megoldja féltöltést, és a kép/képek automatikusan megjelennek
index képkén, majd azokra dupla kattintási eseményként kitölti vagy felülírja a
b.1.c.4.-es pontban meghatározott mezőt
b.1.c.8, képfeltöltés korlátozásai, szűrése
b.1.c.9, feltöltés után archív, majd lektorálást
követően lehessen katíválni (aktív = megjelenik mindenkinek)
b.1.c.10, aktív bejegyzések listázása, index kép, rövid
rész a bejegyzés elejéről legyen látható.
b.1.c.11, megtekintés, és hozzászólások számának
megjelenítése a listázott tételeken
b.1.d, kilépés gomb
b.2, opciók, legördülő menü
b.2.a, kezdőlap
b.2.a.1, a.2.a pontban meghatározottak szerint
b.2.b, hírek, cikkek, log
b.2.b.1, a b.1.c.10 és b.1.c.11-es pontokban megadottak
alapján listázzuk a bejegyzéseket
b.2.b.2, bejegyzés megnyitása
b.2.b.3, bejegyzés teljes terjedelmében megjelenik
b.2.b.4, bejegyzés archiválása
b.2.b.5, bejegyzés szerkesztése
b.2.b.5.a, a b.1.c pontban foglaltak szerint,
annyi különbséggel, hogy minden mező ki van töltve a korábban feltöltött
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adatokkal
visszatéréshez

b.2.b.6, bejegyzés végére link a listára való
b.2.b.7, közösségi szolgáltatások, megosztás

(opcionális)

b.2.c, saját projektek (statikus oldal)
b.2.c.1, a.2.c pontban megadottak alapján, kivéve az
a.2.c.6.d pontban foglaltakat
b.2.c.1, belépett felhasználók a dobozok tartalmát is
láthatják
b.3, fórum
b.3.a, topik csoportok listája
b.3.a.1, csoport nevének, leírásának megjelenítése,
prioritását figyelembe véve, majd az alá tartozó összes topikok listája
b.3.a.2, topik lista
b.3.a.2.a, topik neve, létrehozó neve, létrehozás
dátuma, megtekintések száma
b.3.a.2.b, topik törlése
b.3.a.2.c, topik tiltása
b.3.a.2.d, topik megnyitása
b.3.a.2.d.1, topik réteg infó kiírása
(milyen csoportban/topikba vagyok éppen)
b.3.a.2.d.1.a, topik felvétele a
kedvencek közé
b.3.a.2.d.2, ellenőrzés, hogy a topik nincs
e letiltva, ha igen akkor csak a legmagasabb jogosultságú felhasználónak
listázhatja a rendszer
b.3.a.2.d.3, 20 bejegyzés / lap és lapozási
lehetőség a lista elején és végén
b.3.a.2.d.4, bejegyzések listázása
b.3.a.2.d.4.a, listázandó tételeknél a
következő adatok megjelenítése kötelező: avatar kép, nicknév, bejegyzés dátuma,
bejegyzés egyedi azonosítója, jogosultsági szintje, felhasználó
regisztrációjának dátuma, tartózkodási helye, közvetlen privát üzenet küldési
lehetőség, bejegyzés, fórum logó
b.3.a.2.d.4.b, figyelni kell a
bejegyzés látható e publikumban, illetve nincs e tiltva, ha le van tiltva akkor
csak a legmagasabb jogosultsággal rendelkező felhasználó láthatja
b.3.a.2.d.4.c, bejegyzéshez tartozó
alap funkciók: válasz, új bejegyzés
b.3.a.2.d.4.d, bejegyzés törlése,
szerkesztése csak meghatározott ~ 15perc időtartam leteltéig lehessen törölni
vagy szerkeszteni, kivéve ha adminisztrátori jogkörrel rendelkezik a felhasználó
b.3.a.2.d.4.e, bejegyzés mozgatása
másik topikba, csak a megfelelő jogkörrel rendelkező felhasználó érheti el
b.3.a.2.d.4.f, bejegyzés tiltása,
rejtése csak a megfelelő jogkörrel rendelkező felhasználó érheti el, ezen
bejegyzéseket a jogkör megléte esetén továbbra is láthatják az adminisztrátorok,
de valamilyen optikai megoldással jelezni kell, hogy a funkció láthatatlanná
tette a publikum számára a bejegyzést vagy annak tartalmát
b.3.a.2.d.4.g, az új és válasz
bejegyzések esetén a felhasználó legyen képes emocionális jeleket, és néhány
alap HTML tag-et kódolt formában használni.
b.3.a.2.d.5, topik megnyitásakor gondoskodni
kell a megtekintést számoló mechanizmusokról
b.3.a.3, új topik létrehozása
b.3.a.4, topik áthelyezése
b.3.a.4.a, topik áthelyezése más csoportba
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b.3.b, új csoport létrehozása
b.3.c, fórum statisztika
b.4, kapcsolat
b.5.a, kapcsolati űrlap
b.5.b, ellenőrző kód
b.5.c, email elküldése és mégse gomb
3. oldal középső tartalmi része
3.a, vendégek esetében az a.2, a.3, a.4 és a.5 pontokba megjelölt
tartalmak jelenhetnek meg + a 3.c pontban megjelöltek
3.b, belépett felhasználók esetében az b.1, b.2, b.3, b.4 pontokban jelölt
tartalmak jelenhetnek meg + a 3.c pontban megjelöltek
3.c, minden egyéb olyan oldal, amely az oldal szerves részét képezi, az
ezen a középső tartalmi elem részeként kell, hogy megjelenjen ilyen a következő
néhány oldal: 404-es hiba oldal, adományozás oldal, fórum szabályzat és
adatvédelmi tájékoztató
4. oldal alsó lábrésze
4.a, lábrészen az esetleges további közösségi oldalon elérhető profil
megjelölése (opcionális)
4.0.1, YouTube, google, facebook, twitter,...stb
4.b, további kapcsolattartásra szolgáló szolgáltatások és elérhetőségek
4.b.a, gmail, skype, telefon, mobil...stb
4.c, weboldalon felhasznált technológiák
4.c.a, HTML5, CSS3, PHP, JS...stb
4.d, fontosabb esetleg társoldalaink linkjei, link ajánló
4.e, közvetlen statikus oldalelérés linkjei
4.e.a, kezdőlap, fórum, regisztráció, kapcsolat, adatvédelmi
nyilatkozat, szabályzat, támogatás, saját projekt oldal, ...stb
4.f, oldal információk
4.f.a, készítő neve, készítés dátuma, látogatok száma, letöltésék
száma
4.g, címkefelhő (opcionális)
4.h, asztali nézet váltás engedélyezése mobilon is
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Amikor a hardver és a szoftver találkozik
Fejlesztés a fejlesztésben, avagy miből lesz a BUG

12.

Irodalomjegyzék:

Az oldalon fellelhető definíciók néhol részben vagy teljesen megegyezhetnek az interneten elérhető
definíciós leírásokkal. Mind a saját mind pedig a tanult és szakirodalmak böngészése közben
kialakult szemléletem tükrözik.
Külső használt források, amelyek a tudástáram kibővítésében segítettek:
https://www.youtube.com/user/neogeohu
http://muszakivagyok.hu/mukodj_palyamuvek/2016/toth_peter_20160602143821.pdf
http://neo-geo.hu/index.php?modul=dptpsmfd
https://www.st.com/en/microcontrollers/stm32f407ze.html
http://www.easy68k.com/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kezd%C5%91lap
http://wpage.unina.it/rcanonic/didattica/ce1/docs/68000.pdf
www.scene.hu/mi-az-a-demoscene/
https://blog.bigevilcorporation.co.uk/2012/03/01/sega-megadrive-2-so-assembly-language-then/
https://www.w3schools.com/
https://www.php.net/manual/en/index.php
http://itf2.njszt.hu/324rtr4/uploads/Motorola-68000.pdf
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