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Yampp−3/USB, część 2
Nowe wcielenie popularnego odtwarzacza MP3

Instalacja sterownikÛw
USB oraz programu
YamppLink
Nowy system plikÛw YADL oraz

sposÛb przesy³ania plikÛw do yam-
ppa-3/USB wymuszaj¹ zainstalowa-
nie w komputerze PC odpowied-
niego oprogramowania. Sk³ada siÍ
ono z†dwÛch niezaleønych czÍúci:
sterownika dla wirtualnego portu
COM, dostarczonego przez produ-
centa uk³adu interfejsu USB (firmÍ
FTDI), oraz w³aúciwego oprogramo-
wania s³uø¹cego do zarz¹dzania
plikami, playlistami oraz do komu-
nikacji poprzez ten wirtualny port.
Firma FTDI udostÍpnia za darmo
sterowniki do swoich produktÛw,
i†to w†kilku wersjach przeznaczo-
nych dla rÛønych systemÛw opera-
cyjnych. W†naszym przypadku bÍd¹
potrzebne sterowniki VCP, bez ob-
s³ugi Plug and Play, przeznaczone
dla systemu Windows. Sterowniki
te s¹ dostÍpne pod adresem http:/
/www.ftdichip.com/FTDriver.htm,
pod nazw¹ N8002101.zip lub na
CD-EP12/2002B.
W†przypadku úci¹gniÍcia ste-

rownikÛw z†Internetu musimy je
rozpakowaÊ do jakiegoú tymczaso-
wego katalogu. NastÍpnie pod³¹-
czamy yamppa do komputera za

W†drugiej czÍúci artyku³u
prezentujemy sposÛb obs³ugi

interfejsu USB oraz
oprogramowania YamppLink,

ktÛre s³uøy do ìprzegrywaniaî
zawartoúci playlist do pamiÍci

Yamppa.
Rekomendacje: nowoczesny

odtwarzacz dla fanÛw
empetrÛjkowych nagraÒ,

doskonale dostosowany do
wspÛ³pracy z†programowymi
odtwarzaczami stosowanymi

w†PC.

pomoc¹ standardowego
kabla USB maj¹cego z†jednej

strony wtyk typu ìAî, a†z†drugiej
typu ìBî. Nie musimy przy tym
pod³¹czaÊ øadnego dodatkowego
zasilania do yamppa - bÍdzie on
zasilany z†komputera poprzez z³¹-
cze USB. Po chwili powinniúmy
zobaczyÊ okno z†informacj¹ o†wy-
kryciu nowego urz¹dzenia USB<-
>Serial. Klikamy dwa razy Dalej,
zaznaczamy ìOkreúlona Lokaliza-
cjaî i†wybieramy katalog, do ktÛ-
rego rozpakowaliúmy sterowniki.
NastÍpnie postÍpujemy zgodnie
z†instrukcjami ukazuj¹cymi siÍ na
ekranie. Jeøeli komputer nie wy-
kryje nowego urz¹dzenia, naleøy
dok³adnie sprawdziÊ jakoúÊ luto-
wania w†obrÍbie interfejsu USB
na p³ytce yamppa. Po zakoÒcze-
niu instalacji naleøy sprawdziÊ
w†Menedøerze Urz¹dzeÒ, czy po-
jawi³ siÍ dodatkowy port COM,
nazwany USB Serial Port, i†jak¹
nadano mu nazwÍ (COMx).
Jeúli wszystko jest w†porz¹dku,

to sterowniki USB mamy z†g³owy,
i†pozostaje zainstalowanie progra-
mu yamppLink s³uø¹cego do ko-
munikacji z†yamppem. Moøna go
znaleüÊ w†Internecie pod adresem
http://www.yampp.com/yl oraz na
CD-EP12/2003B. W tym celu na-
leøy program umieszczony na CD
skopiowaÊ (zawartoúÊ katalogu
yamppLink) do dowolnego katalo-
gu na dysku twardym.
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Przygotowanie yamppa do
pracy
Jeúli mamy juø zainstalowane

potrzebne oprogramowanie, moøe-
my przyst¹piÊ do pierwszego uru-
chomienia yamppa. Najpierw trze-
ba wgraÊ w³aúciwe oprogramowa-
nie. Do tego celu wykorzystamy
bootloader (wgrany wczeúniej do
procesora yamppa), z³¹cze USB
oraz aplikacjÍ yamppLink. Do
wgrania oprogramowania nie jest
konieczne pod³¹czenie dysku
twardego. Nie jest teø wymagane
dodatkowe zasilanie - yampp jest
zasilany z†portu USB. Najpierw
uruchamiamy yamppLinka i†w†me-
nu Options->Preferences wpisuje-
my nazwÍ portu COM, ktÛr¹
odczytaliúmy podczas instalacji
sterownikÛw FTDI. NastÍpnie uru-
chamiamy bootloader poprzez na-
ciúniÍcie na klawiaturze yamppa
klawisza STOP i†przytrzymuj¹c go,
pod³¹czamy kabel USB do yam-
ppa lub (jeúli jest on juø pod³¹-
czony) naciskamy przycisk RE-
SET. Jeúli nie mamy pod³¹czonej
klawiatury lokalnej, to za pomoc¹
dodatkowego przewodu ³¹czymy
wyprowadzenie numer 15 z³¹cza
J2 do masy. W†ten sposÛb uak-
tywniamy bootloader - moøna puú-
ciÊ klawisz STOP lub usun¹Ê
zworÍ. Po kilku sekundach, po-
trzebnych na enumeracjÍ urz¹-
dzeÒ USB, moøemy wybraÊ z†me-
nu programu Actions->Update Fir-
mware, a†jako plik do za³adowa-
nia wybraÊ yampp3_usb.bin. Jeúli
wszystko przebiegnie prawid³owo,
to po kilku sekundach mamy
odtwarzacz gotowy do pracy. Od-
³¹czamy kabel USB, pod³¹czamy
dysk, wyúwietlacz i†zasilanie. Jeú-
li nie posiadamy wyúwietlacza, to
bÍdzie nam potrzebny jakiú pro-
gram terminalowy oraz kabelek
RS232 pod³¹czony do z³¹cza J3.
Terminal musi byÊ ustawiony na
prÍdkoúÊ 115200 bodÛw, 1†bit
stopu i†brak parzystoúci. Po w³¹-
czeniu zasilania powinniúmy zo-
baczyÊ informacjÍ, øe znaleziono
nowy dysk oraz pytanie o†pozwo-
lenie na formatowanie dysku.
Oczywiúcie musimy siÍ na to
zgodziÊ poprzez dwukrotne wciú-
niÍcie przycisku PLAY lub wys³a-
nie dwÛch znakÛw ìgî z†termina-
la. Po poprawnym zakoÒczeniu
formatowania moøna pod³¹czyÊ
kabel USB i†w†programie yamp-
pLink wybraÊ opcjÍ Connect. Po

chwili potrzebnej na inicjalizacjÍ
dysku moøemy rozpocz¹Ê ³adowa-
nie plikÛw MP3 do yamppa.
Moøemy dodawaÊ pojedyncze pli-
ki lub ca³e playlisty wygenerowa-
ne programem Winamp. Po zakoÒ-
czeniu ³adowania plikÛw klikamy
Disconnect , w†wyniku czego
yampp zostanie wyzerowany i†po
naciúniÍciu klawisza PLAY powi-
nien rozpocz¹Ê odtwarzanie.
Opisa³em wariant optymistycz-

ny, ale jak to czÍsto w†øyciu
bywa, moøemy natkn¹Ê siÍ na
rÛønorakie problemy. Co wtedy
pocz¹Ê? Nie popadajmy w†panikÍ,
bo z†pomoc¹ przyjdzie nam...

...program testowy
Moøemy go za³adowaÊ do yam-

ppa dwoma sposobami. Jeúli prÛ-
ba ³adowania g³Ûwnego oprogra-
mowania przebieg³a pomyúlnie,
a†problemy wyst¹pi³y pÛüniej,
moøemy za³adowaÊ program tes-
towy tak samo jak g³Ûwn¹ apli-
kacjÍ - poprzez z³¹cze USB, wy-
bieraj¹c do za³adowania plik
yampp3u_test.bin. Moøemy przy
tym sprÛbowaÊ pomin¹Ê krok ak-
tywacji bootloadera. Jego aktywa-
cja jest wymagana jedynie w†przy-
padku nieza³adowania oprogramo-
wania g³Ûwnego lub b³Ídu po-
wsta³ego w†trakcie jego ³adowania
niepozwalaj¹cego na normalne
uruchomienie yamppa. Jeúli prob-
lem wyst¹pi³ juø w†trakcie prÛby
³adowania przez USB, to najpierw
musimy jeszcze raz sprawdziÊ
wirtualny port COM w†menedøe-
rze urz¹dzeÒ systemu Windows

(po do³¹czeniu yamppa) oraz
zgodnoúÊ jego nazwy z†ustawie-
niami w†programie yamppLink.
Jeúli tu wszystko jest w†porz¹dku,
a†dalej nie dzia³a interfejs USB,
to musimy ponownie skorzystaÊ
z†programowania poprzez interfejs
SPI - czyli z³¹cze J1. Uruchamia-
my program yapp lub inny ob-
s³uguj¹cy programator ISP i†³adu-
jemy do pamiÍci procesora plik
yampp3u_testboot.hex. Jest to po-
³¹czenie programu testowego
z†bootloaderem, poniewaø za³ado-
wanie samego programu testowe-
go poprzez SPI spowodowa³oby
usuniÍcie bootloadera z†pamiÍci
procesora. NastÍpnie musimy pod-
³¹czyÊ kabel terminala RS232 do
z³¹cza J3, na komputerze urucho-
miÊ program terminala z†paramet-
rami 115200,n,8,1 i†za³¹czyÊ zasi-
lanie yamppa. W†oknie terminala
powinien pojawiÊ siÍ tekst powi-
talny. Jeúli nic siÍ nie pojawi,
musimy sprawdziÊ kabel RS232,
po³¹czenia miÍdzy procesorem
a†uk³adem IC4, a†jeúli wszystko
jest OK, to dodatkowo zasilanie
i†oscylator uk³adu VS1001 oraz
napiÍcie na 42 nÛøce procesora
(powinno byÊ bliskie 5†V). Jeúli
zobaczymy tekst powitalny, to
z†klawiatury terminala wysy³amy
znak ì?î, øeby zobaczyÊ spis
komend programu testowego. Tes-
ty o†numerach od 0†do 2†dotycz¹
uk³adu VS1001. Negatywny wynik
ktÛregokolwiek z†nich oznacza
problemy z†komunikacj¹ proceso-
ra z†uk³adem VS1001. Testy od 3
do 6 rÛwnieø testuj¹ VS1001, lecz

Rys. 3. Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej
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ich wynik powinien byÊ s³yszalny
na wyjúciu audio. Jeúli ktÛrykol-
wiek test VS1001 nie wypad³
pomyúlnie, naleøy sprawdziÊ
montaø dekodera oraz uk³ad
74LVC245. Jak wynika z praktyki,
90% wszelkich problemÛw z†uru-
chomieniem yamppa wynika ze
z³ej jakoúci lutÛw lub zwarÊ po-
miÍdzy nÛøkami uk³adÛw scalo-
nych spowodowanych przegrza-
niem cyny podczas lutowania.
NastÍpnie uruchamiamy test

numer 8, czyli test pamiÍci RAM.
Jeúli otrzymamy wynik negatyw-
ny, to w†znalezieniu przyczyny
pomog¹ nam testy numer 9†i†îaî,
ktÛre powoduj¹ wysy³anie na ko-
lejne linie magistrali danych oraz
adresÛw ìbiegn¹cejî jedynki lo-
gicznej, u³atwiaj¹cej sprawdzenie
magistral za pomoc¹ oscyloskopu.
Test numer 7 sprawdza popra-
wnoúÊ pracy interfejsu ATA,
a†w†wyniku jego dzia³ania powin-
niúmy zobaczyÊ nazwÍ i†pojem-
noúÊ pod³¹czonego dysku twarde-
go oraz heksadecymalny zrzut
pierwszego sektora dysku. Pod
liter¹ ìbî mamy test interfejsu
USB. Øeby go wykonaÊ, musimy
pod³¹czyÊ najpierw kabel USB
oraz uruchomiÊ drug¹ kopiÍ ter-
minala na komputerze. Terminal
ten powinien byÊ skonfigurowany
na po³¹czenie przez wirtualny
port COM utworzony przez ste-
rowniki FTDI. Pozosta³e paramet-
ry transmisji s¹ nieistotne. Teraz
w†pierwszym oknie terminala uru-
chamiamy test USB. W†obu ok-
nach terminali powinien siÍ po-
jawiÊ tekst USB <-> Serial link
up Enter some characters. Press
ESC to end test. NastÍpnie wpi-
sujemy dowolne znaki w†jednym
z†okien terminali, ktÛre powinny
siÍ pojawiÊ w†drugim. Test koÒ-
czymy, naciskaj¹c klawisz ESC,
przy aktywnym dowolnym oknie
terminala. Jeúli coú nie dzia³a, to
sprawdzamy wed³ug schematu po-
³¹czenia miÍdzy procesorem
a†uk³adami IC8, IC11 oraz elemen-
ty wspÛ³pracuj¹ce z†IC11. Kolej-
nym testem jest test klawiatury
lokalnej, ktÛry podaje aktualny
stan klawiszy. Moøe byÊ rÛwnieø
wykorzystany do sprawdzenia
zwarÊ na magistrali danych. Ko-
lejny z†testÛw pozwala na spraw-
dzenie dzia³ania odbiornika pod-
czerwieni oraz pilota zdalnego
sterowania. Po uruchomieniu tego

testu naleøy nacisn¹Ê kilkakrotnie
dowolny klawisz na pilocie, aby
program mÛg³ rozpoznaÊ ustawie-
nia transmisji. Ostatnie dwa testy
umieszczone pod klawiszami ì+î
i†î-î s³uø¹ do przegl¹dania zawar-
toúci twardego dysku. Jeúli upo-
ramy siÍ juø ze wszystkimi prob-
lemami, pod³¹czamy kabel USB,
uruchamiamy bootloader poprzez
wciúniÍcie klawisza ìeî, po czym
³adujemy g³Ûwne oprogramowanie
za pomoc¹ programu yamppLink.

Moøliwoúci i†obs³uga
programu yamppLink
Program yamppLink (rys. 5)

zosta³ opracowany specjalnie dla
odtwarzaczy yampp wyposaøo-
nych w†interfejs USB. Pozwala on
na ³atwe zarz¹dzanie zawartoúci¹
dysku yamppa oraz zajmuje siÍ
przygotowaniem i†transmisj¹ da-
nych poprzez ³¹cze USB.
Po pierwszym uruchomieniu pro-

gramu musimy ustawiÊ kilka para-
metrÛw pracy programu. W†tym
celu z†menu Options wybieramy
Preferences. Jedn¹ opcjÍ juø poz-
naliúmy przy okazji wgrywania w³aú-
ciwego oprogramowania - czyli usta-
wienie numeru portu COM. NastÍp-
nie musimy podaÊ úcieøkÍ dostÍpu
do katalogu, do ktÛrego yamppLink
bÍdzie úci¹ga³ utwory z†dysku yam-
ppa - w†celu ich archiwizacji lub
odtworzenia na komputerze (pole
Path to MP3 Storage...).
NastÍpnie w†polu File Naming

Priority/Sequence wpisujemy ko-
lejnoúÊ, w†jakiej yamppLink bÍdzie
szuka³ danych o†wykonawcy oraz
tytule kaødego ³adowanego utwo-
ru. Dane te mog¹ byÊ pobierane
na trzy sposoby: mog¹ pochodziÊ
z†nazwy pliku, ktÛra musi zawie-
raÊ znak ì-î i†ktÛrej fragment
przed myúlnikiem jest traktowany
jako nazwa wykonawcy, a†po myú-
lniku jako tytu³ utworu lub mog¹
pochodziÊ z†tak zwanych MP3
TagÛw, czyli specjalnych danych
do³¹czonych na koÒcu kaødego
utworu w†trakcie jego tworzenia.
Tagi mog¹ wystÍpowaÊ w†wersji
ìv1î lub ìv2î. Sekwencja szukania
nazwy moøe siÍ sk³adaÊ maksy-
malnie z†trzech cyfr, w†zakresie od
ì0î do ì2î. Cyfrze ì0î przyporz¹d-
kowane jest pobieranie danych
z†nazwy pliku, cyfrze ì1î pobie-
ranie danych z†tagÛw v1, a†cyfrze
ì2î - pobieranie danych z†tagÛw
v2. Przyk³adowo, wpisanie w†tym

polu tylko cyfty ì0î powoduje, øe
program bÍdzie sprawdza³ tylko
nazwy plikÛw, a†wpisanie sekwen-
cji ì210î spowoduje, øe yamp-
pLink najpierw sprawdzi, czy da-
ny plik posiada tag w†wersji 2,
a†jeúli nie posiada, to nastÍpnie
zostanie sprawdzony tag w†wersji
1, a†jeúli i†tego nie bÍdzie, to
sprÛbuje pobieraÊ dane z†nazwy
pliku. Pole EE-Prom Start Address
jest nieistotne dla yamppa-3/usb.
Jeúli chcemy, øeby nazwa wyko-
nawcy i†tytu³ utworu by³y wy-
úwietlane na wyúwietlaczu yamp-
pa duøymi literami, to moøemy
zaznaczyÊ pole Auto Upcase Artist
and Title in Songbase Entries.
PamiÍtajmy, øe ta opcja zadzia³a
tylko podczas dodawania nowych
utworÛw. Ostatnia opcja pozwala
na automatyczne sprawdzanie no-
wych wersji programu dostÍpnych
w†Internecie. Po ustawieniu
wszystkich wymaganych opcji kli-
kamy ìOKî.

Po³¹czenie z†yamppem
i†transfer plikÛw
WyrÛøniamy dwa stany, w†ja-

kich moøe siÍ znajdowaÊ yampp-
Link. Pierwszym z†nich jest stan
Disconnected - czyli roz³¹czony -
w†ktÛrym jedyn¹ moøliw¹ funkcj¹
jest za³adowanie do yamppa no-
wego oprogramowania systemowe-
go (i tylko w†tym stanie moøemy
to zrobiÊ). Øeby przejúÊ do dru-
giego stanu, naleøy z†menu wybraÊ
yampp -> Connect lub klikn¹Ê na
pierwsz¹ ikonÍ od lewej na pasku
ikon. W†tym momencie yamppLink
rozpoczyna komunikacjÍ z†pod³¹-
czonym przez port USB yamppem,

Rys. 4. Konfiguracja bitów
specjalnych podczas
programowania mikrokontrolera
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przerywaj¹c ewentualne odtwarza-
nie i†pobieraj¹c informacje o†dys-
ku, playlistach i†bazie danych
o†utworach. Po zainicjowaniu po-
³¹czenia, w†oknie Playlists wy-
úwietlane s¹ nazwy wszystkich
aktualnie za³adowanych playlist,
liczba utworÛw, jaka jest na kaødej
z†nich oraz ³¹czny czas trwania
wszystkich utworÛw z†danej play-
listy. W†oknie Artist/Band wy-
úwietlane s¹ nazwiska (nazwy)
wykonawcÛw wszystkich utworÛw
znajduj¹cych siÍ na dysku yam-
ppa oraz liczba i†³¹czny czas
trwania wszystkich utworÛw da-
nego wykonawcy. W†oknie Tracks
s¹ wyúwietlane informacje o†kaø-
dym utworze znajduj¹cym siÍ na
dysku, czyli: wykonawca, tytu³,
d³ugoúÊ, czÍstotliwoúÊ prÛbkowa-
nia oraz - w†kolumnie Ref - liczba
playlist, w†ktÛrych znajduje siÍ
odnoúnik do danego utworu. Po
lewej stronie, przy kaødym utwo-
rze znajduje siÍ ikonka oznacza-
j¹ca status danego utworu. I†tak,
zielony znak ì√î oznacza za³ado-
wany utwÛr, ktÛry ma odnoúnik
w†jakiejú playliúcie, czarny krzy-
øyk oznacza za³adowany utwÛr,
do ktÛrego nie ma odnoúnika
w†øadnej playliúcie - okreúlany
mianem Orphaned song, potrÛjna
kolorowa strza³ka oznacza utwÛr
oczekuj¹cy na za³adowanie do
yamppa, a†pojedyncza niebieska
strza³ka oznacza utwÛr, ktÛry jest
w³aúnie ³adowany na dysk yam-
ppa. Na dole okna widoczne s¹
dwa paski postÍpu. Pierwszy po-
kazuje postÍp w†³adowaniu jedne-
go utworu, a†drugi - ogÛlny po-
stÍp w†³adowaniu wszystkich
nowo dodanych plikÛw.
£adowanie utworÛw moøe byÊ

wykonane dwoma sposobami. Mo-
øemy dodawaÊ przygotowane
wczeúniej playlisty w†formacie
m3u - czyli takim jaki wykorzys-
tuje popularny Winamp lub do-
dawaÊ pojedyncze utwory mp3,
jednakøe utwory te nie bÍd¹ wy-
stÍpowa³y na øadnej znajduj¹cej
siÍ na dysku playliúcie, oprÛcz
automatycznie generowanej przez
yamppLinka playlisty TOTAL za-
wieraj¹cej wszystkie utwory znaj-
duj¹ce siÍ na dysku, posortowane
w†porz¹dku alfabetycznym wed³ug
tytu³u. W†celu dodania plikÛw
i†playlist moøemy wykorzystaÊ
menu File lub lepiej - sposÛb
ìprzeci¹gnij i†upuúÊî - przeci¹ga-

j¹c po prostu mysz¹ dany plik do
okna yamppLinka. Po dodaniu
nowej playlisty rozpoczyna siÍ
proces sprawdzania danych
o†utworach, i†w†przypadku wyst¹-
pienia b³Ídu generowany jest ra-
port o†przyczynach powstania b³Í-
du. NastÍpnie rozpoczyna siÍ ³a-
dowanie kolejnych utworÛw na
dysk yamppa. W†trakcie trwania
³adowania moøemy kontynuowaÊ
dodawanie nowych utworÛw b¹dü
playlist.
Po zakoÒczeniu transmisji

wszystkich plikÛw, przed od³¹cze-
niem kabla USB, naleøy pozwoliÊ
yamppLinkowi na prawid³owe za-
koÒczenie sesji, poprzez wybranie
opcji Disconnect.

Kasowanie playlist oraz
zbÍdnych utworÛw
Øeby usun¹Ê playlistÍ z†dysku

yamppa, naleøy j¹ zaznaczyÊ, a†na-
stÍpnie klikn¹Ê na ikonÍ z†sym-
bolem fioletowych noøyczek. Moø-
na teø zaznaczyÊ jednoczeúnie
kilka playlist do usuniÍcia, przy-
trzymuj¹c klawisz Control pod-
czas zaznaczania. W†ten sposÛb
usuwamy tylko playlisty, pozosta-
wiaj¹c na dysku yamppa wszyst-
kie powi¹zane z†nimi utwory. Jeú-
li dany utwÛr nie jest juø powi¹-
zany z†øadn¹ playlist¹, zostaje
zaznaczony jako Orphaned i†ma
w†polu Ref wartoúÊ ì0î. Jeúli
chcemy zwolniÊ miejsce na dys-
ku, moøemy wykasowaÊ takie
utwory, kilkaj¹c ikonÍ z†symbo-
lem øÛ³tych noøyczek. WÛwczas
wszystkie pliki zaznaczone jako
Orphaned zostaj¹ usuniÍte z†dys-
ku yamppa. Niestety, nie ma
moøliwoúci pojedynczego kasowa-
nia wybranych plikÛw.

Edycja tytu³Ûw i†nazw
wykonawcÛw
YamppLink umoøliwia edycjÍ

nazw utworÛw. W†tym celu w†ok-
nie Tracks naleøy klikn¹Ê pra-
wym klawiszem myszy na danym
utworze oraz wybraÊ z†menu kon-
tekstowego pozycjÍ Edit Artist/
Title. W†ten sposÛb moøemy
zmieniaÊ nazwy utworÛw juø za-
³adowanych na dysk yamppa.
Dodatkowo z†menu kontekstowe-
go moøemy wyúwietliÊ informacje
o†danym utworze, zawarte w†ba-
zie danych utworÛw oraz poleciÊ
odtworzenie danego utworu przez
komputer PC.

Funkcje dodatkowe
Menu Actions programu yam-

ppLink umoøliwia dostÍp do kilku
dodatkowych funkcji. OpiszÍ tylko
kilka z†nich. Funkcja Look into
Logfile pozwala podejrzeÊ historiÍ
wykonywanych operacji. Jeúli
w†oknie Tracks zaznaczymy jeden
lub kilka plikÛw, to funkcja Store
selected Track(s) to Disk pozwala
na úci¹gniÍcie tych utworÛw z†dys-
ku yamppa do komputera PC.
Funkcja Wipe yampp Disk jest

rÛwnoznaczna z†szybkim formato-
waniem dysku yamppa, wiÍc na-
leøy zachowaÊ ostroønoúÊ, ponie-
waø ca³a zawartoúÊ dysku yamppa
zostanie bezpowrotnie utracona
po uøyciu tej funkcji. Na szczÍú-
cie yamppLink wymaga potwier-
dzenia wykonania tej operacji,
wyúwietlaj¹c stosowne ostrzeøe-
nie.
Dump Data Section pozwala na

zrzut zawartoúci bootsectora, bazy
danych utworÛw oraz FAT-u
do pliku tekstowego, umoøliwia-
j¹c kontrolÍ i†analizÍ tych da-
nych, co moøe byÊ przydatne dla
bardziej dociekliwych uøytkowni-
kÛw yamppa.
Funkcja Write arbitrary data

from file to EEPROM pozwala na
zapisanie do pamiÍci EEPROM
procesora Atmega161 dowolnych
danych pobranych z†pliku. Zasto-
sowanie tej funkcji opisane bÍdzie
w†czÍúci poúwiÍconej oprogramo-
waniu systemowemu yamppa.
Funkcje Write oraz Disable

EEPROM Logo dzia³aj¹ tylko wÛw-
czas, gdy do yamppa pod³¹czymy
graficzny wyúwietlacz LCD - co
umoøliwia najnowsze oprogramo-
wanie systemowe yamppa.

Oprogramowanie
systemowe yamppa-3/USB
Oprogramowanie to zosta³o po-

dzielone na dwie czÍúci (warstwy).
Pierwsz¹ z†nich tworz¹ procedury
obs³ugi wiÍkszoúci urz¹dzeÒ napi-
sane w†asemblerze, ktÛre moøna
znaleüÊ w†katalogu yampp3lib. Po-
szczegÛlne pliki ASM odpowie-
dzialne s¹ za obs³ugÍ konkretnych
urz¹dzeÒ, takich jak dysk, wy-
úwietlacz LCD czy interfejs USB.
Poniewaø procedury te s¹ bardzo
czÍsto wywo³ywane z†g³Ûwnego
programu, powinny byÊ wykony-
wane jak najszybciej. Dlatego teø
wybrano asembler jako optymaln¹
platformÍ pozwalaj¹c¹ na pisanie
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krÛtkich i†szybko wykonywanych
procedur. Po skompilowaniu pro-
cedury te tworz¹ bibliotekÍ
yampp3lib.a, ktÛra jest wykorzys-
tywana przez program g³Ûwny,
czyli drug¹ - g³Ûwn¹ warstwÍ
oprogramowania napisan¹ w†jÍzy-
ku wysokiego poziomu, czyli w†C.
Biblioteka ta jest do³¹czana do
programu w†trakcie linkowania go-
towego kodu. Wykorzystanie do
yamppa-3/USB lepszego procesora
w†po³¹czeniu z†nowym systemem
plikÛw da³o spore pole do popisu
przy pisaniu oprogramowania sys-
temowego. DziÍki temu zyska³ on
trochÍ dodatkowych moøliwoúci,
a†procedury konfiguracyjne zosta³y
uproszczone. SzczegÛlnie dotyczy
to konfiguracji pilota zdalnego ste-
rowania, ale o†tym napiszÍ pÛü-
niej. Do wprowadzenia jakichkol-
wiek zmian wymagaj¹cych rekom-
pilacji kodu potrzebny bÍdzie dar-
mowy kompilator jÍzyka ìCî, czyli
AVR-GCC. Zalecan¹ wersj¹ tego
kompilatora jest kompilator wersji
3.02 wraz z†bibliotek¹ avr-libc
20011126, zawarty w†pliku avr-
gcc_freaks20011214a.exe. Jest on
dostÍpny w†Internecie pod adre-
sem http://www.avrfreaks.net/filed-
nload.php?url=/AVRGCC/Down-
load/avrgcc_freaks20011214a.exe.
Przy zastosowaniu innej wersji
kompilatora mog¹ wyst¹piÊ prob-
lemy z†poprawn¹ kompilacj¹, zwi¹-
zane ze zmianami w†bibliotekach
LIBC poczynionych w†kolejnych

wersjach. SposÛb instalacji i†ko-
rzystania z†tego kompilatora by³
juø kilkakrotnie poruszany na ³a-
mach EP, wiÍc nie bÍdÍ go po-
wtarza³, a†skupiÍ siÍ na opisie
poszczegÛlnych opcji dostosowuj¹-
cych oprogramowanie yamppa do
indywidualnych potrzeb. W†wiÍk-
szoúci przypadkÛw nie jest ko-
nieczna umiejÍtnoúÊ programowa-
nia w†jÍzyku C, poniewaø program
zosta³ napisany tak, aby odpo-
wiedni¹ konfiguracjÍ moøna by³o
przeprowadziÊ poprzez wstawienie
lub usuniÍcie znakÛw komentarza
przy odpowiednich definicjach
w†pliku Constants.h lub zmianÍ
wartoúci odpowiednich sta³ych
(rÛwnieø w†tym pliku).
Znakiem komentarza w†jÍzyku

C jest podwÛjny slash - ì//î
wstawiony na pocz¹tku danej li-
nii. Wszystkie definicje znajduj¹-
ce siÍ w†pliku Constants.h s¹
podzielone na sekcje. Pierwsz¹
waøn¹ definicj¹ jest ustawienie
odpowiedniej czÍstotliwoúci kwar-
cu taktuj¹cego uk³ad VS1001 -
#define F_VS1001. Naleøy wybraÊ
jedn¹ z†dwÛch moøliwych wartoú-
ci lub dopisaÊ swoj¹, pamiÍtaj¹c,
øe wpisana wartoúÊ musi byÊ
czÍstotliwoúci¹ kwarcu podan¹
w†hercach podzielon¹ przez 2000.
W†przypadku stosowania kwarcu
i†czÍstotliwoúci poniøej 15 MHz
naleøy uaktywniÊ podwajacz czÍs-
totliwoúci zawarty wewn¹trz uk³a-
du VS1001 poprzez dodanie do

wyliczonej wartoúci czÍstotliwoúci
kwarcu sta³ej o†wartoúci 0x8000.
Jeúli przez przypadek posiadamy
starsz¹ niø ìKî wersjÍ uk³adu
VS1001, to naleøy rÛwnieø usu-
n¹Ê komentarz z linii #define
OLD_VS1001.
W†kolejnej sekcji moøna usta-

wiÊ rodzaj uøytego wyúwietlacza
LCD oraz opcje wizualizacji. Ro-
dzaj pod³¹czonego do yamppa
wyúwietlacza LCD ustawiamy po-
przez wybÛr jednej z†siedmiu do-
stÍpnych definicji LCD_TYPE. Je-
øeli do wspÛ³pracy z†yamppem-3/
USB chcemy wykorzystaÊ graficz-
ny wyúwietlacz LCD stosowany
w†niektÛrych telefonach komÛrko-
wych firmy Nokia, wybieramy typ
7, lecz ten typ wyúwietlacza wy-
maga innego sposobu pod³¹czenia
go do p³ytki yamppa oraz kilku
dodatkowych zabiegÛw, co szcze-
gÛ³owo zostanie opisane w†trze-
ciej czÍúci artyku³u.
UsuniÍcie komentarza z†linii

#define ALTERNATE_SCROLL po-
zwala zmieniÊ sposÛb przesuwa-
nia siÍ napisÛw na wyúwietlaczu
tak, øe tekst zamiast ìodbijaÊ siÍî,
bÍdzie siÍ przesuwa³ w†jedn¹ stro-
nÍ.
Definicja #define SCROLL_SPE-

ED okreúla prÍdkoúÊ przesuwania
siÍ tekstu, a†dok³adniej czas po-
miÍdzy kolejnymi przesuniÍciami
wyraøony w†dziesi¹tych czÍúciach
sekundy. Kolejne trzy opcje prze-
znaczone s¹ wy³¹cznie dla gra-
ficznego LCD.
W†nastÍpnej sekcji pliku Con-

stants.h znajduj¹ siÍ opcje twar-
dego dysku. Przez zmianÍ wartoú-
ci definicji HDD_STANDBY_TIME
moøemy ustawiÊ czas (w sekun-
dach), po jakim talerze dysku
twardego zostan¹ zatrzymane
w†przypadku bezczynnoúci odtwa-
rzacza. Jeúli podczas odtwarzania
utworÛw wyst¹pi³yby problemy
z†düwiÍkiem objawiaj¹ce siÍ krÛt-
kimi przerwami lub ìczkawk¹î, to
istnieje duøe prawdopodobieÒs-
two, øe usuniÍcie komentarza z†li-
nii #define FAST_IDLE_DISK spo-
woduje poprawÍ odtwarzania.
W†sekcji UART OPTIONS usta-

wiamy opcje wizualizacji procesu
odtwarzania na terminalu do³¹-
czonym do z³¹cza RS232.
Jeúli wyst¹pi³yby k³opoty z†pi-

lotem zdalnego sterowania, obja-
wiaj¹ce siÍ tym, øe po prÛbie
zmiany g³oúnoúci yampp nie wi-Rys. 5. Widok okna programu yamppLink
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dzi momentu puszczenia klawi-
sza, to w†sekcji Infra Red Controls
naleøy wy³¹czyÊ opcjÍ ENAB-
LE_AUTOREPEAT. Jeúli pojedyn-
cze naciúniÍcia niektÛrych klawi-
szy pilota by³yby interpretowane
podwÛjnie (uniemoøliwiaj¹c na
przyk³ad zmianÍ funkcji Loudness
b¹dü Random), to moøna temu
zaradziÊ, zwiÍkszaj¹c wartoúci de-
finicji #define DOUBLE_TRAP.
Kolejna sekcja pliku Cons-

tants.h zawiera konfiguracjÍ kla-
wiatury lokalnej. Mamy do wybo-
ru dwa rÛøne uk³ady klawiszy
steruj¹cych. Pierwszy, domyúlny
dla 8-przyciskowej klawiatury,
oraz drugi dla 4-przyciskowej
klawiatury, dostÍpny po usuniÍ-
ciu komentarza z†linii #define
FOUR_KEYS_CONTROL. Jeøeli za-
proponowany uk³ad klawiszy nam
nie odpowiada, to moøemy go
zmieniÊ poprzez zmianÍ wpisÛw
w†linii #define KBD_SHORT oraz
#define KBD_LONG. SposÛb wpro-
wadzenia zmian jest identyczny
jak przy oprogramowaniu dla
ìstaregoî yamppa-3.
W†ostatniej sekcji, wartoúci¹

definicji MIN_VOLUME, moøna
ustaliÊ minimalny moøliwy do
ustawienia poziom g³oúnoúci oraz
liczbÍ krokÛw regulacji g³oúnoúci.
Usuwaj¹c komentarz z†linii #de-
fine PWR_BEEPS, moøemy spo-
wodowaÊ, øe po za³¹czeniu za-
silania yampp oznajmi nam go-
towoúÊ do pracy, generuj¹c po-
trÛjny düwiÍk.

Konfiguracja kodÛw pilota
Ze wzglÍdu na dwukrotnie

wiÍksz¹ pojemnoúÊ pamiÍci Flash,
moøliwe by³o napisanie procedur
znacznie upraszczaj¹cych konfigu-

racjÍ pilota. Yampp-3/USB pozwa-
la wykonaÊ to zadanie bez potrze-
by rekompilowania kodu ürÛd³o-
wego. Aby uruchomiÊ procedurÍ
konfiguracji, naleøy nacisn¹Ê na
klawiaturze lokalnej klawisz Play
i†trzymaj¹c go, w³¹czyÊ zasilanie
yamppa. Drugim sposobem wej-
úcia w†tÍ procedurÍ jest wys³anie
poprzez port RS232 znaku ì!î.
W†tym momencie rozpoczyna siÍ
procedura rozpoznania standardu
(protoko³u), w†jakim nadaje nasz
pilot, wiÍc naleøy kilkakrotnie
nacisn¹Ê dowolny klawisz pilota.
Po rozpoznaniu standardu zostaje
wyúwietlona jego nazwa i†rozpo-
czyna siÍ w³aúciwa procedura
ustawiania kodÛw. W†drugiej linii
wyúwietlacza oraz na ekranie ter-
minala kolejno ukazuj¹ siÍ nazwy
poszczegÛlnych funkcji, a†obok
nich, po naciúniÍciu jakiegoú kla-
wisza na pilocie, kod odebranego
rozkazu. Aby zapamiÍtaÊ wybrany
kod i†przejúÊ do ustawiania kolej-
nej funkcji, naleøy nacisn¹Ê na
klawiaturze lokalnej klawisz Play
lub wys³aÊ komendÍ ìgî z†klawia-
tury terminala. Jeúli nie chcemy
przypisaÊ dla ktÛrejú z†funkcji
øadnego klawisza na pilocie, na-
leøy zamiast klawisza Play nacis-
n¹Ê klawisz Stop lub wys³aÊ
komendÍ ìGî z†klawiatury termi-
nala. Po ustawieniu wszystkich
kodÛw yampp wyúwietli odpo-
wiedni komunikat i†przejdzie do
stanu gotowoúci (funkcja Stop).

Obs³uga za pomoc¹
terminala
Bardzo czÍsto zdarza siÍ, øe

posk³adamy p³ytkÍ yamppa, lecz
brakuje nam jeszcze wyúwietlacza
LCD i†klawiatury. Chcia³oby siÍ

wyprÛbowaÊ, czy wszystko dzia³a
poprawnie, a†tu nie bardzo jest
jak. Poniewaø yampp zosta³ wy-
posaøony w†interfejs RS232, mo-
øemy go wykorzystaÊ do sterowa-
nia jego prac¹. W†tym celu naleøy
pod³¹czyÊ z³¹cze J3, znajduj¹ce
siÍ na p³ytce yamppa, do gniazda
portu COM komputera PC oraz
uruchomiÊ na komputerze dowol-
ny program terminala, ustawiaj¹c
parametry portu COM na: 115200
bodÛw, 8†bitÛw danych i†brak pa-
rzystoúci oraz kontroli przep³ywu
danych. NastÍpnie, wydaj¹c z†kla-
wiatury odpowiednie polecenia,
moøemy uruchomiÊ i†sterowaÊ
yamppem oraz zobaczyÊ status
pracy w†oknie terminala. Wszyst-
kie polecenia s¹ jednoznakowe,
przy czym istotna jest wielkoúÊ
liter.
Poniøej przedstawiam pe³ny

spis komend steruj¹cych prac¹
yamppa:
u - G³oúnoúÊ +
d - G³oúnoúÊ -
N- G³oúnoúÊ na -12dB
p - Poprzedni utwÛr
n - NastÍpny utwÛr
g - Play
G - Stop
l - Przegl¹danie playlist
m- Wejúcie do menu
f - Szybkie przewijanie do przodu
F - Szybkie przewijanie do ty³u
s - NastÍpna playlista
S - Poprzednia playlista
b - Loudness Za³¹cz/Wy³¹cz
r - Random Za³¹cz/Wy³¹cz
e - WybÛr trybu Repeat
t - Czas utworu/pozosta³y do koÒca
! - Uruchomienie procedury kon-

figuracji pilota
Romuald Bia³y
http://www.yamppsoft.prv.pl/


