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0. Bevezető
Az Olimex Ltd. (http://www.olimex.com/dev/) által készített SAM9-L9260 fejlesztői kártyához 
következik egy kis leírás, hogy hogyan fejlesszünk Linux operációs rendszer alatt nyílt 
forráskódú eszközökkel. A kártyán beágyazott Linux fut.

Az általam futtatott rendszer: Debian GNU/Linux 4.0 (etch) i386, Linux kernel 2.6.23.12 egy 
Gericom Blockbuster 9600 -as noteszgépen futtatva.

A szürke háttérrel látható szövegek, mindig valamilyen terminál kimenetére utalnak. Ha a 
prompt „sam9-l9260:~#” akkor a kártyáról van szó ha csak „#” vagy „$” akkor a 
felhasználó PC-jéről. A vastagon szedett szövegeket, a felhasználónak kell begépelnie.

1. OpenOCD fordítása és telepítése
Az OpenOCD híd a GNU gdb és a hardver között, gyakorlatilag egy gdbserver programot 
szimulál. Töltsük le az OpenOCD-t és a libftd2xx könyvtárat 
(http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm) egy arra alkalmasnak látszó könyvtárban 
(például ~/openocd):

$ svn checkout svn://svn.berlios.de/openocd/trunk
$ wget http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX/Linux/libftd2xx0.4.13.tar.gz
$ mkdir libftd2xx
$ cd libftd2xx
$ tar -xvzf ../libftd2xx0.4.13.tar.gz

Először a libftd2xx könyvtár fejléceit másoljuk át az openocd könyvtárába:

$ cp ftd2xx.h WinTypes.h ../openocd/trunk/src/jtag/

Illetve a könyvtárat másoljuk át és készítsük el a megfelelő szimbolikus linkeket, ezekhez 
root jogok kellenek:

# cp libftd2xx.so.0.4.13 /usr/lib
# cd /usr/lib
# ln -s libftd2xx.so.0.4.13 libftd2xx.so.0.4
# ln -s libftd2xx.so.0.4.13 libftd2xx.so.0
# ln -s libftd2xx.so.0.4.13 libftd2xx.so

Majd az openocd fordítása következhet, itt egyedül a „make install” parancs futtatásához 
szükségesek rendszergazdai jogosultságok.:

$ cd openocd/trunk
$ sh bootstrap
$ ./configure --enable-parport -enable-parport_ppdev --enable-ft2232_ftd2xx
$ make
# make install

Ha az OpenOCD nem ismerné fel a JTAG eszközünket, a libftd2xx könyvtár helyett 
használhatjuk a libftdi könyvtárat is.

További infó: http://openfacts.berlios.de/index-en.phtml?title=Building_OpenOCD

2. OpenOCD konfigurálása
A szükséges openocd.cfg fájl tartalma:

#daemon configuration
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telnet_port 4444
gdb_port 3333

#interface
interface ft2232
ft2232_device_desc "Olimex OpenOCD JTAG"
ft2232_layout olimex-jtag
ft2232_vid_pid 0x15BA 0x0003
jtag_speed 2
jtag_nsrst_delay 200
jtag_ntrst_delay 200

reset_config trst_and_srst

#jtag scan chain
#format L IRC IRCM IDCODE (Length, IR Capture, IR Capture Mask, IDCODE)
jtag_device 4 0x1 0xf 0xe

#target configuration
daemon_startup reset

#target
target arm926ejs little run_and_init 0 arm926ejs
#run_and_halt_time 0 30

#target_script 0 reset openocd_flash_cfi.script

# a 16kB working area inside RAM:
working_area 0 0x2000C000 0x4000 nobackup

# several banks can be configured here but is only define one to avoid
# confusion, here for the external CFI flash on the STR710 eval-board:
# flash bank <driver> <base> <size> <chip_width> <bus_width>
#flash bank cfi 0x100000 0x20000000 2 2 0
#flash bank cfi 0x10000000 0x20000000 2 2 0
#nand device lpc3180 0 13000

# For more information about the configuration files, take a look at:
# http://openfacts.berlios.de/index-en.phtml?title=Open+On-Chip+Debugger

A NAND flash memóriát a jelenlegi (svn:245) OpenOCD-vel nem lehet felprogramozni, 
egyébként a „nand device” kulcsszóval lehetne beállítani.

További infó: http://openfacts.berlios.de/index-en.phtml?title=OpenOCD_configuration

3. OpenOCD futtatása
Indítsuk el az OpenOCD-t rendszergazdaként vagy használhatjuk a „sudo” programot, ha 
mezei felhasználóként akarjuk használni ill. nem akarjuk a rendszergazdai jogosultságokat 
(teljesen) kiadni a kezünkből:

# openocd -f /usr/local/openocd/openocd.cfg

A -f kapcsoló megadása nélkül az OpenOCD az aktuális könyvtárban található openocd.cfg -t 
fogja beolvasni.

Kétféleképpen lehet az OpenOCD szerverhez csatlakozni:

1. telnettel a 4444-es porton („telnet localhost 4444”)

2. gdb-vel a 3333-as porton („target remote localhost:3333”)
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Parancsok, amiket gyakran használunk telnet kapcsolaton keresztül:

● reset: Alaphelyzetbe állítja a CPU-t.

● reset halt

● resume

● arm7_9 sw_bkpts enable: Engedélyezi szoftveres töréspontok beállítását.

● poll: Kiírja a processzor állapotát (fut/áll), ill. engedélyezi az állapotvizsgálatot

● reg: Kiírja a regiszterek tartalmát

● load_binary

● mdw: Egy szót olvas ki a memóriából és írja ki a képernyőre

● mww: Egy szót ír a memóriába.

Előfordulhat, hogy az OpenOCD a következő hibaüzenetet írja ki:

Error:   arm_jtag.c:38 arm_jtag_set_instr_error_handler(): setting the new JTAG 
instruction failed, debugging is likely to be broken

Ekkor indítsuk „-d 1” kapcsolóval. Ezzel igazából a nyomkövetési információkat kérhetünk, 
de ennek hatására valami miatt jól működik az OpenOCD. Később telnet-en keresztül a 
„debug 0” paranccsal kapcsolhatjuk ki a kiíratást.

További infó: http://openfacts.berlios.de/index-en.phtml?title=OpenOCD_commands

4. A nyomkövető (GNU gdb) telepítése
Először töltsük le a forrását. Válasszunk egy szervert a http://www.gnu.org/prep/ftp.html 
oldalról. Jelenleg a 6.7.1-es változat a legújabb. A PC-nken futó gdb fordításának a menete a 
következő:

$ wget ftp://ftp.cw.net/pub/gnu/gdb/gdb-6.7.1.tar.bz2
$ tar -xjf gdb-6.7.1.tar.bz2
$ tar -xjf gdb-6.7.1.tar.bz2
$ mkdir gdb-build
$ cd gdb-build
$ ../gdb-6.7.1/configure --target=arm-linux
$ make
# make install

A legutolsó parancshoz rendszergazdai jogosultságok kellenek. Ezután fordítsunk egy 
gdbserver-t, ami majd az ARM processzoron fut és felhasználói programok debuggolásához 
használható:

$ cd gdb
$ mkdir gdbserver
$  ../../../gdb-6.7.1/gdb/gdbserver/configure --host=arm-unknown-linux-gnu
$ make
$ scp gdbserver root@192.168.0.200:/usr/local/bin

A gdb használatáról itt olvasható egy bemutató: http://www.dirac.org/linux/gdb/. Egyébként 
Eclipse IDE (http://www.eclipse.org/) tudja használni a gdb-t. Illetve a ddd (Data Display 
Debugger, http://www.gnu.org/software/ddd/) nevű grafikus segédprogramot javaslom 
azoknak, akik nem akarnak parancssorból debuggolni.
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5. Tápellátás
5V DC feszültség és legalább 500 mA áram (+a csatlakoztatott USB eszköz áramfelvétele, 
ha van) leadására képes tápegység szükséges az eszköz működéséhez. Ez azt jelenti, hogy 
az ARM-USB-OCD-n található DC kimenet nem képes meghajtani az eszközt.

6. Terminál
Az eszközt soros vonalon keresztül érhetjük el, például a minicom nevű programmal. 
Beállítások: 115200 baud, 8n1. Az ARM-USB-OCD soros kimenete /dev/ttyUSBx eszközként 
jelenik meg. A „dmesg” paranccsal megnézhetjük, hogy milyen eszközként jelent meg 
valójában:

usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 4
usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice
drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: Ignoring reserved serial port on Olimex arm-usb-ocd
ftdi_sio 3-1:1.1: FTDI USB Serial Device converter detected
drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: Detected FT2232C
usb 3-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0

7. Bejelentkezés
A bekapcsolás után U-Boot nevű boot loader kimenetét láthatjuk a soros vonalon:

RomBOOT
>AT91Bootstrap loading from 0x8400...

U-Boot 1.2.0 (Oct 11 2007 - 14:36:20)

DRAM:  64 MB
NAND:  NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xdc (Samsung NAND 512MiB 3)
512 MiB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
KS8721 PHY Detected
No link
MAC: error during RMII initialization
Hit any key to stop autoboot:  0

Alapesetben nem kell semmilyen billentyűt lenyomni és ekkor betölti az U-Boot a Linux 
kernelt:

NAND read: device 0 offset 0x100000, size 0x1a2828
 1714216 bytes read: OK
## Booting image at 21500000 ...
   Image Name:   Linux-2.6.23
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    1714152 Bytes =  1.6 MB
   Load Address: 20008000
   Entry Point:  20008000
   Verifying Checksum ... OK
OK

Starting kernel ...

Uncompressing Linux.............................................................
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A rendszer DHCP-n keresztül kér IP címet. Ha nincs DHCP szerver, akkor elvileg 
192.168.0.220-as IP címen lenne elérhető (de nem lesz az). Várjuk meg míg az alábbi login 
felirat nem látható és jelentkezzünk be:

Debian GNU/Linux 4.0 sam9-l9260 ttyS0

sam9-l9260 login: root
Password: olimex
Last login: Thu Jan  1 02:03:13 1970 on ttyS0
Linux sam9-l9260 2.6.23 #5 PREEMPT Sun Oct 14 02:01:51 EEST 2007 armv5tejl

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
sam9-l9260:~# 

A felhasználónév root, az alap jelszó olimex. Ez utóbbi a „passwd” paranccsal 
megváltoztatható. 
Az telepített rendszer Debian GNU/Linux 4.0 ARM változata. A feltelepített programok 
listája a következő paranccsal kérhető le: „dpkg -l”. Az alaprendszer tartalmaz telnet klienst, 
ssh klienst, böngészőt (w3m), levelező klienst (mutt), szövegszerkesztőt (nano, vim). Ha a 
DHCP szerver jól van konfigurálva (van átjáró, DNS szerver, stb.), tehát a kártyáról elérhető 
az internet, akkor az „apt-get” paranccsal frissíthető a rendszer újabb programok 
telepíthetők. Sajnos a jffs2 fájlrendszeren nem működik az „apt-get”, mmap jellegű hibát 
jelez. Tehát csak pendrive-ról ill. SD kártyáról működő rendszernél lehet frissíteni az OS-t az 
„apt-get”-tel.

8. U-Boot használata
Ha valamilyen gombot lenyomunk induláskor, az U-Boot parancssorát fogjuk látni:

RomBOOT
>AT91Bootstrap loading from 0x8400...

U-Boot 1.2.0 (Oct 11 2007 - 14:36:20)

DRAM:  64 MB
NAND:  NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xdc (Samsung NAND 512MiB 3,3V 8-
bit)
512 MiB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
KS8721 PHY Detected
End of Autonegotiation
Hit any key to stop autoboot:  0
U-Boot> 

A következő parancsok hasznosak lehetnek:

● help: Súgó

● printenv [<változó>]: A környezeti változó(k) értékét kiírja.

U-Boot> printenv
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bootdelay=3
baudrate=115200
bootargs= mem=64M console=ttyS0,115200, noinitrd root=/dev/mtdblock1 rootfstype=jffs2
bootcmd= nand read 0x21500000 0x00100000 0x001A2828; bootm 0x21500000
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial

Environment size: 225/131068 bytes

A fentiek közül a „bootargs” a Linux kernelnek átadandó paramétereket tartalmazza, a 
„bootcmd” pedig a boot parancs hatására végrehajtandó parancsokat. A „bootcmd” változót 
új kernel telepítése esetén lehet, hogy meg kell változtatni!

● saveenv: Elmenti a környezeti változókat a flash memóriába. A „bootargs” paraméter 
megváltoztatásával és elmentésével megadhatjuk, hogy mindig penrdive-ról vagy SD 
kártyáról esetleg NFS-el induljon el a rendszer.

● setenv <változó> <érték>: Környezeti változónak értéket ad.

● boot: Elindítja a Linux kernelt (a „bootcmd” változóban található parancsokat 
futtatja).

● bootm <cím>: A megadott memóriacímről indítja el a Linux kernelt.

● nand erase <flash ofszet> <méret>: flash memória törlése

● nand write <forráscím> <flash ofszet> <méret>: flash memória írása

● nand read <célcím> <flash ofszet> <méret>: flash memóriából olvasás

9. SD/MMC kártya használata

9.1 SD/MMC kártya csatolása

Helyezzük be az SD kártyát. Elvileg automatikusan érzékeli a rendszer, majd futtassuk a 
„mount” parancsot:

mmc0: card is read-write
mmc0: new SD card at address e624
mmcblk0: mmc0:e624 SD128 123008KiB
 mmcblk0:<7>mmc0: starting CMD18 arg 00000000 flags 00000035
 p1
sam9-l9260:~# mount /dev/mmcblk0p1 /mnt
sam9-l9260:~# cd /mnt

9.2 SD/MMC kártya leválasztása

A memóriát az „umount” paranccsal választhatjuk le:

sam9-l9260:~# umount /mnt

10. Pendrive vagy SD/MMC kártya mint gyökérkönyvtár
Egy USB pendrive vagy SD/MMC kártya is lehet a root könyvtár, ha felkészítjük. Legalább 
512 megabyte-os eszköz szükséges. 256 megabyte-os is használható, de ilyenkor csak 10-12 
megabyte szabad helyünk lesz, naplófájlokat kell törölni. Ha újra szeretnénk a 
gyökérrendszert írni, akkor szükségünk lesz egy ilyen pendrive-ra vagy egy SD kártyára a 
művelethez! Helyezzük be a számítógépünk egyik szabad USB portjába ill. a 
kártyaolvasónkba és hozzunk létre rajta partíciós táblát és ext3 fájlrendszert. A műveletek 
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előtt győződjünk meg arról, hogy melyik a mi eszközünk (/dev/sda, /dev/sdb, stb.) a „dmesg” 
paranccsal!

# fdisk /dev/sda
Note: sector size is 2048 (not 512)

Command (m for help): n
Command action
   e   extended
   p   primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-253, default 1):
Using default value 1
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-253, default 253):
Using default value 253

Command (m for help): p

Disk /dev/sda: 529 MB, 529528832 bytes
17 heads, 60 sectors/track, 253 cylinders
Units = cylinders of 1020 * 2048 = 2088960 bytes

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1               1         253      516000   83  Linux

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

10.1 Ext3 fájlrendszer létrehozása
# mkfs.ext3 /dev/sda1
mke2fs 1.40-WIP (14-Nov-2006)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=2048 (log=1)
Fragment size=2048 (log=1)
129024 inodes, 258000 blocks
12900 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=264241152
16 block groups
16384 blocks per group, 16384 fragments per group
8064 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
        16384, 49152, 81920, 114688, 147456

Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

This filesystem will be automatically checked every 32 mounts or
180 days, whichever comes first.  Use tune2fs -c or -i to override.

Csatoljuk fel a pendrive-ot ill. kártyát a mount paranccsal és csomagoljuk ki az alap 
fájlrendszert az Olimex CD-ről:

# mount /dev/sda1 /mnt
# cd /mnt
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# tar -xzf /media/cdrom/root\ images/root_sam9_fs.tgz
# umount /dev/sda1

10.2 Rendszer indítása

Ezután az U-Boot-nak a „setenv” paranccsal állítsuk be a boot paramétereket. Pendrive-nál a 
következőket kell beállítani:

U-Boot> setenv bootargs mem=64M console=ttyS0,115200 root=/dev/sda1 rootdelay=10
U-Boot> boot

SD ill. MMC kártyánál pedig ezeket a parancsokat kell futtatni:

U-Boot> setenv bootargs mem=64M console=ttyS0,115200 root=/dev/mmcblk0p1 rootdelay=10
U-Boot> boot

A „boot” parancs kiadása után a rendszer betölti a kernelt.

11. Gyökérrendszer újraépítése
A rendszert pendrive-ról, SD/MMC kártyáról esetleg NFS-el kell indítani! Jelentkezzünk be 
és töröljük a kártya flash memóriáját:

sam9-l9260:/# flash_eraseall -j /dev/mtd1
Erasing 128 Kibyte @ 1f5e0000 -- 99 % complete. Cleanmarker written at 1f5e0000.
sam9-l9260:/#

Az alábbi parancsokat a PC-nken futtatva átmásolhatjuk az eredeti Olimex gyökérrendszert 
a hálózaton keresztül, közvetlenül a flash memóriába (a 192.168.0.200-as IP cím helyett 
természetesen írjuk a saját kártyánk IP címét):

# scp rootjffs2.img root@192.168.0.200:/dev/mtdblock1
root@192.168.0.200's password: olimex
rootjffs2.img                                 100%   93MB 558.4KB/s   02:51
scp: /dev/mtdblock1: truncate: Invalid argument

A rootjffs2.img fájl az Olimex CD-n található. Az utolsó hibaüzenetet (a truncate-t) figyelmen 
kívül hagyhatjuk, a /dev/mtdblock1 eszközfájlon nem értelmezhető a truncate. Ezután 
újraindíthatjuk a kártyát a „reboot” paranccsal. Az első futtatáskor a rendszer indulása akár 
5 percet is igénybe vehet!

12. Meglévő gyökérrendszer átmásolása pendrive-ra vagy 
SD/MMC kártyára
Ha el szeretnénk menteni működőképes rendszerünket betölthető formában, átmásolhatjuk 
az egészet egy pendrive-ra vagy SD/MMC kártyára a „tar” parancs segítségével. Az alábbi 
példa USB-s pendrive-ra vonatkozik, SD kártyánál az eszköz /dev/mmcblk0p1. A pendrive-ra 
ext3/ext2 fájlrendszert kell létrehozni!

sam9-l9260:~# mount /dev/sda1 /mnt
sam9-l9260:~# tar --one-file-system -lcf - / |(cd /mnt; tar xpvf - )
sam9-l9260:~# cp -a /dev/* /mnt/dev
sam9-l9260:~# umount /dev/sda1

Ne felejtsük el az átmásolt /etc/fstab fájl gyökérkönyvtárra vonatkozó sorát átírni:
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/dev/sda1 / ext3 defaults,noatime 0 1

13. C/C++ fordító telepítése
A PC-be helyezzük be az Olimex CD-jét és csatlakoztassuk a fájlrendszerhez. Majd menjünk 
a gyökérkönyvtárba és csomagoljuk ki a fordító fájljait:

# cd /
# tar -xvjf /media/cdrom/cross_compilers/crosstool-linux-gcc-4.0.1-glibc-2.3.5.tar.bz2

A /opt/crosstool/gcc-4.0.1-glibc-2.3.5/arm-unknown-linux-gnu/bin könyvtárat adjuk hozzá a 
PATH környezeti változóhoz:

# export PATH=$PATH:/opt/crosstool/gcc-4.0.1-glibc-2.3.5/arm-unknown-linux-gnu/bin

A legegyszerűbb, ha az /etc/environment fájl PATH sorához hozzáadjuk ezt a könyvtárat. Az 
„arm-unknown-linux-gnu-gcc” programmal lehet C fájlokat fordítani.

14. Felhasználói program fordítása, átmásolása és 
nyomkövetése

14.1 Felhasználói program fordítása

Példaprogram listázása, lefordítása a C fordítóval, majd átmásolása a SAM9-L9260-as 
kártyára:

$ cat hello.c
#include <stdio.h>
int main ()
{
  int i;
  printf ("Hello world!\n");
  for (i = 0; i < 10; ++i)
  {
    printf ("i = %i\n", i);
  }
  return 0;
}
$ arm-unknown-linux-gnu-gcc -ggdb3 -Wall hello.c -o hello

A kifinomult megoldás természetesen .deb fájl készítése és annak feltelepítése a kártyára, 
de legalábbis Makefile-ok és configure script-ek használata.

14.2 Felhasználói program átmásolása

A legegyszerűbb az scp programmal átmásolni a kész binárist:

$ scp hello root@192.168.0.200:

A kártya terminálján pedig futtassuk a programunkat:

sam9-l9260:~# ls -l
total 20
drwx------ 2 root root     0 Jan  1  1970 Mail
-rwxr-xr-x 1 root root 20415 Jan  4 19:57 hello
sam9-l9260:~# ./hello
Hello world!
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14.3 Felhasználói program nyomkövetése

A gdbserver feladata, hogy a futtassa a programot, kezelje a töréspontokat, stb. A fejlesztői 
kártyán indítsuk el a gdbserver-t:

sam9-l9260:~# gdbserver :3333 hello
Process hello created; pid = 1117
Listening on port 3333

A gdb pedig a forráskódot mutatja és „vezérli” a gdbservert. A PC-nken futtassuk a gdb-t:

$ arm-linux-gdb hello
GNU gdb 6.7.1
Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.  Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "--host=i686-pc-linux-gnu --target=arm-linux"...
(gdb) target remote 192.168.0.200:3333
Remote debugging using 192.168.0.200:3333
0x40000670 in ?? () from /lib/ld-linux.so.2
(gdb) b main
Breakpoint 1 at 0x84d0: file hello.c, line 5.
(gdb) c
Continuing.

Breakpoint 1, main () at hello.c:5
5         printf ("Hello world!\n");
(gdb) n
6         for (i = 0; i < 10; ++i)
(gdb) p i
$1 = 0
(gdb) n
8           printf ("i = %i\n", i);
(gdb) n
6         for (i = 0; i < 10; ++i)
(gdb) p i
$2 = 0
(gdb) n
8           printf ("i = %i\n", i);
(gdb) p i
$3 = 1
(gdb) n
6         for (i = 0; i < 10; ++i)
(gdb) pt i
type = int
(gdb) c
Continuing.

Program exited normally.
(gdb) q

Eközben a SAM9-L9260 kimenetén ez jelenik meg:

Hello world!
i = 0
i = 1
i = 2
i = 3
i = 4
i = 5
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i = 6
i = 7
i = 8
i = 9

Child exited with retcode = 0

Child exited with status 0
GDBserver exiting

Gyakran használt utasítások:

● A „break”-el (röviden „b”) egy töréspontot hozhatunk létre.

● A „continue” (röviden „cont”) utasítással folytathatjuk a program futását.

● A „next” (röviden „n”) paranccsal a következő utasításra léphetünk, 

● a „step”-el (röviden „s”) beleléphetünk a meghívott függvénybe. 

● A „print” (röviden „p”) utasítással kiírathatjuk egy változó értékét. 

● A „ptype”-al (röviden „pt”) megtudhatjuk egy változó típusát.

● A „list” parancs pedig a forráskód megjelenítésére használható.

15. Kernel fordítása, áttöltése és nyomkövetése

15.1 Kernel fordítása

Csomagoljuk ki az U-Boot forrását és a tools/ könyvtárból az „mkimage” programot és 
másoljuk át például az /usr/local/bin könyvtárba.

Csomagoljuk ki a kernel forrását az Olimex CD-ről és foltozzuk meg jól (a patch esetleges 
kérdéseinél üssünk entert):

$ tar -xvzf /media/cdrom/linux/linux-2.6.23.tar.gz
$ cd linux-2.6.23
$ patch -p1 </media/cdrom/linux/2.6.23-rc3-at91.patch
$ patch -p1 </media/cdrom/linux/sam9_l9260.diff

Ha a végleges 2.6.23-as foltot szeretnénk használni, innen lehet letölteni: 
http://maxim.org.za/AT91RM9200/2.6/2.6.23-at91.patch.gz
A foltozás folyamata így módosul:
$ tar -xvzf /media/cdrom/linux/linux-2.6.23.tar.gz
$ cd linux-2.6.23
$ zcat ../2.6.23-at91.patch.gz |patch -p1

Ebben az esetben a sam9-l9260.diff fájlt nem is kell felhasználni, mivel a fenti patch-ben 
már benne van a kártya támogatása.

Majd a „make” parancs segítségével konfiguráljuk kernelünket és fordítsuk le:

$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-unknown-linux-gnu- sam9_l9260_defconfig
$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-unknown-linux-gnu- uImage

Ha a kernel konfigurációját módosítani szeretnénk futtassuk a „make ARCH=arm 
menuconfig” parancsot.

A kész kernelt sokféleképpen tölthetjük át: soros vonalon (ymodem vagy kermit protokoll), 
TFTP, BOOTP vagy NFS-en keresztül. Én a TFTP-n való áttöltést javasolom, a soros vonal 
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lassú.

15.2 Kernel áttöltése soros vonalon

Az U-Boot-nak adott paranccsal indíthatjuk az ymodem protokoll szerinti feltöltést:

U-Boot> loady 0x21500000

Ezután üssük le a Ctrl-A S kombinációt, válasszuk ki az ymodem protokollt, majd az uImage 
fájlt. Ezután az átvitel elkezdődik és jó sokáig is tart. A sikeres áttöltés után elindíthatjuk a 
kernelt (ill. be is írhatjuk a flash memóriába, lásd később):

## Ready for binary (ymodem) download to 0x21500000 at 115200 bps...
CX)/0(CAN) packets, 4 retries
## Total Size      = 0x001a13cc = 1709004 Bytes
U-Boot> bootm 0x21500000
   Load Address: 20008000
   Entry Point:  20008000
   Verifying Checksum ... OK
OK

Starting kernel ...

15.3 Kernel áttöltése TFTP-vel

Az arch/arm/boot/uImage fájlt másoljuk át TFTP démonunk könyvtárába (/tftpboot, /var/tftp, 
stb.). Majd az U-Boot-nak állítsuk be a szerver és az eszköz IP címét, valamint a MAC címet 
és a „tftpboot” paranccsal a memória adott címére tölthetjük be a kernelt:

U-Boot> setenv serverip 192.168.0.6
U-Boot> setenv ipaddr 192.168.0.200
U-Boot> setenv ethaddr 00:DE:AD:B0:05:00
U-Boot> saveenv
U-Boot> tftpboot 0x21500000 uImage
TFTP from server 192.168.0.6; our IP address is 192.168.0.200
Filename 'uImage'.
Load address: 0x21500000
Loading: #################################################################
         #################################################################
         #################################################################
         #################################################################
         #################################################################
         #########
done
Bytes transferred = 1709004 (1a13cc hex)

A „saveenv” parancs futtatása nem szükséges, de hasznos: legközelebb már nem kell a 
címeket beállítani.

Már indíthatjuk is a kernelt (ill. be is írhatjuk a flash memóriába, lásd később):

U-Boot> bootm 0x21500000
## Booting image at 21500000 ...
   Image Name:   Linux-2.6.23
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    1708940 Bytes =  1.6 MB
   Load Address: 20008000
   Entry Point:  20008000
   Verifying Checksum ... OK
OK
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Starting kernel ...

15.4 Kernel beírása a flash memóriába

Ha valamilyen módszerrel már feltöltöttük a RAM-ba a kernelt, akkor be is égethetjük a 
flash-be:

U-Boot> nand erase 0x00100000 0x200000

NAND erase: device 0 offset 0x100000, size 0x200000
Erasing at 0x2e0000 -- 100% complete.
OK
U-Boot> nand write 0x21500000 0x00100000 0x200000

NAND write: device 0 offset 0x100000, size 0x200000
 2097152 bytes written: OK

Figyelem: ha az újabb kernel nagyobb, mint az eredetileg fent levő, a „bootcmd” változóban 
levő parancsokat meg kell változtatni!

15.5 Kernel nyomkövetése

Ahhoz hogy a kernelt kényelmesen debuggolhassuk szükségünk van a kernelbe befordított 
szimbólumokra. A linux konfigurációs fájlba (.config) írjuk be CONFIG_DEBUG_INFO=y ill. 
ha menüből szeretnénk beállítani („make ARCH=arm menuconfig”) akkor a „[*] Compile the 
kernel with debug info”-t jelöljük be a „Kernel hacking” menüben. Fordítsuk le a kernelt, 
töltsük át például TFTP-n keresztül és indítsuk el.

Indítsuk el az OpenOCD-t, és telnet-eljünk be rá:

$ telnet localhost 4444
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
Open On-Chip Debugger
> arm7_9 sw_bkpts enable
software breakpoints enabled

A fenti paranccsal a töréspontokat engedélyezzük. Utána akár az „exit” paranccsal ki is 
léphetünk. Ezt a parancsot a gdb-ből is ki lehet adni, ha a parancs elé a „monitor” kulcsszót 
írjuk.

A GNU debugger  (gdb) ARM változata az „arm-linux-gdb”. Ezt indítsuk el a kernel 
forráskönyvtárából:

$ arm-linux-gdb vmlinux
GNU gdb 6.7.1
Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.  Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "--host=i686-pc-linux-gnu --target=arm-linux"...
(gdb) target remote localhost:3333
Remote debugging using localhost:3333
0xc002c418 in cpu_arm926_do_idle ()
(gdb) hbreak printk
Hardware assisted breakpoint 1 at 0xc003c3d8: file kernel/printk.c, line 512.
(gdb) cont
Continuing.
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Breakpoint 1, printk (fmt=0xc02bac78 "<7>%s: card %s\n") at kernel/printk.c:512
512             va_start(args, fmt);
(gdb)                      

Gyakran használt utasítások:

● A „hbreak”-el egy töréspontot hozhatunk létre.

● A „continue” (röviden „cont”) utasítással folytathatjuk a program futását.

● A „next” (röviden „n”) paranccsal a következő utasításra léphetünk, 

● a „step”-el (röviden „s”) beleléphetünk a meghívott függvénybe. 

● A „print” (röviden „p”) utasítással kiírathatjuk egy változó értékét. 

● A „ptype”-al megtudhatjuk egy változó típusát.

● A „list” parancs pedig a forráskód megjelenítésére használható.

A kernel futását a gdb-ből kiadott Ctrl-C billentyűkombinációval bármikor megszakíthatjuk.

16. GY.I.K. - Gyakran Ismételt Kérdések
Kérdés: Ha a belső flash memóriáról boot-olok úgy tűnik, hogy a rendszer leáll az „INIT: 
version 2.86 booting” ill. a „Activating swap...done” soroknál.

Válasz: A jffs2 fájlrendszer felcsatolásakor az fsck-hoz hasonló konzisztencia-ellenőrzés fut le 
a fájlrendszeren. Ez minden NAND flash felé irányuló kérést blokkol. Az első futtatáskor ez 
akár 5 percet is igénybe vehet!

Kérdés: A rendszer indulásakor a következő üzenetet jelenik meg: „Buffer I/O error on 
device mtdblock0, logical block 0;end_request: I/O error, dev mtdblock0, sector 0”. Most 
valami rossz a kártyával?

Válasz: az érvénytelen OOB bejegyzések hatására jelenik meg ez az üzenet, ami a bootloader 
területén van. Ezek az „érvénytelen” bejegyzések a régebbi verziójú SAM-BA 
betöltőalkalmazás használata során kerülnek a flash memóriába.

Kérdés: Miért használtok régebbi verziójú SAM-BA-t?

Válasz: Mert a használt U-Boot nem tudja értelmezni az újabb fajta (helyes) OOB rendszert. 
Ez a későbbi változatokban lesz kijavítva.

Kérdés: Miért lassul le a rendszer, ha a kártya flash memóriáját vagy pendrive-ot használják?

Válasz: Szekvenciális műveletnél a flash memória nagyon gyors (például nagy fájlok 
másolásánál), de a kis fájlokkal nehezen boldogul.

Kérdés: Hogyan boot-oljak a kártyán lévő DataFlash-ről?

Válasz: A NANDF_E rövidzárat el kell távolítani és a DF_E-t rövidre kell zárni. Ha a 
DataFlash jól van felprogramozva, a rendszer elindul.
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Kérdés: SD/MMC kártya támogatva van?

Válasz: Az SD/MMC kártyát teljesen támogatva vannak, beleértve a kártya érzékelését és az 
írásvédelmet is.

Kérdés: Mit jelez a két LED?

Válasz: Alapból a két LED-et a Linux LED meghajtója hajtja meg: a zöld a rendszeridőzítőhöz 
van kötve és másodpercenként villog, a narancssárga a CPU terheléstől függően világít, ha a 
CPU tétlen folyamatosan ég.

Kérdés: A rendszeridő az újraindulás után elveszett. Hogyan küszöbölhető ez ki?

Válasz: Sajnos a AT91SAM9 RTC meghajtó nem működik. Ha majd működik, akkor elég lesz 
egy 3V-os elemet a lap alján lévő tokba tenni. Addig is kézzel kell beállítani vagy egy 
időszerverhez kell szinkronizálni a rendszeridőt.

Kérdés: Mi a kártya alap IP címe?

Válasz: A kártya DHCP-n keresztül kér IP címet, ha nem kap a 192.168.0.220-as címet fogja 
használni.

Kérdés: Hova tűnt az eth0 eszköz?

Válasz: Elképzelhető, hogy eth1 lett belőle. Erre utalhat a boot-oláskor a következő üzenet:

Starting the hotplug events dispatcher: udevd.
Synthesizing the initial hotplug events...net eth1: device_rename

Nézzünk meg „ifconfig eth1” paranccsal és ha úgy látjuk, hogy így történt, vagyis eth1 
csatoló létezik, akkor az udev démon átnevezte eszközünket. Nézzünk bele a 
/etc/udevd/rules.d/z25_persistent-net.rules fájlba és írjuk át a „macb” nevű interfészt eth0-
nak.
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17. Licenc

Nevezd meg! – Így add tovább! 2.5

A CREATIVE COMMONS CORPORATION NEM ÜGYVÉDI IRODA ÉS NEM NYÚJT JOGI 
TANÁCSADÁST. EZEN FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS TERJESZTÉSE NEM HOZ LÉTRE 
MEGBÍZÁSI JOGVISZONYT. A CREATIVE COMMONS NEM BIZTOSÍT SZAVATOSSÁGOT AZ 
ITT KÖZÖLT INFORMÁCIÓVAL KAPCSOLATBAN, ÉS KIZÁR MINDENNEMŰ 
FELELŐSSÉGET A FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÁRÉRT.

Licenc 

AZ ALÁBBIAKBAN MEGHATÁROZOTT MŰVET A CREATIVE COMMONS LICENC 
NYILVÁNOS FELTÉTELEI („CCPL” VAGY „LICENC”) ALAPJÁN BOCSÁTJÁK 
RENDELKEZÉSRE. A MŰVET A SZERZŐI JOG, ILLETVE EGYÉB VONATKOZÓ JOGSZABÁLY 
VÉDI. A MŰNEK BÁRMINEMŰ, A JELEN LICENCBEN FOGLALTAKTÓL, ILLETVE A 
SZERZŐI JOGBAN MEGHATÁROZOTTAKTÓL ELTÉRŐ FELHASZNÁLÁSA TILOS. 

AZ E LICENCEN ALAPULÓ, A MŰRE VONATKOZÓ FELHASZNÁLÁSI JOG 
GYAKORLÁSÁVAL A FELHASZNÁLÓ A JELEN LICENCBEN FOGLALTAKAT MAGÁRA 
NÉZVE KÖTELEZŐNEK ISMERI EL. A JOGOSULT AZ ITT MEGHATÁROZOTT JOGOKAT 
CSAK EZEN FELTÉTELEK ELFOGADÁSA MELLETT BIZTOSÍTJA A FELHASZNÁLÓNAK. 

1. Definíciók 

a. „Kollektív Mű” az a Mű – pl. időszaki kiadvány, antológia vagy enciklopédia –, 
amelyben a Mű teljes egészében, változatlan formában jelenik meg, és több más 
kiegészítéssel – amelyek önmagukban is önálló és független műnek tekintendőek, – 
kollektív egészet alkot. Jelen Licenc alkalmazásában a Kollektív Mű fogalmának 
megfelelő Mű nem tekinthető az alábbiakban meghatározott Származékos Műnek. 

b. „Származékos Mű” az a Mű, amely a Művön vagy a Művön és más már létező 
műveken alapul – így pl. fordításon, zenei feldolgozáson, színpadra alkalmazáson, 
regényként való feldolgozáson, megfilmesítésen, hangfelvételen, művészi 
reprodukción, rövidítésen, tömörítésen –, vagy bármi más olyan formán, amelyben a 
Mű átalakítva, átdolgozva, adaptálva megjelenik, azzal a kikötéssel, hogy jelen Licenc 
értelmében a Kollektív Műnek minősülő Mű nem tekintendő Származékos Műnek. 
Kétség esetén ha a Mű zenemű vagy hangfelvétel, a mozgóképként megjelenő, a 
Művel időben összekapcsolódó szinkronizálás jelen Licenc értelmében Származékos 
Műnek tekintendő. 

c. „Jogosult” az a magánszemély vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaság, aki/amely a Művet jelen Licenc feltételei mellett közzéteszi. 

d. „Eredeti Szerző” a Művet megalkotó természetes személy. 
e. „Mű” a szerzői jogvédelem alatt álló alkotás, amelyet a jelen Licenc feltételei mellett 

tesznek hozzáférhetővé. 
f. „Felhasználó” a jelen Licenc feltételeinek megfelelően jogot gyakorló természetes 

személy vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság, aki/amely a jelen Licenc feltételeit a Mű vonatkozásában korábban nem 
sértette meg, vagy aki a Licenc jogosultjától kifejezett engedélyt kapott arra, hogy a 
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korábbi jogsértés ellenére a Licencből eredő jogokat gyakorolja. 
g. „Licenc-elemek” a következő elsődleges tulajdonságok, amelyeket a Jogosult 

választott ki és ennek a Licencnek a címében szerepelnek: Nevezd meg!–Így add 
tovább!

2. A szerző jogainak korlátai Jelen Licenc a Jogosultnak és az Eredeti Szerzőnek a szerzői 
jog és más alkalmazandó jog alapján fennálló kizárólagos jogai alóli kivételeket és 
korlátozásokat, valamint az egyéb megszorításokat (például a jogkimerülést) nem érinti. 

3. A felhasználási jogok biztosítása Jelen Licenc feltételei értelmében a Jogosult ezennel 
a Felhasználónak az egész világra kiterjedő, díjmentes, nem kizárólagos, folyamatos (az 
alkalmazandó szerzői jog szerinti védelmi idő teljes tartamára) felhasználási jogot biztosít az 
alábbiak szerint: 

a. a Mű többszörözése, a Mű beillesztése egy vagy több Kollektív Műbe, és a Kollektív 
Műben foglalt Műnek a többszörözése; 

b. Származékos Mű alkotása és többszörözése; 
c. a Mű példányainak – beleértve a Kollektív Műben foglalt példányokat – vagy 

hangfelvételének terjesztése, nyilvános bemutatása, nyilvános előadása, nyilvános 
előadása digitális audio továbbítással; 

d. a Származékos Mű példányainak vagy hangfelvételének terjesztése, nyilvános 
bemutatása, nyilvános előadása, nyilvános előadása digitális audio továbbítással; 

e. A félreértések elkerülése végett, amennyiben a Mű zenemű vagy audiovizuális 
alkotás:

i. Átalányszerződés hatálya alá tartozó előadásért járó díj. A Licenc 
jogosultja fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyilvános előadásért vagy 
nyilvános digitális előadásért (pl. webcast) jogdíjat szedjen, akár egyénileg, 
akár egy díjat beszedő társaságon (pl. ASCAP, BMI, SISAC, Artisjus) keresztül. 

f. Mechanikai jogdíjak és törvényi díjigények. A Licenc jogosultja fenntartja 
magának a jogot arra, hogy akár egyénileg, akár zenei jogi ügynökségen vagy kijelölt 
ügynökön (pl. Harry Fox Agency, Artisjus) keresztül jogdíjat szedjen be minden olyan 
hangfelvétel után, amelyet a Fél a Műről létrehoz („cover version”) és terjeszt, az 
alkalmazandó kényszerengedély értelmében. 

g. Webcasting jogok és törvényi díjigények. A félreértések elkerülése végett 
amennyiben a Mű hangfelvétel, a Licenc jogosultja fenntartja magának a kizárólagos 
jogot arra, hogy akár egyénileg, akár zenei jogi ügynökségen (pl. Soundexhange) vagy 
kijelölt ügynökön keresztül jogdíjat szedjen be a Mű nyilvános digitális előadása után 
(értsd: webcast), amely az alkalmazandó kényszerengedély tárgya. 

A fenti jogok gyakorolhatók bármely hordozón és minden formában. A fenti jogok magukba 
foglalják a jogok más hordozón vagy formában történő gyakorlásához technikailag 
szükséges módosítások elvégzésének jogát. A Jogosult korlátozás nélkül fenntart minden 
általa kifejezetten át nem engedett jogot.

4. Korlátozások A fenti, 3. bekezdésben biztosított Licenc kifejezetten a következő 
korlátozások hatálya alá esik: 

a. a Mű csak a jelen Licenc feltételeinek megfelelően terjeszthető, mutatható be 
nyilvánosan, adható elő nyilvánosan vagy adható elő nyilvánosan digitálisan. A Mű 
minden egyes másolatához vagy hangfelvételéhez, amelyet a Felhasználó terjeszt, 
nyilvánosan bemutat, nyilvánosan előad vagy nyilvánosan digitálisan előad, jelen 
Licenc egy példányát, illetve az Egységes Forrásazonosító Kódját (internet-címét) 
mellékelni kell. A Műre vonatkozóan nem ajánlható és nem szabható olyan feltétel, 
amely jelen Licenc feltételeit megváltoztatja vagy korlátozza, illetve a 
kedvezményezett számára biztosított jogok gyakorlását korlátozza. A Műre 
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vonatkozóan nem lehet további felhasználási engedélyt adni. A jelen Licencre, 
garanciákra, jogról való lemondásra vonatkozó valamennyi figyelmeztetést változatlan 
formában kell feltüntetni. A Művet nem lehet terjeszteni, nyilvánosan bemutatni, 
nyilvánosan előadni, nyilvánosan digitálisan előadni olyan műszaki eszközzel, amely a 
Licenc Szerződésben foglaltakkal ellentétesen korlátozza a Műhöz való hozzáférést, 
illetve a Műhöz fűződő felhasználási jogot. A fenti feltétel vonatkozik a Kollektív 
Műben foglalt Műre, ugyanakkor nem teszi szükségessé, hogy a Kollektív Mű magától 
a Műtől elkülönülve a jelen Licenc hatálya alá essék. Amennyiben a Felhasználó 
Kollektív Művet hoz létre, akár az Eredeti Szerző, akár a Jogosult felszólítására annak 
kívánsága szerint köteles az indokolt mértékben a Kollektív Műből eltávolítani 
valamennyi, az érintettekre történő hivatkozást összhangban a 4 (c)-vel. Amennyiben 
a Felhasználó Származékos Művet hoz létre, akár az Eredeti Szerző, akár a Jogosult 
felszólítására annak kívánsága szerint köteles az indokolt mértékben a Származékos 
Műből eltávolítani valamennyi, az érintettekre történő hivatkozást összhangban a 4 
(c)-vel. 

b. a Származékos Mű csak a jelen Licenc, jelen Licenc későbbi verziója vagy az ezzel a 
Licenccel azonos licenc-elemeket tartalmazó Creative Commons Licenc (pl. 
Attribution-ShareAlike 2.5 Japan) feltételeinek megfelelően terjeszthető, mutatható be 
nyilvánosan, adható elő nyilvánosan vagy adható elő nyilvánosan digitálisan. A 
Származékos Mű minden egyes másolatához vagy hangfelvételéhez, amelyet a 
Felhasználó terjeszt, nyilvánosan bemutat, nyilvánosan előad vagy nyilvánosan 
digitálisan előad, jelen Licenc vagy az előző mondatban megjelölt más Licenc egy 
példányát, illetve az Egységes Forrásazonosító Kódját (internet-címét) mellékelni kell. 
A Származékos Műre vonatkozóan nem ajánlható és nem szabható olyan feltétel, 
amely jelen Licenc feltételeit megváltoztatja vagy korlátozza, illetve a Felhasználó 
számára biztosított jogok gyakorlását korlátozza. A jelen Licencre, garanciákra, jogról 
való lemondásra vonatkozó valamennyi figyelmeztetést változatlan formában kell 
feltüntetni. A Származékos Művet nem lehet terjeszteni, nyilvánosan bemutatni, 
nyilvánosan előadni, nyilvánosan digitálisan előadni olyan műszaki eszközzel, amely a 
Licenc Szerződésben foglaltakkal ellentétesen korlátozza a Műhöz való hozzáférést, 
illetve a Műhöz fűződő felhasználási jogot. A fenti feltétel vonatkozik a Kollektív 
Műben foglalt Származékos Műre, ugyanakkor nem teszi szükségessé, hogy a 
Kollektív Mű magától a Származékos Műtől elkülönülve a jelen Licenc hatálya alá 
essék. 

c. Amennyiben a Felhasználó a Művet, a Származékos Művet vagy a Kollektív Művet 
terjeszti, nyilvánosan bemutatja, nyilvánosan előadja, illetve nyilvánosan digitálisan 
előadja, a Műre vonatkozó szerzői joggal kapcsolatos figyelmeztetést a médiának vagy 
a használt eszköznek megfelelően fel kell tüntetni: (i) az eredeti szerző nevét (vagy 
művésznevét, ha azt használ), illetve (ii) ha az Eredeti Szerző, illetve a Jogosult 
megjelöl más személyt vagy személyeket (pl. támogató intézet, kiadó, újság) a jogosult 
szerzői jogi jelzésében a megjelölést, a szolgáltatás feltételeit vagy más megfelelő 
eszközzel ezen személy vagy személyek nevét; a Mű címét, ha szükséges; a szükséges 
terjedelemben a Jogosult által meghatározott Egységes Forrásazonosítót (internet-
címét), ha az Egységes Forrásazonosító (internet-cím) nem tartalmaz a Mű szerzői 
jogával kapcsolatos figyelmeztetést vagy megfelelő Licenc-információt; a 
Származékos Mű esetében egy megjelölést arra vonatkozóan, hogy a Művet 
Származékos Műben használják fel (pl. „az Eredeti Szerző Művének francia 
fordítása”, vagy az „Eredeti Szerző Művén alapuló TV-játék”). Ezt a hivatkozást a 
szokásos módon kell feltüntetni, feltéve ugyanakkor, hogy a Származékos Mű vagy 
Kollektív Mű esetében egy minimum-hivatkozásnak kell megjelennie ott, ahol más 
hasonló szerzőség-megjelölés van, és olyan módon, amely legalább annyira feltűnő, 
mint más hasonló szerzőség-megjelölés. 
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5. Kifogás, garancia és kizárás

A FELEK ELTÉRŐ ÍRÁSOS MEGÁLLAPODÁSA HIÁNYÁBAN A JOGOSULT SEMMILYEN 
KIFOGÁST NEM ISMER EL ÉS SEMMILYEN GARANCIÁT NEM VÁLLAL A MŰVEL 
KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ BÁRMELY - AKÁR KIFEJEZETT, AKÁR REJTETT - 
SZABÁLYOZÁSI VAGY MÁS HIBÁRA, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A CÍMRE, AZ 
ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, A KÜLÖNLEGES CÉLOKNAK VALÓ MEGFELELŐSÉGRE, 
JOGSZERŰSÉGRE, REJTETT VAGY MÁS HIBÁK HIÁNYÁRA, PONTOSSÁGRA VAGY 
TÉVEDÉSEK HIÁNYÁRA VONATKOZÓ GARANCIÁT, AKÁR FELFEDEZHETŐK ILYENEK, 
AKÁR NEM. NÉHÁNY JOGRENDSZER NEM ENGEDI A BELEÉRTETT GARANCIÁK 
KIZÁRÁSÁT, EZEKBEN AZ ESETEKBEN ILYEN KIZÁRÁS NEM ALKALMAZHATÓ A 
FELHASZNÁLÓ TEKINTETÉBEN.

6. Felelősségkorlátozás AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGKÖVETELT TERJEDELEM 
KIVÉTELÉVEL EGYETLEN ESETBEN SEM FELEL A JOGOSULT A FELHASZNÁLÓNAK 
EGYETLEN JOGI ELMÉLET ALAPJÁN SEM BÁRMELY KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ, 
JÁRULÉKOS, BÜNTETŐ MÉRTÉKŰ VAGY A KÁROKOZÁS FELTŰNŐ JOGELLENESSÉGE 
MIATT A KÁR TÉNYLEGES ÖSSZEGÉT MEGHALADÓ KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYŰ KÁRÉRT, 
AMELY EBBŐL A LICENCBŐL VAGY A MŰ FELHASZNÁLÁSÁBÓL ERED, MÉG AKKOR 
SEM, HA A JOGOSULT TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. 

7. Felmondás 

a. Jelen Licenc és az általa biztosított jogok automatikusan megszűnnek a Felhasználóra 
vonatkozóan, amennyiben a Felhasználó megsérti jelen Licenc feltételeit. Ugyanakkor 
nem szűnik meg a Licenc hatálya azon harmadik személyek vonatkozásában, akik 
jelen Licenc hatálya alatt jutottak hozzá a Felhasználótól Kollektív Művekhez, 
amennyiben ezen harmadik személyek mindenben megfelelnek Licenceknek. Az 1, 2, 
5, 6, 7, és 8 pontok a Licenc megszűnését követően is hatályban maradnak. 

b. A fenti feltételek alapján az itt biztosított Licenc mindaddig érvényes, amíg az adott 
Műhöz kapcsolódó szerzői jogi védelem (copyright) fennáll. A fentiek csorbítása 
nélkül a Jogosult fenntartja magának a jogot a Mű eltérő licenc-feltételek mellett 
történő közreadására és a Mű terjesztésének megállítására, feltéve, hogy ezen 
döntése nem vezet jelen Licenc, illetve bármely más jelen Licencen alapuló Licenc 
visszavonásához. Jelen Licenc teljességgel érvényben és hatályban marad, mindaddig, 
amíg a fentebb mondottak szerint fel nem mondják. 

8. Egyéb rendelkezések 

a. Mindaddig, amíg a Felhasználó terjeszti vagy nyilvánosan digitálisan bemutatja a 
Művet vagy a Kollektív Művet, a Jogosult a Felhasználóéval azonos feltételek mellett 
ajánlja fel az igénylőnek a Műhöz kapcsolódó Licencet. 

b. Mindaddig, amíg a Felhasználó terjeszti vagy nyilvánosan digitálisan bemutatja a 
Származékos Művet, a Jogosult a Felhasználóéval azonos feltételek mellett ajánlja fel 
az igénylőnek a Műhöz kapcsolódó Licencet. 

c. Amennyiben a Licenc egyes kikötései érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek 
bizonyulnak, az nem érinti a Licenc többi részének az érvényességét, és az ebben a 
megállapodásban részt vevő felek minden további cselekménye nélkül ezek a 
feltételek ahhoz szükséges minimális mértékben módosulnak, hogy érvényesek és 
érvényesíthetők legyenek. 

d. Jelen Licenc bármely rendelkezésétől elállni vagy attól eltérni kizárólag az elállás, 
illetve az eltérés által hátrányosan érintett fél által írásba foglalt nyilatkozat útján 
lehet. 

e. Jelen Licenc teljes szerződést alkot a Műre vonatkozó felhasználási jogokkal 
kapcsolatban. A Művel kapcsolatban nem létezik semmiféle megállapodás, egyezmény 
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vagy nyilatkozat az itt meghatározottakon kívül. A Jogosultra nem vonatkozik a 
Felhasználó által közölt bármely további megkötés. Jelen Licenc kizárólag a Licenc 
Jogosultja és a Felhasználó kölcsönös írásos megállapodásával módosítható. 
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