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Feladatkiírás 

A .NET Micro Framework egy nyílt forráskódú .NET platform erőforrás-limitált eszközök 

számára. Tartalmazza a .NET futtatókörnyezet egy csökkentett képességű és kisebb 

változatát, valamint támogatja a C# nyelven történő fejlesztést és a debuggolást a Visual 

Studio fejlesztői környezetből. 

 

A feladat célja a .NET Micro Framework 4.2 portolása a Xilinx MicroBlaze processzorra, a 

LOGSYS fejlesztői kábel elérhetőségének megoldása a Visual Studio 2010 fejlesztői 

környezet számára a debuggoláshoz, illetve néhány mintaalkalmazás készítése a LOGSYS 

FPGA kártyára a keretrendszer képességeinek bemutatásához. 
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Bevezetés 

Napjainkban, az „információs társadalom” korában egyre nagyobb szerepet játszanak az 

elektronikus eszközök az élet legkülönfélébb területein a szórakozástól kezdve az ipari 

rendszereken át egészen az autókig. Ahogy egyre nőnek a felhasználói igények, úgy egyre 

több és egyre nagyobb funkcionalitású eszközre van szükség, de ezeket az eszközöket 

valakinek ki is kell fejlesztenie. 

A gyors prototípus fejlesztés alapvető követelmény úgy a szoftver, mint a hardver 

tekintetében. Az FPGA-k használata manapság rugalmas megoldást jelent a prototípusok 

készítéséhez, ezért esett a választás a MicroBlaze lágymagos processzorra, mint céleszközre. 

 Ahogy az új eszközök számítási kapacitása növekszik, egyre több funkciót szoftverből 

valósítanak meg, mert olcsóbb és könnyebb javítani a hibákat. A bonyolult rendszerek 

szoftverének megírására viszont nincsenek olyan kiforrott technológiák, mint amihez a 

hardverek készítése során hozzászoktunk, így óhatatlanul veszélyeket rejt magában ez a 

tendencia. 

Az assembly nyelvű megvalósításokkal már csak elvétve találkozunk, tipikusan a szoftvernek 

csak egyes, teljesítménykritikus részei vannak így megvalósítva. Messze a legelterjedtebb 

nyelvek a C és C++, amik óhatatlanul nem tudnak platform-függetlenek lenni, továbbá az 

igazán gyors és hatékony fejlesztésnek sem képesek az eszközei lenni. Egy megoldási 

lehetőség a beágyazott operációs rendszerek használata lenne, de ezek nem küszöbölik ki a 

nehezen fejleszthetőség problémáját, valamilyen magasabb szintű nyelvre lenne a szükség. 

A Microsoft saját asztali és mobil operációs rendszerén népszerű .NET Framework illetve 

.NET Compact Framework beágyazott változatát is elkészítette, aminek neve .NET Micro 

Framework. Ennek az eszköznek a segítségével lehetővé válik a C# nyelven történő fejlesztés, 

ami egy teljesen objektum orientált szemléletű, könnyen tanulható és használható nyelv. A 

fejlesztéshez és hibakereséshez használandó eszköz a Visual Studio, melyet eredetileg asztali 

alkalmazások írásához készítettek, azonban nagy előnye, hogy a C# nyelvhez igazították, így 

egy nagyon integrált rendszerről van szó, aminek képességei beépülőkkel bővíthető, ezáltal a 

legkülönfélébb fejlesztési feladatokra is képessé válik. A C# további hatalmas előnye, hogy 

rengeteg szoftverkönyvtár érhető el hozzá, ezzel is lecsökkentve a fejlesztő által 

megvalósítandó funkciók számát. 

A beágyazott környezetek limitált lehetőségei miatt a .NET Framework csak egy korlátozott 

képességű változatának használata jöhet szóba, amit a Microsoft a meglévő funkciók 

egyszerűsítésével és a nem szükségesek eltávolításával ért el. 

További probléma még, hogy egy ilyen rendszer önmagában még nem platform-független, 

valahogy el kell érni, hogy konkrét célrendszereken képes legyen futni. Ez a keretrendszer 

portolását jelenti, ami a témában megjelölt cél. 



A tipikus programozási nyelvek áttekintése 

Ebben a fejezetben bővebben is kitérek a bevezetőben említett programozási nyelvek 

alkalmazásának előnyeire és hátrányaira, egy kis kitekintést is téve az egyéb, gyakran használt 

eszközökre is. 

Assembly 

Az assembly használata mára kihalófélben van. Ennek oka, hogy rengeteg tapasztalatot és az 

architektúra ismeretét igényli, de még ezek a feltételek mellett is igen lassú a fejlesztés, a 

keletkezett kód pedig nehezen karbantartható. 

Amiért mégis használják a mai napig az a teljesítmény, hiszen egy jól megírt assembly kód 

fut a leggyorsabban egy adott processzoron, mivel a fordító semmilyen fölösleges utasítást 

nem szúr be a kódba. Azonban az összetettebb processzorok esetén könnyen elképzelhető, 

hogy a C fordító hatékonyabb, gyorsabb kódot generál a processzor komplex funkcióit 

kihasználva vagy az utasításokat optimálisan átrendezve, mint amire egy assembly 

programozó képes. Ennek egészen egyszerűen az emberi képességek szabnak határt, hiszen a 

fejlesztő a bonyolult struktúrák esetén nehezen látja át az optimalizálási lehetőségeket. 

A processzorok teljesítményének fejlődésével szintén egyre kevésbé van szükség assembly 

kód írására, hiszen sokszor a lassabb kód is kellően gyors tud lenni. 

Az assembly nagyon nagy hátránya, hogy igen könnyű a fejlesztés során hibát véteni, amit 

aztán annál nehezebb megtalálni, ami tovább csökkenti a fejlesztés hatékonyságát. 

Összefoglalva tehát az assembly egyre kisebb jelentőséggel bír, és valószínűleg ez a tendencia 

csak folytatódni fog. 

C, C++ 

A C egy igazán sikeres szekvenciális programozást lehetővé tevő nyelv, talán kategóriájában 

a legelterjedtebb. Ez annak köszönhető, hogy a fordítók egyre optimálisabb kódot képesek 

előállítani, míg a fejlesztés nagyságrendekkel könnyebb, mint az assembly esetében. Ezen túl 

kellően alacsonyszintű a beágyazott környezetekben való alkalmazáshoz. 

A mai legígéretesebb programozási modellnek az objektum orientált modell bizonyul, a 

legtöbb módszertan és tervezési minta ennek megfelelően OO alapú. A C-ben fájó az 

objektumok orientáltság hiánya, ezt a hiányosságot hivatott pótolni a C++. Az OO fejlesztés 

alapja a modularitás, ami megkönnyíti az egyes funkciók egymástól való elszeparálását, ezzel 

biztosítva többek között a könnyű párhuzamos fejleszthetőséget és a könnyebb tesztelést és 

hibakeresést. 

A C és C++ alapvető nyelvi eleme a pointer, ami egy rendkívül veszélyes nyelvi elem, hiszen 

nagyon könnyen memóriaszivárgáshoz vagy érvénytelen címzéshez vezethet. Nem véletlenül 

ajánlják beágyazott környezetben a dinamikus memóriafoglalás mellőzését, de ettől 

függetlenül, mint lehetőség, és így potenciális veszélyforrás folyamatosan jelen van. 

A fejlesztést nagyban megkönnyítik a kész kódkönyvtárak, amik gyakran szükséges 

funkciókat, adott eszköz driverét stb. implementálják. Azonban a C és C++ túlzottan hardver 

közeli ahhoz, hogy platform független tudjon lenni, így a kódkönyvtárak fejlesztőit és 

használóit is komoly nehézségek elé tudják állítani. 

Jelenleg a C és a C++ messze a két legnépszerűbb nyelv a beágyazott fejlesztők körében 

köszönhetően viszonylag hardver közeli, mégis kellően magas szintű voltának. 



Magas szintű nyelvek 

A magas szintű nyelvek egy jelentősen magasabb absztrakciós szinten helyezkednek el. 

Ennek egyik oka, hogy tisztán objektum orientáltak, azaz minden nyelvi elem maga is 

objektum, esetleg egy-két primitív típustól eltekintve (de ezeknek is van objektum 

megfelelőjük). Ezen kívül mellőzik a pointerek használatát, csak és kizárólag referenciákkal 

hivatkoznak az objektumokra. A dinamikus memóriafoglaláshoz kapcsolódó további 

szolgáltatás, hogy a fejlesztőnek nem kell gondoskodnia az objektumok felszabadításáról, az a 

nyelv feladata. Mivel futási időben dől el, hogy mikor nincs szükség már egy objektumra, 

ezért elkerülhetetlen egy futtatókörnyezet, egy virtuális gép használata a magas szintű 

nyelveken írt kódok esetén, ami nyújtja a szemétgyűjtésnek (garbage collection) nevezett 

szolgáltatást. 

A futtatókörnyezetnek köszönhetően a nyelv platform független tud lenni, hiszen a virtuális 

gép így nyújthat egyéb szolgáltatásokat is. Természetesen a virtuális képet implementálni is 

kell, ami ugye platformfüggő lesz, és tipikusan C vagy C++ használatával történik. Vagyis 

úgy tűnik, hogy nem sokat nyertünk, viszont az igazi előny, hogy a futtatókörnyezetet csak 

egyszer kell implementálni egy adott hardverre, utána minden alkalmazást írhatunk a 

választott magas szintű nyelven. Ennek a platform függetlenségnek az igazi előnye az, hogy 

ha a hardver cseréje válik szükségessé, akkor csupán a futtatókörnyezetet kell újra 

implementálni, a felhasználói kód változtatás nélkül ugyanúgy működőképes marad. 

A magas szintű nyelvek tipikusan asztali- vagy szerverkörnyezetben futnak. Mivel itt 

rendkívül bonyolult funkciók a tipikusak, ezért ezek a nyelvek kellően el vannak látva 

kódkönyvtárakkal, amik a platformfüggetlenség miatt könnyen használhatók. Tekintve, hogy 

általában a beágyazott rendszerekre az asztali és szerveroldali nyelvek egy csökkentett 

képességű változata kerül implementálásra, ezért ezek a könyvtárak sokszor változtatás nélkül 

használhatóak, ezzel is jelentősen felgyorsítva a fejlesztést. 

Felmerül a kérdés, hogy a virtuális gép futtatása miatt nem lesznek-e teljesítménybeli 

problémák. Szerencsére a mai, nagyteljesítményű eszközök lehetővé teszik, hogy az overhead 

ellenére is megfelelő sebességgel képes legyen futni az így előállított kód. 

Két ismert megvalósítása érhető el jelenleg az eddig felvázolt architektúrának. Az egyik Java, 

a másik .NET alapú. A kettő közül a Java az elterjedtebb (ahogy az asztali és szerver 

változatban is). Java esetén elérhető olyan processzor is, aminek az utasításkészletét úgy 

alakították ki, hogy natívan képes legyen futtatni a lefordított Java alkalmazást, azaz a Java 

bájtkódot. A valamivel modernebb szolgáltatásai és a C#-ban való nagyobb jártasságom miatt 

esett mégis a .NET-re a választás. 

A .NET Micro Framework 

A Microsoft által fejlesztett .NET Framework a pályafutását asztali- illetve szerver 

környezetben kezdte. Később, a cég telefon operációs rendszerének megjelenésének 

következtében kiadták ennek egy kisebb változatát, a .NET Compact Framework-öt. Innen 

már csupán egyetlen lépés volt a beágyazott rendszerekre tervezett verzió, ami a .NET Micro 

Framework nevet viseli. 

A fejlesztőknek a legnagyobb kihívást a futtatókörnyezet méretének a csökkentése jelentette, 

hiszen míg mobiltelefonok esetén sem ritka a néhányszáz megabájt memória, beágyazott 

környezetben ez tipikusan inkább néhányszáz kilobájt. Végül kb. 300-400kB-ra sikerült 

csökkenteni a méretét, ami igen szép teljesítmény, ha figyelembe vesszük, hogy a Compact 

Framework 12MB méretű. Természetesen ennek a csökkenésnek a hatására sok szolgáltatás 



nem érhető el, de rengeteg fontos funkció viszont igen. Például ilyen a szálkezelés, 

memóriakezelés, hálózatkezelés, távoli eljáráshívás, aszinkron metódushívás, kivételkezelés, 

kijelző kezelés, számtalan kommunikációs protokoll támogatása (SPI, UART, I
2
C stb.), és 

még lehetne sorolni. 

Felépítés 

A következő ábrán látható a Micro Framework felépítése: 

 

Jól láthatóan az architektúra réteges felépítésű. A legalsó szinten helyezkedik el a hardver, 

vagyis a processzor és a perifériák. Felette a futtatókörnyezet (Runtime Component Layer), 

ami szintén három rétegre bontható: driver rétegre (HAL vagy OS), platform absztrakciós 

rétegre (PAL) és a nyelvi futtatórendszerre (CLR). E fölött helyezkednek el az 

osztálykönyvtárak (ClassLibrary Layer). Eddig minden kód natív kód volt, ami az 

osztálykönyvtárak egy részére is igaz, viszont itt már magas szintű nyelven megírt részeket is 

találunk. Legfelül pedig az alkalmazási réteg (Application Layer) helyezkedik el a fejlesztő 

által megírt alkalmazással és könyvtárakkal, ez már mind magas szintű nyelven lett 

implementálva. 

A következő fejezetekben ezeket a rétegeket fogom bővebben bemutatni. 

Runtime Component Layer 

Driverek 

Ahhoz, hogy a futtatókörnyezet független tudjon lenni a hardvertől, egy alacsonyabb szinten 

meg kell valósítani a perifériák alacsony szintű kezelését. Itt érdemes megemlíteni, hogy a 

Micro Framework képes futni egy hardveren önmagában és egy beágyazott operációs 

rendszeren belül is. 

Előbbi esetben a hardver absztrakciós réteg (HAL) implementálása szükséges, ami a 

hardverkezelő függvények törzsének megírását jelenti. 

A Micro Framework rendelkezik ugyan szálkezeléssel, de valósidejű működést nem tud 

biztosítani, márpedig elképzelhető olyan környezet, ahol szükség van realtime működésre, de 

jó lenne, ha a bonyolultabb funkciókat meg lehetne írni egy magas szintű nyelven. Erre a 



problémára nyújt megoldást az a lehetőség, hogy a Micro Framework-öt egy beágyazott, 

valósidejű operációs rendszer felett futtassuk. Ekkor az RT funkciókat C vagy C++ 

segítségével kell megvalósítani az OS-en belül, amivel párhuzamosan, alacsonyabb prioritási 

szinten fut a Micro Framework a bonyolult, valósidejű működést nem igénylő funkciókat 

biztosítva (például kijelző kezelés). Ebben az esetben a hardver absztrakciót az operációs 

rendszernek kell elvégeznie, amit jó esetben már mások megoldottak. Ilyenkor OS hívásokon 

keresztül éri el a Micro Framework az egyes perifériákat. 

Ezen az absztrakciós szinten helyezkedik el az úgynevezett bootstrap kód is, ami az eszköz 

bekapcsolásakor fut le és feladata kettős: elvégzi a hardver alacsony szintű inicializációját, 

majd elindítja a CLR futását (ami végezhet további inicializációt). 

Platform absztrakciós réteg (PAL) 

A PAL réteg a HAL vagy az OS használatával valósítja meg a bonyolultabb funkciókat. Ez a 

réteg már független a hardvertől, vagyis általában nem szükséges a PAL megírása egy új 

hardverplatform használatakor. 

Itt kerülnek megvalósításra olyan funkciók, mint a timerek, memóriablokkok kezelése, I/O 

kezelés stb. 

CLR 

A CLR a Micro Framework lelke. Ez a réteg tökéletesen hardverfüggetlen, vagyis HAL és 

PAL hívások segítségével éri el a hardvert. A CLR kódja nem érhető el publikusan, a 

fejlesztők előre lefordítva kapják meg, hogy aztán a portoláskor a rendszerbe illesszék. 

A CLR teszi lehetővé a magas szintű nyelven írt, úgynevezett felügyelt kód (managed code) 

futását. A .NET keretrendszer számtalan magas szintű nyelvet támogat (C#, Visual Basic, J#, 

…), ám a Micro Framework egyelőre csak a Microsoft által leginkább preferált C# nyelvet 

támogatja. 

A felügyelt kód futásának sebessége alapvetően a CLR sebességétől függ, ami igen gyorsra 

sikeredett. A Microsoft adatai szerint átlagos komplexitással számolva egy 27,6MHz-en járó 

tesztrendszer másodpercenként 15.000 metódusívásra volt képes. Ez az érték természetesen 

erősen függ sok tényezőtől (például a processzor architektúrája, a kód komplexitása és 

minősége stb.), ezért ezt inkább csak irányadó értéknek érdemes tekinteni. 

A CLR szolgáltatási közül a fontosabbak: 

 memóriakezelés 

 szálkezelés 

 kódfuttatás 

 típuskezelés 

 szemétgyűjtés 

 kivételkezelés 

 szinkronizálás 

 reflexió 



ClassLibrary Layer 

Ez a réteg újrafelhasználható, OO típusok gyűjteményét tartalmazza, amik beágyazott 

alkalmazások fejlesztéséhez használhatók. Ezen szolgáltatások közül néhány: 

 titkosítás 

 debug 

 grafika 

 kommunikációs protokollok felügyelt kódú megvalósítása: 

o GPIO 

o UART 

o SPI 

o I2C 

Portolás 

A fentiek alapján a portolás egy új platformra lényegében a HAL/OS és a PAL megírásából 

áll, a helyzet azonban ennél bonyolultabb. Mivel én nem szeretnék beágyazott operációs 

rendszert használni, ezért csak a közvetlenül a processzoron futó környezet portolásának 

folyamatát mutatom be, ami hat lépésre bontható fel: 

1. Fejlesztőkörnyezet konfigurálása 

A Micro Framework egy adott platformra való lefordításához természetesen szükség van egy 

megfelelő fordítóra, ami előállítja a processzoron futtatható kódot. A fordítót megfelelően be 

kell konfigurálni (többek között a környezeti változók beállításával), hogy az képes legyen 

lefordítani a Micro Framework-öt. 

2. Platform létrehozása 

Ebben a lépésben kell kiválasztani, hogy milyen szolgáltatásokra van szükségünk, továbbá 

azok közül mik azok, amiket mi szeretnénk megírni. Ezen beállítások kiválasztása 

megváltoztatja a linker beállításait, hiszen nem minden funkciót kell belefordítani a kódba, 

illetve van, amikor több implementáció közül kell kiválasztani, hogy melyik kerüljön a 

lefordított állományba. 

3. A ProfileDump futtatása 

A ProfileDump egy nagyon egyszerű tesztprogram. A futásához a HAL néhány részének 

megírását igényli, például a bootstrap függvényét, ami inicializálja, és ismert állapotba hozza 

a processzort. A ProfileDump forráskódjának szerkesztésére nincs szükség, de lehetőséget 

biztosít tesztfüggvények írására, amikkel a HAL megfelelő működése ellenőrizhető. 

4. A PortBooter futtatása 

A PortBooter lehetővé teszi felügyelt alkalmazások eszközre töltését. Ehhez a HAL további 

részeinek megírása szükséges, például a FLASH és a gombok drivere. 

A ProfileDump-hoz hasonlóan a PortBooter kódja is része a porting kit-nek. 

5. A HAL fennmaradó részének implementálása 

Ebben a fázisban az eddig nem használt perifériák drivereit is meg kell írni. Célszerű 

egyszerre csak egy perifériával foglalkozni egészen addig, amíg kielégítően le nincs tesztelve 



és tökéletesen nem működik. A PortBooter segítségével C# alkalmazásokat is célszerű 

feltölteni az eszközre, így ellenőrizhető, hogy felügyelt kódból használva is megfelelően 

működnek a perifériák. 

6. Váltás a TinyBooter-re 

A TinyBooter segítségével alkalmazások tölthetők az eszközre, akárcsak a PortBooter esetén, 

azonban a PortBooter csupán a portoláshoz nyújt segítséget, míg a TinyBooter már a végleges 

termék részét képezi. A TinyBooter támogatja az aláírt kódokat, továbbá az eddigiekkel 

ellentétben nem férhető hozzá a forráskódja, így nem is tesztelhető. Ezért csak akkor 

végezhető el a váltás, ha a HAL már stabilan működik. Amint a váltás megtörtént, az új 

platformra történő portolás befejeződött. 

Hardver 

Az elsődleges cél a .NET Micro Framework egy olyan hardveren való futtatása, amelynek 

képességei összhangban állnak a keretrendszer igényeivel, lehetővé teszi a gyors fejlesztést, 

ugyanakkor rugalmas. 

A .NET Micro Framework legtöbb portja ARM processzorokra érhető el, így érdemes először 

ezen a vonalon elindulni. A rugalmasságot biztosíthatja egy, az áramkörön megtalálható 

FPGA, így a processzor mellé gazdag hardver erőforrás társul. A két külön chip helyett 

azonban van egy jobb választás is, mégpedig a Xilinx cég Zynq áramköre, ami két darab 

dedikált ARM magot tartalmazó FPGA. Egy erre épülő fejlesztői panel a Zedboard. Ezen a 

vonalon indultam el, azonban mivel a Zedboard egy új termék, ezért a hibái és azok 

megoldásai nem kerültek mind napvilágra, így én is belefutottam egy problémába: nem 

sikerült az összeállított hardvertervvel felkonfigurálni az eszközt. Sajnos a problémára nem 

találtam megoldást, így a Zynq használatát elvetettem, és a következő lehetőség mellett 

döntöttem, ez pedig nem más, mint a MicroBlaze processzor. 

A MicroBlaze a Xilinx 32 bites, soft-core processzora, amire legjobb tudomásom szerint még 

nem készült port a .NET Micro Frameworkhöz. Az első lépés ezek után egy FPGA fejlesztői 

panel kiválasztása. A LOGSYS Spartan6 panel használata mellett döntöttem gazdag 

perifériakínálata és a nagykapacitású és jól bevált FPGA miatt, továbbá a felépítése egyszerű, 

és nem utolsó sorban tanszéki fejlesztésű, így a felmerülő problémák megoldása is könnyebb. 

  



A mintarendszer 

 

A futtatórendszer legelső változatához csak egy kis szeletét használom az elérhető 

perifériáknak. Ezek a nyomógombok, a kapcsolók, a LED-ek és az SRAM. 

A kártyán egy SRAM és egy SDRAM kapott helyet, azonos buszra illesztve, ezért szükség 

volt egy memóriavezérlő hardverre, amit készen kaptam. 

Ezen kívül a lábakkal való spórolás miatt a gombok, a kapcsolók, a navigációs kapcsoló, a 

LED-ek és a hétszegmenses kijelző egy CPLD-re kapcsolódnak, amit sorosan lehet elérni az 

FPGA-val, ezért kellett készíteni egy modult, ami kezeli a CPLD-vel való kommunikációt. 

Az elkészült hardver blokkvázlata: 

 

Összefoglalás 

A félévet a Micro Framework és annak portolási folyamatának megismerésével kezdtem.  

Ezután megfelelő hardver keresése következett, ahol felmerült a Xilinx Zynq eszközeinek 

használata is a beépített keménymagos ARM processzorok miatt. A Micro Framework-nek 

sok portolása létezik ARM processzorokra, ezért ez egy kézenfekvő választás lett volna, 

azonban a platform elég új, ezért a szoftvertámogatottsága nem kielégítő, és nem tudtam 

működésre bírni az eszközt, ezért választottam végül a MicroBlaze-t. 

A következő lépés a hardverterv elkészítése volt, aminek részeként implementáltam a CPLD 

illesztő perifériáját is. A hardverterv működőképességét több teszttel is ellenőriztem. 

Jelenleg a fordítókörnyezet konfigurálásánál tart a projekt, ami előre nem várt nehézségek 

miatt lassan halad. 
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1. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh423649.aspx 

2. http://www.netmf.com/ 
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