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DPTP System - SEGA SMFD 64/128Mbit 
DPTP MCFC és SNES adapter 
2017-01-31 
 
Elsőnek a címben említett "MCFC" rövíditésre térnék ki egy pár mondat erejéig. 
 
MCFC -> Multi Console Flash Cart 
 
Az első névválasztás a SMFD, vagyis SEGA MEGA FLASH DRIVE volt, ez kissé 
lekorlátozta a nevéből eredendő tulajdonságát. Azok számára akik innentől tovább nem is 
foglalkoztak vagy részleteiben nem akartak megismerkedni az eszközzel, azok tovább is 
léptek és lemaradtak a benne rejlő sokoldalúságról, melyet később részleteiben is kifejtek. 
Látható lesz, hogy nem csak SEGA rom-okat tölthetünk a hardverre, hanem SNES vagy 
később akár egyéb más konzolon használt rom-okat is. 
Későbbiekben tervbe van SEGA MS, 32X, NES, N64...stb. gépek kompatibilitásának 
kialakítása, ezért a MULTI CONSOLE megjelölés. 
 
Előszó: 
 
Az előző fejlesztések kapcsán (DPTP SMFD 8Mbit) rájöttem mennyire sokszínű és 
széleskörű tudást biztosít egy-egy bonyolultabb eszköz elkészítése, ami nem csak hobbi, nem 
csak szórakozás, hanem hivatás is, legalább is egy idő után hivatássá válik az ami előtte hobbi 
vagy szórakozás volt. (persze ez függ attól, hogy milyen szintre fejleszti magát az ember) 
 
Aki ilyesmivel szeret foglalkozni az óhatatlan egy idő elteltével hivatásként tekint rá, hiszem 
olyan szélesre tudja fejleszteni a látáskörét, amely már akár a megélhetését (kvázi új szakmát 
jelet) is biztosíthatja. Nyilván itt ilyenről most nincs szó, és kezdetben soha nem ez a cél, de 
akár eljuthatunk idáig a kellő akarattal és kitartással. 
Midenképpen előnyt jelent egy kis elektronikához való érzék, de mindent meg lehet tanulni, 
csak akarni kell. 
 
Ebben a leírásban kitérek kicsit a 8Mbit-es, majd jobban a 64/128Mbit-es és a SNES adapter 
projektekre és egy kis extra is kerül a végére.. 
 
DPTP SMFD 8Mbit (korábbi írásomban részletesebben kifejtem)1 
 
A neve már megváltozott, de hozzátartozik, hogy az előző leírásomnál a legújabb változatra 
nem tértem ki részleteiben, amely egy apró módosítást tartalmaz, mely hivatott kiváltani a 
külön USB/RS232 átalakítást. A 8Mbit-es kártya fejlesztésének vége felé egy utolsó 
tervmódosítással a kártyára terveztem az RS232 sorosporti kommunikációhoz szükséges IC-t. 
Ez apró, ám de nagyon előnyös változtatás volt, mivel így egy egyszerű USB kábellel 
összeköthetővé vált a hardver a PC-vel és ezzel kommunikációt megkönnyítve + köztes 
eszköz felhasználása nélkül vált elérhető a kapcsolat. A kapcsolat részletesebb működésére 
nem térek ki, mivel az már egy előzőleg megírt leírásban közzétettem. 

                                                             
1	A	21.	található	található	linken	elérhető	a	DPTP	SMFD	8Mbit-es	kártyám	leírása	
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8Mbit kártya előtte (köztes RS232 adapterrel) 
Képen a világos zöld. 
 
8Mbit kártya utána (integrált RS232 IC-vel) 
Képen a Sötétzöld. 
 
Ez a módosítás alig pár száz forinttal emelete meg csak a hardver anyagköltségét, de még is a 
kompakt érzést legalább 50%-al emelte, hiszen minden szimpla Mini USB kábellel 
használhatóvá vált az eszköz. 
 
 
DPTP SMFD 64/128Mbit 
 
Az ötlet már nem is igazán volt kérdéses, mert a 8Mbit utáni visszajelzések azt mutatták, hogy 
lenne igény egy nagyobb memóriával rendelkező változatra is. Őszintén szólva engem is 
vonzott a dolog, mivel az 1MB-nál nagyobb ROM tartalmakat már nem tudtam feltölteni a 
kártyára, így folyamatosan birizgált a gondolat, hogy készítsek egy nagyobb változatot. 
Lényegében ezek az előzmények melyek arra ösztönöztek, hogy minél előbb rukkoljak elő 
egy nagyobb lehetőleg olyan változattal, amely már több mint elegendő memóriával 
rendelkezik. És persze az újabb kiegészítések is szem előtt voltak mint tanulási lehetőség, 
mint OLED,  közvetlen USB port, szintillesztési megoldások, 32bites MCU programozása, 
3v-os rendszerek, címdekóder...stb.  
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A nagytestvér.. 
 
Ezt vehetjük a szó szoros értelmében is, mivel ez a változat működését tekintve ugyan az, 
mint a kistesó (DPTP SMFD 8Mbit), annyi különbséggel, hogy itt már a memóriát 
túlterveztem, tehát nem maximum 1MB kapacitással rendelkezik, hanem maximum 16MB 
memóriával. (későbbiekben példát mutatok arra, hogy ez is kevés és lesz egy ennél 
átgondoltabb és még nagyobb memóriát támogató verzió is)2 
 
Persze most kicsit leegyszerűsítem a dolgot, de azok, akik ennél részletesebben nem akarnak 
bele mélyedni a részletekbe, ennyi éppen elég is. Igazából több ponton is változott, fejlődött 
ez a projekt, amelyet ez a leírás hivatott bemutatni az olvasók felé. 
 
A nagytestvér tervezési fázisban: 
 

 
 
 
Röviden mik is ezek: 
 
Kezdjük az elejétől vagy is azzal, hogy a nagyobb memóriák már nem támogatják3 az 5v-os 
rendszereket, hanem a kisebb 3v-os működét preferálják. Ez azt jelenti, hogy gondolni kell a 
SEGA 5v-os rendszer működése és a 3v-os DPTP SMFD 64/128Mbit-es kártya működési 
feszültségének szintillesztésére. Ezután a szintillesztő diszkrét áramkörök vezérlését kellett 

                                                             
2	Végül	a	leírásba	ezt	már	nem	fejtettem	ki,	de	a	lényeg,	hogy	amikor	az	N64	ROM	tartalmakat	vizsgáltam	rájöttem,	hogy	
nagyjából	512Mbit	illetve	1Gbit-es	memóriákra	lesz	szükségem	
3	Egy	kínai	megoldásban	láttam	ellenkező	példát	arra,	hogy	5v-os	rendszerrel	működtettek	3v-os	memóriát	úgy,	hogy	
semmilyen	köztes	feszültség	osztót	vagy	szintilesztést	használtak	volna.		
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átgondolni alaposan, majd a nagyobb kapacitású memória kezelését kellett megoldani, 
melyeket szekvenciák sora nehezít és lassít, ezek után át kellett gondolni a hardver feltöltési 
sebességét gyorsító megoldásokat mint pl.: közvetlen címvezérlés, perifériák kihasználása, 
feltöltést vezérlő szoftverek, ...stb. Emellett még gondolni kellet az esetleges hiba és 
debuggolási megoldásokra, de úgy, hogy a végén ezek mint extra vagy kényelmi funkciók 
felhasználásra kerülhessenek, így kerülhetett a projektbe az OLED-es kijelzők vezérlése, majd 
később a nagy kapacitású memória által nyújtott lehetőség is ki lett aknázva, amely további 
diszkrét alkatrészek bevonása eredményeként megvalósulhatott az egyszerre több, de jól 
elkülöníthető adatok (ROM-ok) közti váltás. 
Utolsó mondat leegyszerűsítve annyit tesz, hogy egyszerre több játékot is tölthetünk fel a 
hardverre, melyek közt töltési idő nélkül váltogathatunk.. ;) 
Ezek mellett fontosnak tartottam, hogy a hardvert képes legyen a felhasználó is egyszerűen 
frissíteni, ha újabb firmware-t lehetne elérni. 
 
A nagytestvér prototípusa: 
 

 
 
Tudom hogy ez tömör és nem túl részletes, de ezen rövid tömör bekezdés szinte mindent 
elmond ami lényeges a hardverrel kapcsolatban. 
 
A továbbiakban a legfőbb részeket is próbálom bemutatni: 
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A memória 
 

      
 
A választásom ezúttal a visszajelzések alapján változott meg, vagy is lényegében a 
túlméretezésre törekedtem, hogy bármilyen ROM vagy adattartalom feltölthető legyen az 
eszközre. 
A memória választásnál igazából csak 3 fő tulajdonságot kellett figyelembe vennem: 

• Legyen minél nagyobb 
• Mindenképpen 16bit-es vagy is NorFlash memória szükséges 
• Közvetlen memória elérés 

 
Persze más szempontok is közre játszottak, mint pl.: az ára, a beszerezhetőség és miegymás, 
de a fő 3 tulajdonság az alap volt, így jutottam el ezekhez: 29LV640 ami 64Mbit-es vagy is 
8MB kapacitású és 29GL128-hoz, ami pont ennek a duplája. 
 
A 29GL128-hoz  képeztem ki a hardvert, de 29LV640-hez írtam meg a programot, ez a 
döntés igen egyszerű, 29LV640 olcsóbb és a kapacitás több mint elég az első változathoz. A 
két memória között még egyetlen különbség van és ez pontosan a gyorsaság, a 29LV640 
minden egyes írási ciklus előtt 3 szekvenciát kell kiadni, majd a keresett címet és a beírni 
kívánt adatot. Tehát egy írási ciklus összesen 4 szekvenciát követel meg és ez csak egy 16bit-
es adat beírása. Ki lehet számolni, hogy egy 8MB-os adatnál ez hány ciklus és hány 
szekvencia. 
Aki nem lenne tisztába annak egy kis segítség a számolgatáshoz: 

Bináris         Hexa 
1 byte - 8bit  0b11111111        0xFF 
2 byte - 16bit   0b1111111111111111   0XFFFF 
 
1Kbyte - 1024 byte  - 8192 bit 
1Mbyte - 1024 Kbyte - 1048576 byte - 8388608 bit 
 
Azt hiszem innen már menni fog a számolgatás :D 
 
A lényeg, hogy 29LV640-nél egy 1MB-os adat beírása ~17mp-ig tart, amely ~62Kbyte/s-os 
feltöltési sebességet eredményez. Ez persze nem csak a hardver miatt keletkező sebesség, 
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hanem itt szóba kerül már az adatátvitel, annak működése és az adott periféria korlátozásai, de 
ennek mélyebb kifejtése már inkább szakmai leírás lenne, mint sem hétköznapi olvasmány. ;) 
A 29GL128 memóriával ez a sebesség valószínűleg 2-3szor kevesebb lenne és ennek 
eredményeképpen, ha az idő csökken, akkor az adatátvitel sebessége nő. 
Ez a memória támogatja az 1 szekvenciás írást, ami azt jelenti, hogy az írási szekvenciák közt 
van egy olyan parancs, amely képes előre jelezni a memóriának, hogy most folyamatos írás 
következik, ciklusokban és így minden adatbeírásnál nyerünk 3 szekvencia időt a 29LV640-
hez képest. Teszteltem és nem optimalizálva 100-120Kbyte/s-os felöltési eredményt értem el. 
Ehhez még hozzá jön a memória törlési ideje is, amely azért nem apróság, 29LV640-nél 
32mp a teljes 8MB törlése, 29GL128 hozzávetőlegesen  40-45mp, ami nem kevés. Azt még 
tudni kell, hogy bár viszonylag gyorsan és sokszor újra írhatóak ezek a memóriák, de ezt csak 
akkor tehetjük meg, ha minden újra írás előtt, azon tartományt amelyet újra akarunk írni, le 
kell töröljük, vagy is feltöltjük 0xFF-kkel. Tehát minden írásnál számolni kell törlési idővel 
is, amely összességében még nem is katasztrofális mondjuk egy UV-s Epromhoz képest, 
amelynek a törlési ideje 10-15perc is lehet. :D 
Ami még lényeges különbség a 8Mbit-es projekthez képest, hogy 3v az üzemi feszültsége, 
ami tovább bonyolította a használatát. 
 
MCU kiválasztása 

 
 
Itt több pontot is figyelembe kellett vennem: 

• 3v-os üzemi feszültség 
• USB kommunikáció 
• SPI periféria az OLED meghajtása miatt 
• Elegendő kimenet a memória meghajtásához 
• Elegendő kimenet az egyéb perifériák és diszkrét alkatrészek vezérléséhez 
• Megfelelő sebesség 
• Könnyen, viszonylag olcsón beszerezhető legyen 
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Ebből majdnem minden be is jött, amikor kiválasztottam a 32bit-es családból a 
PIC32MX795F512L-t és a PIC32MX460F512L típus jelzésű mikro vezérlőket. 
Ezen mikro vezérlők (továbbiakban MCU) 100 ebből 85 I/O lábbal rendelkeznek, amely több 
mint elég a közvetlen memória címvezérlés, 16bit-es adat port vezérlés és az egyéb perifériák 
vezérlésére. 
Több infó az MCU-ról a Microchip weboldalán: 
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC32MX795F512L 
 
Az alap szükségletek, amelyeket figyelembe kellett vennem azok a következők voltak: 

• 24 láb a memória címvezérléshez  
• 16 láb a memória adat vezérléshez 
• 4 láb a memória engedélyező és vezérlő egységeihez 
• 4 láb a címdekóder IC-hez (memória váltás) 
• 4 láb az OLED vezérléshez 
• 3 láb az USB-hez 
• 1 láb a gombhoz 
• 1 láb a resethez 
• 2 láb a szintillesztők vezérléséhez 
 

A maradék 99%-át pedig a kötelező VCC, GND, OSC...stb. foglalják le. 
Látható, hogy ~60 láb kellett a megvalósításához, vagy is a 64 vagy kevesebb lábbal 
rendelkező MCU-k már nem jöhettek szóba, ezért a 100 lábú4 választás még akkor is, ha ezzel 
kicsit túllőttem a célon.. ;) 
 
Az ára viszont nem túl kedvező, mert ~3500-5000Ft/db közt mozognak, lényegében át kellett 
gondolnom és mivel a 8bitesnél már nem találtam megfelelőt, amely USB periféritát is 
támogatná és a 16bit-es MCU-k nem lettek volna olcsóbbak, maradtam ennél a talán legjobb 
PIC-nél. Ez legalább elegendő memóriával rendelkezik a későbbi továbbfejlesztésekhez. 
Bőséges kapacitással rendelkezik, lehet programozni ezerrel. :D 
Ami még fontos volt számomra az az USB periféria alap támogatása, mert ez felgyorsította az 
adatátvitelt és ezzel a perifériával elérhetővé vált az esetleges hibák javítása és újabb 
firmware-k kiadása és könnyű frissítése, mellesleg a 80MHz-is hozzájárul a program gyors 
futásához... ;) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
4	Az előző 8Mbit-es projektnél 18F442-őt használtam, ami 44 lábú, de ott 5v-os rendszerről beszélünk és a cím illetve adat 
vezérlésnél további 5 diszkrét alkatrész bevonását kellett eszközölnöm	
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5v-ról 3v-ra történő szintillesztés 
 

 
 
 
Az egyik sarkalatos pontja a projektnek, hogy megoldjam, áthidaljam ezt a szakadékot, 
melyet a SEGA 5v-os rendszere és a flash kártya 3v-os üzemi feszültsége közt van. Az a 
probléma, amikor az 5v-ot 3v-ra redukáljuk még nem okoz gondot, mert azt egy sima 
egyszerű ellenállásosztóval meg lehet valósítani. 
 
Kép az ellenállásosztóról: 
 

 
 
De amikor ezt az ellenállásosztót meg kell ismételni minden SEGA-tól érkező 5v-os jelnél, na 
akkor kezdődnek a gondok. 
 
2x32 lába van a SEGA élcsatlakozónak vagy is összesen 64 láb, amelyből 16db nincs bekötve 
24 egyirányú -> (címvezérlés), 16 <- egyirányú (Adat), a maradék 8 pedig 5v, GND és még 
néhány vezérlő láb mint RESET vagy memória engedélyező bit-ek. 
A gond itt még nem látszik, de mindjárt fog: 
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24 címvezérlés nem gond, mert egyirányú, az iránya 5v-ról 3v-ra történik, vagy is az 
ellenállásosztó működhet. 
16 adat vezérlés, ami már gond, mert az iránya 3v-ról 5v felé történik és ennek a 3v-nak a 
feltranszformálását a korábbi tapasztalatokra építve nem vagy csak igen körülményesen lehet 
megoldani. És nem is megyek tovább, mert vannak olyan lábak, amelyeknél biztosítani kell a 
kétirányú adat haladást, vagy is csak sok diszkrét alkatrésszel oldható meg, nem beszélve 
arról, hogy az egymás melletti lábakra építeni az ellenállásosztó sort,  nagyon sok alkatrészt 
és helyet igényelne, gyakorlatilag nem férne el, olyan sok lenne belőle. A fél kártya csak 
ellenállásból állna. :D 
 
Szerencsére a sok keresgélés meghozta a gyümölcsét, meg persze mostanra szerencsésebb 
helyzetbe kerültünk, mert viszonylag könnyen és egyszerűen lehet külföldről berendelni az 
olyan alkatrészeket, amelyek itthon nem is igen kaphatóak. 
Így jutottam el a 16bit-es szintillesztőkhöz és ebből is a 74ALVC164245-öt választottam, 
amely képes az 5v-3v és 3v-5v szintillesztésre, tehát oda- vissza vezérelhető gond nélkül. 
Ezzel az integrált áramkörrel kiváltottam számtalan alkatrészt és még csak nem is foglalja el a 
fél kártyát. Összesen 3db-ra volt szükség, amely lefedi az összes szükséges be és kimenetet, 
tehát a szintillesztés megoldva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



DPTP	System	projekt	

OLED kijelző 
 
A kijelzőre elsőként a debuggolás miatt volt szükség, de a tervek elején is tudtam már, hogy 
akarok valami extra kiegészítést is alkalmazni a kártyára, amely majd emel az exkluzivitásán.  
 

 
 
A kijelző rengeteg információt ad a kártya működéséről, ilyenek pl: 

• Hardver készenlét 
• Feltöltési folyamat mutatása 
• Aktuális játék címe 
• Kiválasztott játék címe, mérete, memóriában elfoglalt helye 
• ...stb 

A kijelző egyébként nem kötelező vagy is ha valakit zavar egyszerűen leveszi és már is mehet 
a SEGA kazetta házába, mivel a nyák tervezésénél figyelembe vettem az eredeti 
paramétereket, így 100%-ig megegyezik, kompatibilis az eredetivel és így használható az 
eredeti borítás. 
 
Játék választás, címdekóder 
 
A kártya egy további diszkrét alkatrésszel lett kibővítve, amely lehetővé teszi a memória 
lapozását, vagy is a több játék tárolását. 
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Ez az IC egy 74LV86A, amely nem más, mint egy 4bit-es VAGY KAPÚ (OR GATE). 
A működése roppant egyszerű ezért erre bővebben nem térek ki, de arra, hogy ezzel a 
memória térkép hogy alakul, már igen. 

Kicsit részletesebben. 
4 féle módban tölthetünk fel ROM-okat a 64Mbit-es változatra: 

1. 1db ROM, 0-tól maximum 7MB-ig 
2. 2db ROM, az első 3MB-nál nagyobb vagy egyelő 4MB-tal illetve a második 3MB 

vagy annál kisebb 
3. 3db ROM, 3db 1MB-nál nagyobb vagy egyelő 2MB-al 
4. 4db ROM, amely kisebb vagy egyenlő 1MB-al. 

Az utolsó 1MB terület ahogyan a térképen is látszik (X-el van jelölve) a rendszer saját 
magának tarja fent. Sajnos a címléptetés miatt szükség van címkorrekcióra, amely azt jelenti, 
hogy az olyan ROM-okat melyek nem pontosan 1,2,3,4,5,6,7MB, azokat ki kell bővíteni 
egész számra, amelyet oszthatunk maradék nélkül 1024*1024-el. 
Ez sajnos azzal jár, hogy felesleges tárhelyet vesztünk a memóriából. (ez sajnos a SEGA 
illetve a NorFlash korlátja) A pontosabb lejebb lesznek a lényeg, hogy nem lehet megoldani a 
címléptetés egy olyan tartományban ahol a SEGA éppen olvas. 
 
128Mbit-es memóra tértképe: 
 

 
 
Látható, hogy a memóriának az egyes címeit miképpen aktiválhatja ez az IC, persze a 
programnak megfelelő módon, mivel ezt az IC-ét is vezérelnie kell valaminek, itt most az 
MCU és a program, illetve összeütközés esetén maga a SEGA hardver. Összeütközés esetén a 
címdekóder semleges vagy is 0 szintet ad ki, persze ennek esélye ki van zárva, mivel a 
programot erre a veszélyre felkészítettem, és alaposan felmértem, hogy ez ne fordulhasson 
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elő, amúgy ez a működésképtelenséget okozna. Abban az esetben, ha a memória méretét 
teljesen igénybe veszi vagy is kitölti az adott rom, akkor ez a címdekóder átengedi az 
elsőbbséget a SEGA hardveréből érkező címvezérlésnek, vagy is nem szól bele a működésbe. 
Tehát a címdekóder egyetlen szerepe a hardveren, hogy elérhetővé tegye az adott memória 
lapra feltöltött adatrom elérést. Ez az egyetlen komponens teszi lehetővé, hogy a több játékot 
feltöltve a memóriában, váltogathassunk köztük. Persze nem ennyire egyszerű, mert ezen 
feltételeket ki kell számolni és programból kell a megfelelő vezérlést kiadni a címdekódernek, 
amely aztán a szükséges lapra vezérli a memóriát. Egyszóval meg van ennek is a folyamata, 
amely egy külön dokumentáció részét képezné.  
 
A memória térképén jól látszik, hogy az elosztás nem mindig gazdaságos ez a memória, 
illetve címzés által okozott fix és rugalmatlan eljárásnak köszönhető. 
 
Említek pár példát: 
Ha egy ROM méret 512Kbyte-ot vagy lényegében 1MB-nál kevesebbet foglal el, akkor is 
korrekciózni kell, mert egy következő ROM feltöltését a memóriának megadható következő 
címre kell tenni, olyan címre, ami nem írja felül az előtte lévő címbiteket.  
Vagy ha egy ROM mérete 1.5MB vagyis nem éri el a 2MB-ot a rá következő cím, akkor is a 
2MB-os címre esik, mert ez lesz a következő olyan cím amit címdekóder segítségével 
vezérelhetünk. Ez a lapozás. Nem tehetünk fel például egy 1MB-os rom tartalmat majd utána 
egy 2MB-osat (amúgy fel lehet tenni csak pazarlás) mert ezzel elpazarolunk 1MB helyet, 
ugyan is a következő lap már a 4. MB-hoz fog esni. 
 
Biztos magyarázatra szorulnak az előzők. 
Például (ezt viszont már a memória címvezérlésénél tudom bemutatni) vegyünk egy 
512kbyte-os tartalmat, amelyet ábrázoljunk is binárisan: 
Ezt forgassuk is át byte, majd bit-ekre. 
512Kbyte - 524288byte - 4194304bit, az hogy ezt binárisan tudjuk leírni a következőt jelenti: 
0b1111111111111111111, ugyan ez hexában is 0x7FFFF. 
Nem tudom mennyire van az olvasó tisztába a bináris ábrázolással, de egy egyszerű példát 
mutatok még mielőtt továbblépünk. 
Vegyünk egy 4bit-es binárist, legyen ennek az értéke nulla: 0b0000 
Adjuk hozzá egyet: 0b0001 
Most a kettő ábrázolása és haladjuk egészen 16-ig, ugyan is 4bit-en ennyi a maximum amit 
ábrázolhatunk. 
Tehát 2-től 15-ig mert a nulla is számít, így lesz 16. 
 

0b0010, 0b0011, 0b0100, 0b0101, 0b0110, 0b0111, 0b1000, 0b1001, 0b1010, 0b1011, 
0b1100, 0b1101, 0b1110, 0b1111 

 
Gyakorlatilag mindig a bináris szám helyi értékeinek összegéről beszélünk, a helyi érték 
pedig mindig az előző érték kétszeresével növekszik. 
0b0101 kiszámolása: 

8 a 0-on = 0 
4 a 1-ön = 4 
2 a 0-on = 0 
1 az 1-ön = 1 

Ezeket összeadva az eredménye 5 lesz, mert 0 + 4 + 0 + 1 == 5 (itt nem számít a nulla) 
 
Egy másik is: 
0b1111 kiszámolása: 
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8 az 1-ön = 8 
4 az 1-ön = 4 
2 az 1-ön = 2 
1 az 1-ön = 1 

Az eredmény: 8+4+2+1 == 15, de itt a nulla is számít ezért az eredmény 16 lesz. (a nulla 
akkor számít, ha telítve van egy bitsor, ha nincs akkor nem) 
 
No még pár példa: 
0b1001 ennek az eredménye 9 lesz, vezessétek le.. 
0b1100 ennek az eredménye mennyi is lesz? ;) 
 
Akkor az említett címet újra leírom ezúttal kiegészítem még pár címbittel, amelyen 
szemléltetem a lapozás miértjét, az így kapott cím tartomány képes leírni a 8MB-ot vagy is a 
29LV640-es memória teljes kapacitását. 
 
512Kbyte = 0b00001111111111111111111 
Az első probléma, hogy a címvezérlést 1MB minimum kapacitásig írtam meg, tehát minimum 
1MB-os lépésekben lehet lapozni. 
Nézzük a 1.5MB-os rom méretet: 
1.5MB =    0b00101111111111111111111 
Ha a memóriára ettől vagy is a soron következő címtől akarnánk adatokat tárolni, akkor innen 
kellene: 
1.5MB+1bit = 0b00110000000000000000000 
Két probléma van, az egyik, hogy mint korábban említettem minimum 1MB-os címváltás 
engedélyezett, és az hogy a soron következő memória mérete maximum 512Kbyte lehet, hogy 
a lapozás döccenő mentes legyen. Ez az érték úgy jön ki, hogy a következő cím 2MB, vagy is 
ebből ki kell vonni a már foglaltat és megkapjuk a maradék méretet. 2097152  - 1572864 = 
524288 
És itt van az igazi probléma. 
Ha címdekóder 512Kbyte-os lapozásra is fel lenne készítve, akkor is gond lenne, mert ha 
valaki nem tartja be kötelező vagy is a memória címzési szabályait és mondjuk 512Kbyte-nál 
nagyobb méretű (akár 1bittel is) tartalmat akar felmásolni a memóriába, akkor az azt 
jelentené, hogy ütközne címdekóderrel. 
Mivel ebben az esetben ha felbontjuk a címzési biteket a következőt láthatjuk: (még mindig a 
1.5MB-os példánál maradva) 
1.5MB+1bit = 0b00110000000000000000000 
Ebből 0b0011-et már a címregiszter rögzíti és vezérli, a maradék 19 bit 
(0000000000000000000) az az 512Kbyte-t leíró adathely, amelybe még írható felülírás 
nélkül. Ha mondjuk még is nagyobbat írna valaki bele összeütközés történne, és mint azt 
feljebb említettem, az összeütközés nem lehetséges mert az működésképtelenséget idézne elő. 
Pl. arra, ha nagyobb tartalom lenne erőltetve, mondjuk 512Kbyte + 1bit: (mert tökmindegy 
mennyivel haladja meg a megengedett méretett, lehetne itt 1MB-is) 
Kezdő cím: 1.5MB+1bit = 0b00110000000000000000000  
Ebből 0b0011-t már a címregiszter rögzíti, 19 címbit 512Kbyte-nál feltöltődik 1-essel, így 
festene a kritikus pont előtt: 1111111111111111111 
Egyben a címregiszter által rögzített címmel: 0b00111111111111111111111 
A következő +1 bittel felül íródna az első 4bit vagy is: 0b01000000000000000000000 és 
innen folytatná az írást. 
Viszont a címdekóder által rögzített 0b0011 a SEGA hardverétől felülíródna, akkor 
semlegessé tenné őket vagy is az egész így nézne ki: 
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0b000, ugyan ez egészben 0b0000000000000000000000, majd ezzel a címmel a memória 
nulladik 512Kbytos területére ugrana, amelyen ha nem 512Kbyte-os rom tartalom lenne, 
hanem nagyobb már le is állna a működés és ez a lépés, már felborítaná az összes többi lapot 
is. Ez persze csak akkor igaz, hogy ha a SEGA a 0b0011-bitből mind kettőt elérné, nagy 
valószínűséggel, csak egyik címbit felülírására lenne ideje mert rögtön megállna, ebben az 
esetben amikor így néz ki a címdekóder által rögzített cím: 0b0010, megzavarodna a rendszer, 
és hibás adat olvasás történne ami, fagyáshoz, működésképtelenséghez vezet. 
 
Nos azt hiszem ezt a címdekóderes témát jól kiveséztem, remélem érthető volt, ha nem akkor 
ezzel kapcsolatban nyugodtan keressetek fel. Ha másra nem is, arra talán jó volt ez a rész, 
hogy egy kicsit a bináris számokkal megismerkedjünk..:D 
 
DPTP menürendszer vagy intro 
 
A projekt elején már tudtam, hogy valamiféle LOGO-t vagy képet esetleg egy kis szöveget 
meg fog jeleníteni a hardver a TV-én a bekapcsolást követő pár másodpercben, majd innét 
ugrik a feltöltött ROM-ra vagy egy választó / információs képre. 
 

   
 
Ez az ötlet ami szinte az elejétől a végig apróságokkal ugyan, de folyamatosan változott, 
egészen a mostani végleges megoldásig. Az a program, amit én írtam az elejétől túl nagy volt, 
minimális funkciókkal is 256Kbyte vagy nagyobb méretűvé vált, amely nem felelt meg az 
elvárásaimnak és a hardvernek is vannak korlátai. A programot a legalacsonyabb utasítás 
készlettel rendelkező nyelven kellett megírni, hogy a program mérete a lehető legkisebb 
legyen, ehhez szakmailag jártas embertől kértem segítséget. 
Ez a nyelv az Assembler. 
Az elkészült az alap, amely mindössze 3kbyte-ra csökkent, akár honnan nézem hatalmas 
méretkülönbség a kezdeti 256Kbyte-hoz képest. Ezt az alap programot már kisebb 
segítséggel, már képes voltam úgy átírni, ahogyan az a végleges verzióban látszik. 
A teljes program, ami vezérli az introt, képekkel együtt is kevesebb lett mint 20Kbyte. 
Ez a program már méretileg tökéletes ahhoz, hogy az MCU-n eltároljam és szükség szerint 
(feltöltésenként) módosítsam, majd beírjam a flash memória egy általam lefoglalt területére. 
Gyakorlatilag írtam egy programot SEGA-ra, majd ezek után írtam egy programot MCU-ra, 
amely az alap SEGA programot feltöltésenként automatikusan változtatja, annak megfelelően, 
milyen ROM tartalmak kerültek feltöltésre a Flash-be. 
Ez így hülyeségnek tűnhet, de ezzel kapjuk meg azt a felületet, amit a képeken láthatunk. 
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DPTP SNES adapter és DPTP MCFC 8Mbit avagy SMFD-ből MCFC 
 
A továbbiakban a 8Mbit-es kártyával foglalkozunk, de már a multimédiás oldaláról. 
A fejlesztésnél még ez a része nem volt számomra nyilvánvaló, de később miután elkezdtem a 
SNES működésével is foglalkozni, jöttem rá, hogy vannak úgynevezett alap összetevők 
melyek egyik esetben sem különböznek. 
Ezek az összetevők azok, amelyek a memória feltöltést vezérlik, mik is ezek? 
Maga az MCU a memória ami tárolja az adatokat és hozzáférhető más hardverek részére is és 
maga az adatátviteli periféria. Ezek azok az alap komponensek, amelyek szükségesek mindkét 
esetben, tehát SEGA és SNES vagy egyéb más konzol esetében is. 
Ezzel illetve kisebb programmódosításokkal, el is értem azt az állapotot, hogy a 8Mbit-es 
kártya SEGA és SNES romokat is támogasson. Továbbgondolva ez a kártya kisebb 
programmódosításokkal képes lenne további 8 és 16bit-es konzolokkal való kompatibilitásra 
is. (SEGA MS, SEGA 32X, NES...stb) Na ez az a pont ahol már nem DPTP SMFD hanem 
DPTP MCFC kártyának nevezhetjük, mert innentől multimédiás kártya ként tekinthető, mert a 
kompatibilitás csak a programozás kérdése. 
 
Ezen elmélkedéseim előtt még egy külön SNES kártya fejlesztésében gondolkodtam. 
 
Első SNES tervek: 
 

 
 
Majd ezen tervezések közben azon kaptam magam, hogy kezdem ugyanazt tervezni, mint 
amit már SEGA-nál lefejlesztettem. 
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Feltettem a kérdést magamnak, hogy ismét feltalálom a spanyol viaszt? Vagy is ismét ugyan 
azt tervezem meg, amit már egyszer sikeresen megterveztem? No ekkor kezdett el 
foglalkoztatni az a gondolat, hogy nem egy új kártya kell megint nagy költségkerettel, hanem 
egy olyan köztes adapter, amely csak a SNES legszükségesebb elemeit tartalmazza és amely 
átmenetet és kompatibilitást teremt a már legyártott SEGA Flash kártyámmal. 
 
Így született meg a DPTP SNES adapter: 
 

 
 
A SNES adapter fejlesztésénél 3 fontos részt kell vagy kellett volna betartani. Azért tettem 
hozzá, hogy kellett volna, mert 1 rész sajnos kimaardt, erről majd később, mert nagyon friss, 
gyakorlatilag a fejlesztés lezajlott és csak ezután vált nyilvánvalóvá, hogy kimaradt. 
Az első a régi úgynevezett CIC chip kiváltása. 
 
SUPER CIC 
 
Ez a kis komponens felelős a régiók közti váltásért illetve ez a chip tartalmaz egy kulcsot, 
melyet a SNES indulásnál megvizsgál és ennek eredményeképpen indul el vagy tiltja le a 
játékot. Ezt a chip-et már szerencsére elég rég sikerült kiváltani, emulálni, ezért különböző 
megoldásokat találhatunk rá a neten, én is a netről töltöttem le egy verziót, de mivel nekem 
nem volt a olyan MCU-m, amelyet a leírásba ismertettek, így kénytelen voltam egy olyan 
MCU-ra átírni optimalizálni, amellyel én is rendelkeztem. Így az én verziómban egy 
PIC12F675-ös MCU tárolja és aktiválja a régióhoz szükséges kulcsokat. 
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Cím, adat és vezérlő lábak 
 
A második fontos rész a lábkiosztás variálása, itt gyakorlatilag egy SNES-ről SEGA-ra 
történő lábkiosztás történik, minden cím és adat illetve vezérlő lábak a megfelelő lábakra 
vannak átkötve, így a SNES az adapteren keresztül egyszerűen hozzáférhet közvetlen a DPTP 
MCFC kártya memóriájához. 
 
HiROM és LoROM kompatibilitás 
 
És el is érkeztünk ahhoz a ponthoz, amely a fejlesztés közben kimaradt, illetve nem rég, e 
leírást megelőző 2. napján döbbentem rá, hogy kimaradt. Jelen pillanatban a DPTP MCFC 
8Mbit módosított programmal és a SNES adapterrel az úgynevezett LoROM típusú ROM 
tartalmakat támogatja. A LoROM tartalmak esetében SNES A15-ös címbitje kiesik, és az 
egész címtartomány ugrik egyet jobbra. Ezt úgy kell érteni, hogy A0:A14 lesz a cím első fele, 
majd A16:A23 lesz a cím másik fele. A HiROM-ok esetében A15 nem esik ki, ott a 
címtartomány teljes egészében jelen van, ami azt jelenti, hogy A0:A23-ig tart. 
Ennek a megértéséhez igazából a SNES memóriatérképét kell megérteni vagy szemügyre 
venni, hogy még is miképpen épül fel: 
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Ebből az derül ki, hogy bankokra van osztva a  SNES memóriája, ezek a bankok 64Kbyte 
blokkot ölelnek fel, első fele (ez a 64Kbyte alsó 32Kbyte-os tartománya) 0x0000-tól 0x7FFF-
ig tart és CPU regisztereket, RAM tükröket és egyéb más akár nem használt területeket 
tartalmaz. A második fele (ez a 64Kbyte felső 32Kbyte tartománya) 0x8000-tól 0xFFFF-ig 
tart, ez a kazetta ROM tartalmának 32Kbyte-os szeletét tartalmazza. 
Mikor LoROM típusú ROM tartalomról beszélünk, akkor az imént leírt módon tárolódik a 
ROM tartalom, vagy is minden 64Kbyte felső 32Kbyte-os tartományban. Ilyen esetben A15 
címbit folyamatosan magas szinten van, vagy is ennél az esetnél A15 címbitet ki kell iktatni 
és A0:A14-ig majd A16:A23-ig használjuk a címzést. 
Ekkor a Flash memóriában csak a 64Kbyte felső 32Kbyte-os adatok kerülnek egymás után, 
így nem pazarolunk el felesleges és hasznos memóriaterületet. Amikor a SNES LoROM 
típusú tartalmat olvas, akkor csak ezt a felső 0x8000-es tartományt címezi meg. 
 
Ha HiROM típusú ROM tartalomról beszélünk, akkor a teljes 64Kbyte-os blokkban a ROM 
tartalom helyezkedik el és ennél az esetnél A15-ös címbit is használható, sőt használni kell. 
Ilyenkor a teljes címbit tartomány elérhető vagy is A0-A23-ig egyben történik a 24 címbit 
kezelése. 
 
Szoftveres megoldás: 
Van egy megoldás, hogy a hardveres címvezérlés machinálása nélkül is olvashatóak legyenek 
a Hi és Lo ROM tartalmak. Ez a megoldás feltételezi, hogy HiROM bekötést alkalmaztunk 
vagy is A0-A23-ig a teljes 24bit-es címtartományunk be van kötve, ebben az esetben a 
HiROM romtartalmak gond nélkül futni fognak, de a LoROM tartalmak nem. Ennél az 
esetnél LoROM tartalmak beírása esetén minden második 32Kbyte-os fél blokkba írunk csak 
ROM tartalmat, vagy is a  64Kbyte felső 32Kbyte-os szakaszába. Ha ez nem érthető, úgy is 
megoldhatjuk, hogy a 64Kbyte-os blokk alsó és felső 32Kbyte-os szakaszába is ugyan azt a 
rom tartalmat írjuk be, mind két esetben számítani kell a LoROM tartalmának duplázódására, 
vagy is egy 1MB-os LoROM tartalom 2MB-os területen fér csak el. 
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Hardveres megoldás: 
Persze megoldhatjuk a címvezérlést Hi és Lo ROM-ok esetében is diszkrét alkatrészekkel, de 
ott ügyelni kell rá, hogy a megfelelő ROM tartalmak a megfelelő diszkrét alkatrészek 
vezérlésével tudja címezni a memóriát. 
 
Erre is van egy példám: 
 

 
 
A DPTP SNES adapter mostani kialakítása az A15-ös címbit kihagyásával készült el, ami azt 
jelenti, hogy jelenleg csak a LoROM típusú tartalomakkal kompatibilis. 
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A ráadás - SD kártya 
 
Igen, sokan nyaggattak az elmúlt időszakban, hogy egy SD kártya jobb lenne, illetve 
megkönnyítené a történetet, ha nem kellene feltöltésenként a PC-re kötni a kazit és ott 
szenvedni a ROM-ok kiválasztásával és feltöltésével. Bár nem csak emiatt, mert már lassan 2 
éve tologattam magam előtt ezt a problémát, de ez adta a végső elhatározást, hogy nekifogjak 
és leprogramozzam az SD kártya kezelő rutinjait. Hozzá tartozik az egészhez, hogy egyfajta 
méreg is volt bennem és álltam már neki, mert úgy fest nem lehet a netről lekotorni egy olyan 
próba vagy bemutató projektet, ami ténylegesen működne.  
FAT16 lett a választás.  
Higgyétek el nem egyszerű, sőt elsőre marha komplikált, de ahogy halad előre az ember, úgy 
áll össze a kép, és úgy egyszerűsödik minden ami előtte káosz volt. Teljesen logikus a 
működése. Nem kezdem el leírni a működést, mert az egy külön téma lenne és túlságosan 
szakmai lenne, bár elgondolkodtam rajta, hogy úgy sincs ezzel kapcsolatban nagyon magyar 
leírás, lehet kellene egyet készíteni. Csak pár mondatban foglalnám össze a működést, hátha 
valakit érdekel. 
 
FAT16 fájlrendszer 
 
Minden SD kártyának vannak regiszterei, amik beszédesek, lekérdezésükre nem térek ki, de 
ebből megtudhatjuk az SD kártya típusát, verziószámát, maximum szektor számát és még sok 
egyéb olyan információt, amely segíthet a továbbiakban. Ezután kell megkeresni és 
megvizsgálni az MBR-t, ami általában, de nem feltétlen a 0. szektorban helyezkedik el, ez a 
szektor nagyon fontos információkat tartalmaz, innen tudható meg a Particiós tábla típusa, 
BOOT szektor kezdő címe, és a főkönyvtár kezdő címe. Majd jön a BOOT szektor, amit 
szépen megvizsgálunk, ebben a szektorban találjuk meg mindazt, ami az egész vezérlésben 
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már fel kell használni. Pl.: Egy Sectorban hány byte van, egy klaszterben hány szektor van, 
rejtett szektorok száma, hány FAT tábla van, mekkora lehet maximum a főkönyvtár...stb. 
Ezekből az adatokból már ki lehet számolni, hogy mekkora az SD kártya mérete, könyvtárak 
és fájlok helyzete...stb. 
A FAT táblára még nem tértem ki, de gyakorlatilag ha egy fájl nagyobb mint 1 klaszter, akkor 
a FAT táblába kerül egy 16bit-es bejegyzés, amely a fájlhoz tartozó következő klaszter kezdő 
címére mutat. Ezért minden klaszter végén meg kell vizsgálni a FAT táblát, hogy tartozik e 
még hozzá FAT bejegyzés, ha igen akkor az a következő klaszter helyét mutatja, ha nincs 
akkor meg 0xFFFF-el lezárja a FAT bejegyzést. 
A fájlok esetében a főkönyvtárban minden egyes bejegyzés 32byte hosszú, amely a 
következőket tartalmazza: 
Hosszú fájnév, rövid fájlnév, FAT bejegyzés helye, dátum, idő, attribútum, mérete...stb. 
Minden bejegyzést meg kell vizsgálni, hogy létező e illetve attribútumaik szerint és ennek 
megfelelően kezelni. 
Ha ez mind megvan akkor már elmondhatjuk, hogy tudjuk olvasni a FAT16-os SD 
kártyákat... ;) 
Erre a szintre már eljutottam, sőt tovább is, de egyelőre a SNES Hi/LoROM kompatibilitás az 
amit ki akarok küszöbőlni, hogy az aki rendelkezik már DPTP MCFC kártyával, az tudja is 
használni SNES-en is.. 
 
 
 
 
 
Végszó: 
Jelen leírás nem egy szakmai leírás akart lenni, de visszaolvasva így tűnik még nekem is, 
annak ellenére, hogy nem akartam belemélyedni a részletekbe, még is néhol beszippantott a 
frissen megszerzett tudás. :) Remélem ettől független mindenki megtalálja magának ebben a 
kis leírásban, azt amibe megkapaszkodhat és kicsit kirángatja a hétköznapjának egy részéből. 
Vannak tervek, vannak álmok, melyek most még váratnak magukra, de szépen lassan eljutunk 
odáig, hogy mindent amit elterveztünk létre tudjuk hozni. 
 
Az erő legyen veletek. 
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Előző leírás a témában: 
http://neo-
geo.hu/letoltes/DPTP%20SEGA%20MEGA%20FLASH%20DRIVE%20CART.pdf 
 
További saját linkek a témában: 
http://neo-geo.hu/index.php?modul=forum&topik=156 
http://neo-geo.hu/index.php?modul=forum&topik=173 
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