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Przedsłowo

Główny problem

Uwielbiasz grać na swoim Nintendo DS. Każda gra w którą do tej pory grałeś była 
cudownym doświadczeniem, każda zostawiła miły posmak na twoim języku gracza.
Być może zastanawiałeś się, jak to by było zrobić swoją własnę grę I dać innym do 
posmakowania. Rysowałeś diagramy gier które chciałbyś zrobić, światy którymi 
chciałbyś podzielić się z innymi. Ale co z tym dalej? Utknąłeś. Gdzie mam zacząć? 
Co się dzieje w tym małym dwuekranowym cudeńku?

 Rozwiązanie

Ten podręcznik jest pierwszym krokiem rozwiązania twoich problemów. W nim 
opiszę podstawy programowania na Nintendo DS, zaczynając od wytłumaczenia 
polityki stojącej za ruchem homebrew, przez wybór przejściówki jaką uruchomisz 
swoje gry, instalację środowiska programistycznego, wyświetlanie tła, sprite-ów I 
podstawowych technik pisania gier. Wszystkie te rzeczy zostaną przedyskutowane na
przykładzie tworzenia prostej gry którą skleciłem pewnego weekendu I 
zatytułowałem “Pomarańczowy statek kosmiczny”.

 Jak używać tego podręcznika

Zakładam, że masz podstawową wiedzę o C lub C++. Jeśli nie, spędź minimum 20 
godzin robiąc różne programy na własną rękę I kończąc kilka tutoriali w sieci. Bez 
znaczenia jest co napiszesz, dopóki będzie ci to dawać zrozumienie pojęć takich jak:
struktury, klasy, stos, pętle, operatory logiczne I bitowe.
Polecam poniższy tutorial jako odniesienie I dobre miejsce od którego można zacząć:

http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/
http://www.cppreference.com/

Potem po prostu przeczytaj rozdziały jeden po drugim, upewniając sie że je 
zrozumiałeś zanim przejdziesz do następnych.
W tym podręczniku listingi z kodem będą na szarym tle – podążaj za nimi I pisz 
własny kod na ich podstawie.

http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/


1. Polityka ruchu homebrew na Nintendo DS

Informacje wstępne

Od czasu wypuszczenia Nintendo DS, entuzjaści Nintendo zaczynając od dzieciaków
z podstawówki I kończąc na 30 letnich gościach wylanych z college-u chcieli pisać 
własne gry I aplikacje na Nintendo DS. 
Nintendo twierdziło, że ‘DS’ to skrót od “developer’s system” - dla tych wartych 
ładnego kontraktu na grę z Nintendo na pewno, jednak większość osób nigdy nie 
dostanie takiego kontraktu, specjalnego pozwolenia od Nintendo na komercyjną 
produkcję gier na ich konsolę. Aby dostać taki kontrakt musiałbyś udowodnić swoją 
wartość pokazując niesamowitą grę albo inny kawał softu. Musiałbyś mieć stabilną 
sytuację finansową teraz I przewidywalną, w przyszłości.
Musiałbyś być nieźle dziany, aby móc kupić cały oficjalny sprzęt od Nintendo do 
rozwoju swojej gry.
Większość game-devowych studiów nie dostaje się tak daleko. Większość gier na 
rynku jest wrzuconych przez wydawców – studia robią swoją grę tylko częściowo, 
pokazują ją wydawcy, a wydawca (który już ma swój kontrakt z Nintendo) ufunduje 
dalszy rozwój studia I rynku Ich gier. Cała ta biurokracja utrudnia zwykłej osobie 
napisanie gry na własny użytek.

I tutaj właśnie wchodzi scena homebrew. Oddani hobbyści spędzają tygodnie 
rozpracowując sprzęt Nintendo DS, aby zwykli ludzie mogli produkować na nie gry 
(dostarczając tanią alternatywę dla oficjalnych systemów Nintendo). Ci oddani 
hobbyści pochodzą z najróżniejszych rozdroży życia I kultur, wielu ze Stanów I 
Europy, przynosząc swoją wiedzę. Ci ludzie napędzają ruch homebrew.

Czy homebrew jest legalne?

Homebrew jest legalne z wielu powodów. Jesteś właścicielem sprzętu który 
rozpracowujesz, więc możesz robić z nim wszystko dopóki nie łamiesz prawa. 
Łamanie prawa wiąże się z łamaniem zabezpieczeń przed kopiowaniem kodu (który 
jest własnościowy), piraceniem gier, publikowaniem nielegalnie zdobytych 
informacji przemysłowych, albo inaczej – próbowaniem dorobienia się na czyjejś 
ciężkiej pracy.

Homebrew nie zagraża oficjalnemu zestawowi deweloperskiemu, ponieważ 
jest względnie prymitywne. Nawet jeśli zrobiłbyś coś, co konkurowałoby oficjalnie 
produkowanemu software-owi, byłoby niemal niemożliwe aby to wydać.
Firmy często zarabiają na społecznościach homebrew, jednak piraci często kradną od 
odkryć społeczności homebrew aby kraść software, co jest mocno potępiane przez 
tych wcześniejszych.



Kiedy kupujesz sprzęt, jesteś jego właścicielem – to oznacza, że masz prawo 
do otwarcia go, zanurkowania w nim, rozpracowania go I tak dalej. Robiąc to możesz
zerwać swoje prawo do gwarancji, ale taka jest cena nauki wnętrzności każdego 
systemu. Jedynymi nielegalnymi rzeczami w tym miejscu byłoby otwarcie własnej 
produkcji I sprzedaży sprzętu który wykorzystuje opatentowane cechy (bez 
negocjacji umowy z właścicielem patentów), omijanie lub łamanie zabezpieczeń 
przed kopiowaniem lub kradzież kodu. Inżynieria wsteczna sprzętu jest zupełnie 
legalna.

Narzędzia homebrew do pisania gier są daleko w tyle za czymkolwiek co firma
z prawdziwego zdarzenia używa do pisania gier (oficjalne zestawy deweloperskie).
Inżynierzy tworzący sprzęt mają nieograniczoną wiedzę o sprzęcie który robili -   
społeczność homebrew ma jedynie tyle, ile wypracowała z eksperymentów ze 
sprzętem.

Byłoby graniczące z niemożliwym, aby wydać grę z użyciem narzędzi 
homebrew.  Nintendo nie licencjonowałoby twojej gry. Byłoby trudne znalezienie 
innego wydawcy który spróbowałby wydać coś zrobione z narzędzi homebrew, 
wbrew woli Nintendo. Na innych systemach poza Nintendo, to stwierdzenie także 
jest prawdziwe.

Firmy jednak często nie mają problemu z samym istnieniem homebrew, 
ponieważ zwiększa ono zapotrzebowanie na ich produkty I pozwala dowiedzieć się 
więcej o ich konsumentach. Jednym z przykładów jest Xbox. Społeczność homebrew
na Xbox sprawiła że ich konsola robiła rzeczy o których Microsoft by nie pomyślał, 
że jego klienci chcieliby robić, jak na przykład granie w gry indie (niezależnych 
deweloperów), emulacja klasycznych konsol czy uruchamianie Linuxa.
Microsoft później dołączył większość z tych nowości (poza Linuksem, oczywiście) w
ich najnowszej konsoli – Xbox 360, przez system nazywany XNA Game Studio I 
Xbox LIVE Arcade (XBLA). Jeśli firma chciałaby zmiażdżyć deweloperów 
homebrew z jakiegoś powodu, niszczyliby rdzeń najbardziej zagorzałych fanów który
kocha design ich produktu I ma potencjał na ulepszanie go (z zerowym kosztem dla 
firmy!). Homebrew spowodowało tak duże zapotrzebowanie na Xbox, że nie byłoby 
w interesie Microsoftu aby go ignorować czy karać.

Minusem homebrew jest to, że piraci często kradną ich odkrycia I używają 
tych informacji aby ominąć zabezpieczenia przed kopiowaniem gier. Niektóre firmy 
mogą  być uprzedzone do homebrew z tego powodu, ale jest to nieproduktywne. 
Piractwo jest niestety nie do uniknięcia w jakimkolwiek przemyśle. Jest destrykcyjne,
niszczy studia deweloperów gier ponieważ wydawcy nie chcą dłużej wydawać ich 
gier z powodu wysokich wyników piractwa na platformach na które piszą software.

Deweloperzy homebrew wiedzą o tym I jako amatorscy bracia oficjalnych 
deweloperów gier, podzielają ból. Homebrew zasadniczo zatrzyma każdą informację 
co do zabezpieczeń kopiowania w wielkiej tajemnicy, dlatego nawet jeśli wiedzą jak 
kopiować gry, nie podzielą się tym; nie chcą widzieć jak ich ukochana platforma 
przedwcześnie umiera.



2. Czym jest przejściówka I jak jej używać?

Powód używania przejściówki

Celem używania przejściówki jest umożliwienie działania programów na 
Nintendo DS poprzez slot na kartridż na gry Game Boy Advance. Jest to robione w 
ten sposób, ponieważ zwykłe gry Nintendo DS, które są włączane ze slotu na gry 
NDS, są zaszyfrowane. Ponieważ nielegalnym może być łamanie tego szyfrowania, 
które jest sposobem na zabezpieczenie przed kopiowaniem własnościowego softu, 
musimy sprawić aby Nintendo DS uruchomiło kod z innego miejsca niż slot NDS. 
Poza tym, znacznie łatwiej jest ominąć szyfrowanie niż próbować je złamać.

Jak działa PassMe

Kiedy Nintendo DS uruchamia się, odczytuje nagłówek (mały kawałek 
informacji z początku gry) z karty NDS znajdującej się w slocie. Zawiera on tytuł 
gry, datę wydania, autora, ikonę I pewne informacje sprzętowe. Nagłówek zawiera 
Kraln, Firefly, and Natrium42)także wskaźnik na miejsce w pamięci, od którego DS 
ma zacząć wykonywanie kodu. Zadaniem przejściówki jest odczytać ten nagłówek I 
zmienić go tak, aby wskazywał na jakieś miejsce na kartridżu GBA włożonym w 
swój slot. Jakie to będzie miejsce?
Kod naszej gry oczywiście.

Historia przejściówek

DarkFader (Rafael Vuijk) prawdopodobnie był pierwszą osobą która stworzyła 
przejściówkę. Opracował obwód FPGA a potem przepakował go w pojedyńczy 
scalak (CPLD). Wielu innych (włączając Kraln, Firefly, Natrium42) stworzyło swoje 
własne przejściówki niezależnie od DarkFadera, ale uznaje się go za pierwszego 
autora.

Przez kilka następnych miesięcy po stworzeniu pierwszej przejściówki, Lynx I 
Natrium42, oboje główni gracze we wczesnej społeczności homebrew, wystartowali 
swoje własne sklepy sprzedające gotowe przejściówki nazywane “PassMe”.
Wielu początkujących programistów DS kupiło swoje przejściówki właśnie od nich.

Obecnie jednak już nie używa się powszechnie przejściówek. Sklep Natrium42
już ich nie sprzedaje, a sklep Lynxa przestał istnieć.



2.1. Zdjęcie wczesnego PassMe, niżej FPGA.



Przyszłość jest teraz, I teraz, I teraz, I teraz.

PassMe było pierwszym wynalezionym urządzeniem które pozwalało na 
uruchamianie homebrew na Nintendo DS. Kiedy Nintendo zadecydowało aby 
uderzyć mocniej, aby ograniczyć piractwo, te urządzenia przestały działać na nowych
Nintendo DS. Społeczność rozwinęła wtedy PassMe 2. To urządzenie było bardziej 
wyszukane w sposobie w jaki omijało zabezpieczenia przed kopiowaniem DS, ale 
również wymagało od użytkownika więcej zasobów (karty flash GBA z SRAM) I 
przejścia przez bardziej złożony proces. Po jakimś czasie, wyłonił się NoPass.

O NoPass

NoPass udaje prawdziwą kartę z grą na DS. Zawiera kod, który jest 
zaszyfrowany w taki sam sposób jak prawdziwa gra na DS. Szyfrowanie zostało 
złamane przez Martina Kortha, który odkrył sposób na zrzut kodu BIOS-u Nintendo 
DS, co odsłoniło całą tajemnicę. NoPass-y nie są uważane za przejściówki, ponieważ 
z technicznego punktu widzenia nie omijają zabezpieczeń kopiowania DS-a.

O urządzeniach Slot-1

Ostatnio, w wyniku pracy Martina Kortha, inżynierzy homebrew odkryli 
sposób na stworzenie urządzenia które uruchomi software ze slotu NDS (Slot-1). Te 
nowe urządzenia zawierają małe przejściówki (w stylu NoPass) które pozwalają im 
na ominięcie zabezpieczeń kopiowania a także dostarczenie pamięci do Nintendo DS 
(przez wbudowana pamięć flash lub slot na kartę microSD). Te urządzenia nazywane 
są “Slot-1 devices”. Starsze urządzenia, które trzeba było wkładać do portu GBA 
nazywane są “Slot-2 devices”.

Jak zdobyć przejściówkę

Dzisiaj, na rynku jest wiele przejściówek I NoPass-ów. Społeczność homebrew
wysoce zaleca by kupowac je od kogoś z wewnątrz, niż od jakiejś firmy która swój 
model biznesowy opiera na dostarczaniu sprzętu do piracenia Nintendo DS.
Dlatego więc nie zaleca się kupowania: SuperPass/SuperKey od SuperCard, 
MagicKey/MK4-Mini od NeoFlash, PassKey od G6Flash, Passcard od M3Adapter a 
także Max Media Launcher od Datel.

Każda ze wspomnianych firm wytwarza sprzęt który jest używany do piracenia
softu na DS I powinna być omijana za wszelką cenę.



Jaką przejściówkę kupić

Zalecane jest, aby kupować urządzenie NoPass lub inne urządzenie Slot-1, 
ponieważ działają one na wszystkich rodzajach NintendoDS bez żadnych 
komplikacji jak do tej pory. Starsze przejściówki, takie jak PassMe, nie działają na 
wszystkich a PassMe 2 wymaga dodatkowego wysiłku I zasobów aby go użyć, nie 
wspominając że oba wspomniane będą wystawać z twojego DS-a jak jakaś mutacja 
kciuka I są ciężkie do schowania w kieszeni.

Urządzenia Slot-1 mają wiele zalet nad urządeniami Slot-2 I przejściówkami. 
Na pewno chcesz kupić urządzenie Slot-1. Na przykład, urządzenia Slot-2 
pobierają o wiele więcej energii, co da ci krótszy czas pracy na baterii.
Dodatkowo, urządzenia typu Slot-1 są jednocześnie NoPass-ami, więc nie musisz 
kupować jednocześnie przejściówki I urządzenia Slot-2.

Mimo wszystko, jak wybrać tradycyjną przejściówkę

Jeśli nadal chcesz kupić staromodną przejściówkę, jest wiele rzeczy które 
musisz wziąc pod uwagę. W zależności od tego jaki masz model Nintendo DS, 
możesz kupić dwa rodzaje przejściówek:

Pierwszy, klon oryginału DarkFadera – PassMe, zadziała na najwcześniejszych
modelach Nintendo DS (nie Nintendo DS Lite!). Jednakże, jeśli twój DS jest nowszy,
najprawdopodobniej będziesz potrzebował PassMe2, co wynika ze zmian w 
firmwarze nowszych konsol Nintendo. Nowsze systemy nie pozwalają, aby nagłówek
zmieniał miejsce wykonywania kodu tak, aby wskazywało na slot GBA.
Mimo to, nadal jest możliwe aby wskazywać na pamięć SRAM kartridża GBA.
PassMe2 wskazuje na pewne instrukcje które załadowano do pamięci obecnie 
włożonej do DS-a gry. To miejsce,wywołuje przerwanie systemowe do pamięci 
SRAM w porcie GBA. Pamięć SRAM kartridża GBA zawiera kod potrzebny do 
przeskoku do kodu umieszczonego w porcie GBA. 
Dalej, DS każe się wykonać ten kod, co przekierowuje go do kodu w porcie GBA.
Każde PassMe 2 musi być od nowa zaprogramowane aby działało z konkretną grą, 
ponieważ kod odpowiedzialny za przekierowanie do slotu GBA znajduje się w 
różnych miejscach w różnych grach.

Jest kilka trików które pozwolą ci sprawdzić jaką wersję firmwaru ma twój DS. 
Polega ona na programie PictoChat I wyjęcia kartridża z twojego Nintendo. Ekran 
zmieni wtedy kolor na jeden z poniższej tabeli. Opierając się na nim możesz 
stwierdzić, czy potrzebujesz PassMe 2.



Instrukcja:

1. Włóż dowolną grę Nintendo DS do slotu NDS.
2. Włącz DS (jeśli masz włączony auto-start, przytrzymaj przycisk Start I Select 
kiedy włączasz system).
3. Wystartuj PictoChat wciskając logo PictoChat w menu.
4. Dołącz do dowolnego pokoju.
5. Wyjmij grę ze slotu NDS.
6. Zauważysz, że PictoChat albo zatnie się, albo oba ekrany zmienią kolor.

Tabela kolorów-wersji softu Nintendo DS:

Jeśli nadal nie wiesz które urządzenie kupić, zalecany jest NoPass zamiast PassMe 
lub PassMe 2, ponieważ jest pewne, że zadziała ono na wszystkich systemach 
Nintendo DS, starych, obecnych I przyszłych.

Porady co do kupowania PassMe2

Kiedy zamawiasz PassMe 2, upewnij się, że zaznaczyłeś, aby był pre-
programowany do popularnej gry którą akurat masz, np. Metroid Prime Hunters 
Demo lub Super Mario 64 DS. Każdy PassMe 2 musi być programowany pod 
konkretną grę I najlepszym jest wybranie takiej, która jest popularna. Do tego 
będziesz potrzebował karty flash GBA z jakąś ilością SRAM-u na niej. Większość 
kart flash GBA ma SRAM, ale rzuć okiem na swoją kartę zanim spróbujesz dostać 
PassMe 2. Niektóre nowsze karty flash GBA mogą wspierać jedynie zapisy gier w 
pamięci flash, co nie jest wystarczające.



Jak użyć przejściówki

Używanie przejściówki jest dość proste – po prostu włóż grę do slotu na przejściówce
I podłącz ją do slotu u góry Nintendo DS, jak każdą inną grę.

PassMe włożone do slotu NDS:

Co mogę zrobić z moją przejściówką

Najlepszą rzeczą jaką możesz zrobić, kiedy już załatwisz swoją przejściówkę, 
jest instalacja patcha do twojego Nintendo DS znana jako “FlashMe”. Ten patch 
systemu pozwala na uruchamanie niepodpisanych cyfrowo programów a także 
zmienia Nintendo DS tak, że uruchamia ono gry ze slotu GBA w trybie NDS.
To oznacza, że po instalacji FlashMe, PassMe już nie jest ci potrzebne. 
FlashMe jest zalecanym sposobem uruchamiania twojego własnego softu. Nie musisz
już potykać się o przejściówki albo grać z kawałem plastiku przyczepionym do 
twojego DS-a. Do tego, możesz przesłać swój kod za pomocą WMB (wireless 
multiboot), jeśli masz takie życzenie, I pominąć używanie jakiejkolwiek karty.
W przypadku, gdybyś kiedykolwiek trafił na jakiś złośliwy program który zablokuje 
ci konsolę, FlashMe trzyma obraz przywracania systemu w chronionym miejscu, 



który można uruchomić aby naprawić twojego DS-a. Z powodu tylko tej jednej 
rzeczy, FlashMe jest lepszy niż standardowy system.

3. Jak wrzucić programy na moje Nintendo DS?

Sposoby

Jest kilka różnych dróg wrzucenia twojego kodu na Nintendo DS. Pierwszym z
nich jest prosta karta flash GBA. Te karty są ogólnie dość drogie, są kiepsko dostępne
I nie trzymają zbyt wiele pamięci. Pasują idealnie do pierwszych modeli Nintendo 
DS (nie włączając w to Nintendo DS Lite, tak jak w wielu innych kwestiach) I nie 
wystają od dołu. 

Drugim sposobem jest urządzenie o wymiennej pamięci. Te rodzaje urządzeń 
mają dwa podrodzaje – używające Slot-1 I używające Slot-2.

Urządzenia Slot-2 (np. M3 Adapter, G6 Flash, NeoFlash, SuperCard I GBA 
Movie Player) zasadniczo wspierają zarówno software NDS jak I GBA.

Urządzenia Slot-1 (np. M3 Simply, R4DS, M3 Real, DS-X, NinjaDS I Cyclo 
DS Evolution) w ogólności wspierają software tylko do NDS. Poza tym, idealnie 
pasują do Nintendo DS.

Pierwsze 4 wymienione urządzenia Slot-2 produkowane są przez firmy 
wspierające rozwój piractwa I powinny być omijane. Zalecanym jest użycia GBA 
Movie Player (GBAMP) jeśli chcesz użyć urządzenia Slot-2.
Jeśli chodzi o urządzenia Slot-1, nie ma zbyt wiele wyboru I trzeba wybrać 
najmniejsze zło jeśli chodzi o wybór producenta.

Jakie urządzenie Slot-1 powinienem kupić?

Ponieważ jak na razie nie ma urządzeń homebrew produkowanych 
bezpośrednio przez społeczność dla społeczności, ze smutkiem trzeba kupić 
urządzenie zaprojektowane I sprzedawane dla piractwa, kupując klony NoPassa I 
inne Slot-1.

Pomimo powyższego, najważniejszą cechą jaką trzeba wziąć pod uwagę jest  
wsparcie dla DLDI.

Czym jest DLDI?

DLDI to skrót od Dynamically Linked Device Interface. Aby system plików 
homebrew (znany jako libfat) mógł działać, potrzebujesz urządzenia które wspiera 
ten standard. DLDI określa system, w którym moduły DLDI mogą być ładowane 
dynamicznie do softu homebrew. To pozwala deweloperom wydawać jedną wersję 
ich softu którą jej użytkownicy po prostu patchują I uruchamiają na ich urządzeniu. 



Jeśli kupisz urządzenie, które nie wspiera DLDI, raczej nie będziesz miał 
szczęścia z większością aplikacji I gier homebrew.

No więc jakie urządzenia Slot-1 są dobre?

Obecnie na rynku jest wiele urządzeń Slot-1. Wybór konkretnego stał się 
trudny, od kiedy jest ich tak dużo – w tym poradniku porównam urządzenia które 
znam I powiem czym się cechują.

R4DS

To całkiem dobre urządzenie, szeroko wspierane przez społeczność. Jest 
największe z przedstawionej trójki, używa kart microSD do zapisu I wspiera DLDI. 
To oznacza, że możesz uruchamiać homebrew wrzuconego z karty pamięci.
Nie musisz też używać swojego komputera, żeby patchować twój software za 
każdym wrzuceniem go na kartę microSD. Minusem jest to, że R4DS nie wspiera 
kart microSDHC a także nie można uruchomić na nim software-u z GBA. 

M3 Real

To urządzenie dostarczane jest w różnych wersjach odpowiadających różnym 
potrzebom; w wersji Slot-1 a także Slot-2.

W pierwszej I najtańszej wersji, Slot-2 pack jest zwykłym rumble-packiem (dostarcza
efekt force-feedback). W drugiej, droższej wersji, Slot-2 pack jest zarówno rumble-
packiem jak I rozszerza pamięć RAM. Ta wersja potrafi również włączyć GBA 
homebrew. Rozmiar karty pamięci jest trzymany w tajemnicy przez M3, z jakiegoś 
powodu, ale Natrium42 był tak uprzejmy że w wyniku kilku testów odkrył że wynosi 
ona conajmniej 8MB, ale brakuje jej SRAM-u. Trzecia I najdroższa wersja dostarcza 
Slot-2 pack z rumble-packiem, SRAM-em I 32MB RAM-u.
M3 Real wspiera DLDI, chociaż nie jest mi pewne czy automatycznie wspiera 
homebrew w locie – być może będzie potrzeba patchowania twojego softu na PC 
zanim zostanie przeniesione na kartę SD.

M3 Real wspiera microSD I microSDHC, w przeciwieństwie do R4DS, więc jeśli 
jesteś w nastroju ma dużą pamięć, M3 Real może stać się twoim przyjacielem.

Cyclo DS Evolution

To urządzenie trafiło na rynek niedawno*, ale już zrobiło wielkie wrażenie na 
społeczności.

* Tłumaczenie tego podręcznika pojawiło się 10 lat po jego oryginalnej wersji, więc tak właściwie to calkiem dawno.



Cyclo DS Evolution ma najlepiej wyglądające I funkcjonalne menu z 3 
wymienionych, moim zdaniem. Nawet jeśli go nie polubisz, menu wspiera motywy z 
pewną ilością ich już na start na urządzeniu. Możesz sobie pomyśleć – dlaczego 
miałoby mnie obchodzić jak wygladają czy zachowują się moje menu?”
No więc, jeśli używasz twojego urządzenia do wrzucenia twojego softu raz za razem, 
kiepskie menu potrafi na prawdę wkurzyć. Kiedy nie możesz używać ekranu 
dotykowego do scrollowania I musisz dużo używać klawiszy, NA PRAWDĘ dużo, 
wtedy się wkurzasz. I tak, na prawdę istnieją tak denerwujące menu.

Odchodząc od przyjemnych dla oka menu, Cyclo DS Evolution wspiera DLDI 
a także patchowanie w locie. Nie lubię patchowania moich gier na komputerze przed 
ładowaniem ich na kartę microSD, więc jest to świetna cecha.

Moim ulubionym atrybutem Cyclo DS jest jednak opcja “Zapamiętaj co 
załadowałem ostatnim razem I załatuj znów ten sam program”. Po prostu wciskając L
I R przy włączaniu, uruchomi się ostatnia rzecz przed tym. To pomija całą nawigację.
Cyclo DS Evolution ma także tryb NoPass gdzie zachowuje się jak NoPass aby 
uruchomić twoje karty flash GBA, GBA Movie Player albo inne urządzenie Slot-2.

Jak już pewnie zauważyłeś, napisałem najwięcej o Cyclo DS Evolution – lubię je 
najbardziej ze wszystkich, ma konkurencyjną cenę I pomimo że nie wspiera 
włączania software-u z GBA, nadrabia to w inne sposoby. Polecam Cyclo DS 
Evolution, zaspokoi wszystkie wasze potrzeby na urządzenie Slot-1.

Wybór urządzenia Slot-2

Jeśli stwierdzisz, że pisanie kodu na GBA jest dla ciebie istotne, możesz rozważyć 
zdobycie NoPassa I urządzenia typu Slot-2. NoPass pozwoli ci uruchomić software 
na NintendoDS z twojego urządzenia Slot-2, a ono samo,będzie w stanie uruchomić 
software GBA. Jeśli jednak zależy ci tylko na pisaniu na NDS, wystarczy ci 
urządzenie typu Slot-1.

GBA Movie Player to cudowne urządzenie które jest w stanie uruchomić twój 
software z karty CF (compact flash). Są one tanie I łatwo dostępne. Jeśli masz więcej 
kart SD niż CF, niestety jedynym sposobem na uruchomienie softu na NDS z karty 
SD jest na tę chwilę SuperCard I M3 Adapter*. 
Poza tym, GBAMP odrobinę wystaje z obudowy NDS Lite, co oddano na zdjęciu na 
następnej stronie.

* Znów trzeba dodać, że polskie tłumaczenie powstało 10 lat po oryginalnym podręczniku.



Porównanie GBAMP (po lewej) z kartą flash GBA włożoną do NDS (po prawej):

Z kartą flash GBA, proces ładowania twoich programów do pamięci będzie chwilę 
trwał. Do tego, każda nagrywarka kart flash GBA działa tylko z kompatybilnymi dla 
niej kartami, najczęściej używając zamkniętych sterowników. To oznacza, że 
większość kart będzie niekompatybilna z systemami Linux czy Macintosh.
Właściwie, to jedyna dobra rzecz z kartą flash GBA to to, że nie wystaje z obudowy, 
co widać na zdjęciu wyżej.

Włączanie więcej niż jednego tytułu z przejściówki

Jeśli wybierzesz kartę flash GBA, możesz użyć narzędzia ‘Darkain’s MultiNDS 
Loader’, aby załadować wiele programów na twoją kartę. W ten sposób nie musisz 
flashować swojej karty za każdym razem kiedy chcesz włączyć inną aplikację.

Jeśli wybierzesz GBAMP,  odpowiednikiem będzie program DragonMinded's 
DSOrganize. Wspiera ładowanie wielu programów, edycję tekstu, kalendarz I inne.

Jeśli chodzi o urządzenia Slot-1, to najczęściej przychodzą od razu z gotowym menu 
gdzie nie trzeba kombinować, aby móc załadować więcej niż jeden tytuł.



4. Jak robić programy?

Wszystko o devkitPro

devkitPro to nazwa marki, tak samo jak Microsoft czy Adobe. Nie używasz devkitPro
do budowania twojego softu na nds tak jak nie używasz Microsoftu do pisania listów 
czy Adobe do edycji zdjęć.
devkitPro to łańcuchy narzędzi (ang. Toolchain) stworzony dla deweloperów 
homebrew na nds – są to narzędzia do Game Boy Advance, GP32, Playstation 
Portable, GameCube I Nintendo DS.
Toolchain który najbardziej nas interesuje to devkitARM.

devkitARM to konkretny toolchain devkitPro. Pozwala na kompilację programów na 
procesory ARM z większości komputerów. Mimo to, jest narzędzie które pomoże 
nam jeszcze bardziej w pisaniu, niż sam devkitARM.

Wspaniały świat libnds

libnds, biblioteka na Nintendo DS, powstała z początku jako NDSLIB.
NDSLIB było prostą biblioteką stworzoną przez Michaela ‘joat’ Nolanda I Jasona 
‘dovoto’ Rogersa. Nazwa została zmieniona na libnds w ciągu kilku następnych 
miesięcy a osobą rozwijającą bibliotekę stał się Dave ‘WinterMute’ Murphy.

NDSLIB zaczął jako zbiór odnośników do często używanych miejsc w pamięci NDS.
Jest to użyteczne, bo możesz odnieść się do BG_BMP_RAM zamiast do 
0x06000000. W końcu bibliotekę wzbogacono o struktury, unie I inne użyteczne 
funkcje które pomagają programistom uprościć pracę I zachować abstrakcję 
pomiędzy hardwarem I kodem.

Na dzień dzisiejszy, libnds jest niesamowicie użyteczną bibliotekę używaną przez 
96% wszystkich społeczonści homebrew NDS.

Instalacja devkitARM

Instalacja devkitARM jest dość prosta. Odpowiednie kroki są zapisane na ich stronie 
– http://www.devkitpro.org/setup.shtml.
Automatyczne instalatory dostępne są pod Windows, Macintosh I Linux.

http://www.devkitpro.org/setup.shtml


Instalacja libnds ze źródeł

Instalacja libnds ze źródeł jest mniej udokumentowana, niż instalacja devkitARM ze 
źródeł, ale jest trochę prostsza w porównaniu.

libnds jest instalowany automatycznie przy instalacji devkitARM, ale jeśli chcesz 
mieć wzgląd na kod libnds, musisz zainstalować go ze źródeł (ang. From source).

Instalacja libnds ze źródeł

1.Pobierz najnowszy source z SourceForge.net.

2.Wypakuj go do $DEVKITPRO/libnds (na wierzchu miejsca, w którym 
zainstalowałeś devkitpro):

                        patater@patater.com:~$mkdir
                        $DEVKITPRO/libnds
                        patater@patater.com:~$mv
                        libnds-src-*.tar $DEVKITPRO/libnds/
                        patater@patater.com:~$cd
                        $DEVKITPRO/libnds
                        patater@patater.com:~$tar
                        -xvjf libnds-src-*.tar.bz2 $DEVKITPRO/libnds
                    

3.Przejdź do $DEVKITPRO/libnds I wpisz make.

                        patater@patater.com:~$cd
                        $DEVKITPRO/libnds
                        patater@patater.com:~$make
                    

4.Jeśli devkitARM został zainstalowany poprawnie, libnds skopmiluje się w 
ciągu sekund I będziesz mógł pisać software na Nintendo DS.

Następny krok

Teraz, kiedy devkitARM I libnds są zainstalowane na twoim komputerze, masz 
wszystko aby zacząć pisać kod – poza oczywiście odrobiną wiedzy jak pisać na 
szczególny przypadek sprzętu jakim jest NintendoDS.
W następnym rozdziale dowiesz się jak wyświetlić bitmapę na ekranie.

http://sourceforge.net/project/showfiles.php%3Fgroup_id%3D114505%26package_id%3D151608


5. Jak wyświetlać tło?

Trochę informacji wstępnych

Od zarania dziejów ludzie używali rastrowych monitorów aby rysować obrazy w 
elektronice. Pomimo, że w praktyce coraz częściej używa się obrazów wektorowych, 
z perspektywy programisty, ekrany nadal działają rastrowo.

Oba ekrany NDS są w praktyce ekranami LCD które nie mają nic wspólnego z 
ekranami rastrowymi w działaniu, ale kontrolery elektroniczne które pośredniczą w 
komunikacji z nimi zachowują się tak, jakby tak było!

Tak więc czym jest ekran rastrowy?
Mówiąc krótko, prawie tym co ekran telewizora starego typu (CRT).
Wiązka elektronów zostaje wyrzucona zza pokrytego fosforem ekranu w 
deterministyczny (stały, nieprzypadkowy) sposób – ten proces jest znany jako raster 
scanning.

Wiązka ta, z perspektywy osoby oglądającej telewizję, przesuwa się od lewej do 
prawej, linia po linii. Wiązka nigdy nie wyrzuca elektronów od prawej do lewej 
(reguła lewej dłoni, siła elektrodynamiczna?). Po tym, jak wiązka osiąga kraniec 
ekranu, zostaje na chwilę wyłączona I przesuwana jest w tym czasie skrajnie w 
prawo, linię w dół.

Kiedy wiązka osiąga w końcu dół ekranu, znowu jest wyłączana I kierowana na górę 
w lewo I cały proces się powtarza. Poniższy obrazek ilustruje zagadnienie:

Dwie rzeczy są tu warte zapamiętania. 
Pierwsza – okres czasu pomiędzy którym wiązka idzie od prawej do lewej (nie 
rysując niczego) nazywa się horizontal blanking period (hblank).
Druga – okres czasu pomiędzy wiązką podróżującą od góry do dołu (znów, niczego 
nie rysując), nazywa się vertical blanking period (vblank).
Świadomość o istnieniu vblanku jest użyteczna dla programistów NDS, ponieważ jest
to czas podczas którego będziemy mówić konsoli aby rysowała rzeczy. 



Jeśli poprosilibyśmy konsolę, aby rysowała rzeczy w innym momencie niż 
wspomniany, ekran NDS mógłby być w trakcie rysowania czegoś innego, co 
spowodowałoby niepożądane artefakty.

Silniki 2D

NDS ma dwa ekrany, co z tego wynika, dwa silniki graficzne, po jednym na każdy.
Do pierwszego silnika odnosi się jako ‘główny’ (ang. main), podczas gdy do drugiego
- ‘podrzędny’ (ang. Sub).
Każdy z tych silników jest w stanie odpowiadać za dowolny z ekranów.

Defaultowo, libnds każe głównemu silnikowi działać na górnym ekranie, a 
podrzędnemu na dolnym.

Każdy silnik wspiera do 4 backgroundów I do 128 sprite-ów.
Działają niezależnie od siebie, każdy z osobnym rejestrem, pamięcią backgroundów, 
sprite-ów, informacjami o paletach I grafikach.
Aby użyć silnika musimy najpierw go włączyć – wtedy ustawiamy mu konkretny 
tryb działania – dalej, deklarujemy pamięć do używania przez silniki – na koniec 
ładujemy Im grafiki I palety do pamięci, a te zostają wtedy automatycznie 
narysowane na ekranie.

Piąty tryb

Każdy z tych silników może pracować na jednym z siedmiu trybów, który będzie 
miał inne cechy.
W tym podręczniku, opiszemy jeden z najczęściej używanych trybów – tryb 5.
Jest powszechnie używany bo jest elastyczny I pozwala na niesamowite efekty 
specjalne. Dowiemy się jak wyświetlać 15-bitowych kolorowy background z 1 bitem 
przeźroczystości, przekształcony geometrycznie.
Tryb 5 składa się z 4 różnych backgroundów, każdy ze swoimi własnymi 
zdolnościami.
Poniższa tabela obrazuje, jak elastyczny jest tryb piąty:

Background Purpose
0 Tiled Mode, 2D with 3D support

1 Tiled Mode, 2D
2 Extended Rotation Background

3 Extended Rotation Background



Przekształcenia backgroundów *
* W oryginale ‘A fine affine background’. Affine background to po prostu tło z nałożonymi przekształceniami 
geometryczymi –‘affine transformation’ to powinowactwo.

Affine background, znane też jako ‘external rotation background’ or ‘exrot’ 
background, jest takim backgroundem który ma zdolność do bycia przekształconym 
<terminsłownikowy>przez powinowactwo</terminsłownikowy>.
Algebra liniowa jest poza kompentencją tego podręcznika, więc opiszę krótko jak 
wyświetlić przekształcone tło, ale nie wejdę w obracanie, skalowanie, czy ucinanie 
go.
Na potrzeby tego podręcznika, zastosujemy jedynie przekształcenie tożsamościowe, 
czyli takie które tak właściwie nie zmienia backgroundu.
Jeśli jednak chcesz nauczyć się wymienionych efektów I innych, rekomenduję ci 
tutorial Cearn’a pod tym linkiem:
http://www.coranac.com/tonc/text/affine.htm

Programowanie z tym podręcznikiem

Ponieważ jest to pierwszy raz, kiedy w tym podręczniku piszemy kod, powinieneś 
wiedzieć że wskazane jest, żebyś pobrał kod do tego podręcznika dostępny pod 
adresem:
http://patater.com/manual
Po rozpakowaniu plików, znajdziesz folder zatytułowany ‘code’.
Wśród plików dostarczony jest szablon który możesz użyć pisząc z tym 
podręcznikiem a także pisząc inny, własny kod na Nintendo DS. Szablon ten znajduje
się w katalogu code/chapter_0-starting_system.
Katalog code zawiera również pliki z kodem z podręcznika, podzielonym według 
rozdziałów – jeśli kiedykolwiek poczujesz, że utknąłeś, nie wahaj się, pomiń to 
miejsce I wróć do niego później – I tak masz gotowy kod.

Aby zacząć naszą przygodę, skopiuj katalog chapter_0-starting_system do 
dowolnego miejsca I otwórz plik source/main.cpp twoim ulubionym edytorem tekstu.

Startujemy!

http://patater.com/manual
http://www.coranac.com/tonc/text/affine.htm


Inicjalizacja sprzętu

Aby hardware robił co chcemy, musimy najpierw go zainicjalizować – to oznacza 
uruchomienie rdzenia 2D. To jest moment, w którym wszyscy zakochują się wlibnds.
Zostaje to sprowadzone do jednej prostej rzeczy – wrzuć poniższy kod do twojego 
pliku main.cpp:

#include <nds.h>

int main() {
    /*  Turn on the 2D graphics core. */
    powerOn(POWER_ALL_2D);

    return 0;
}

Konfigurowanie banków pamięci graficznej (VRAM)

Po tym jak skończyliśmy wstępną konfigurację, musimy zakomunikować 
silnikowi graficznemu skąd ma brać informację o tym co ma rysować.

Obydwa silniki graficzne dzielą między sobą VRAM, co za tym idzie, nie jest 
tak, że są 2 banki pamięci VRAM ‘A’, po każdym na ekran główny I podrzędny.
Będziemy korzystać z tych odnośników do pamięci później, kiedy będziemy ładować
grafiki.

Utwórzmy funkcję I nazwijmy ją initVideo:
void initVideo() {
    /*
     *  Map VRAM to display a background on the main and sub screens.
     * 
     *  The vramSetMainBanks function takes four arguments, one for each of the
     *  major VRAM banks. We can use it as shorthand for assigning values to
     *  each of the VRAM bank's control registers.
     *
     *  We map banks A and B to main screen background memory. This gives us
     *  256KB, which is a healthy amount for 16-bit graphics.
     *
     *  We map bank C to sub screen background memory.
     *
     *  We map bank D to LCD. This setting is generally used for when we aren't
     *  using a particular bank.
     */
    vramSetMainBanks(VRAM_A_MAIN_BG_0x06000000,
                     VRAM_B_MAIN_BG_0x06020000,
                     VRAM_C_SUB_BG_0x06200000,
                     VRAM_D_LCD);

    /*  Set the video mode on the main screen. */
    videoSetMode(MODE_5_2D | // Set the graphics mode to Mode 5
                 DISPLAY_BG2_ACTIVE | // Enable BG2 for display
                 DISPLAY_BG3_ACTIVE); //Enable BG3 for display

    /*  Set the video mode on the sub screen. */
    videoSetModeSub(MODE_5_2D | // Set the graphics mode to Mode 5
                    DISPLAY_BG3_ACTIVE); // Enable BG3 for display
}



Jest łącznie dziewięć różnych banków VRAM w NDS. Nasze 16-bitowe 
backgroundy zajmują 128 KB każdy, dlatego każdy z nich dostanie dla siebie osobny 
bank. Nie każde banki mogą być używane do każdych celów, spójrz w ramkę aby 
dowiedzieć się informacji o każdym z nich:

Informacje o poszczególnych bankach pamięci VRAM.

VRAM Bank Control Register Address Control Register VRAM Bank Size
VRAM_A 0x04000240 VRAM_A_CR 128KB

VRAM_B 0x04000241 VRAM_B_CR 128KB
VRAM_C 0x04000242 VRAM_C_CR 128KB

VRAM_D 0x04000243 VRAM_D_CR 128KB
VRAM_E 0x04000244 VRAM_E_CR 64KB

VRAM_F 0x04000245 VRAM_F_CR 16KB
VRAM_G 0x04000246 VRAM_G_CR 16KB

VRAM_H 0x04000248 VRAM_H_CR 32KB
VRAM_I 0x04000249 VRAM_I_CR 16KB

Ustawiamy affine background.

libnds poraz kolejny nam pomaga, dostarczając <słownikowytermin> API 
</słownikowytermin> do dostępu do przekształcenia konkretnego backgroundu.
libnds dostarcza dostęp do przekształceń tła poprzez 4 zmienne, poniższy obrazek 
objaśnia za jaką część przekształcenia odpowiadają.

 <BRAKUJĄCY OBRAZEK>

To co zrobimy teraz, to dodanie do siebie 3 backgroundów. Użyjemy do tego 
SUB_BG3 (moglibyśmy równie dobrze użyć SUB_BG2) I wrzucimy splash-screen 
na górny ekran, gwiazdki na dolnym I planetę na wierzchu gwiazd na dolnym 
ekranie. Aby upewnić się, że planeta zostanie narysowana po narysowaniu gwiazd, 
przydzielimy planecie priority-number mniejszy, niż ten który nadamy gwiazdkom.
Względnie niższy priorytet umieszcza tła ponad innymi.
Są tylko 4 priority-numbery na każdy silnik graficzny – od zera do trzech.

Skoro już wiemy, że libnds dostarcza nam zarówno rejestry kontroli backgroundów 
jak I przekształceń, napiszmy funkcję initBackgrounds która ustawi nasze 
backgroundy. Wytłumaczenie kodu jest w komentarzach.





void initBackgrounds() {
    /*  Set up affine background 3 on main as a 16-bit color background. */
    REG_BG3CNT = BG_BMP16_256x256 |
                 BG_BMP_BASE(0) | // The starting place in memory
                 BG_PRIORITY(3); // A low priority

    /*  Set the affine transformation matrix for the main screen background 3
     *  to be the identity matrix.
     */
    REG_BG3PA = 1 << 8;
    REG_BG3PB = 0;
    REG_BG3PC = 0;
    REG_BG3PD = 1 << 8;

    /*  Place main screen background 3 at the origin (upper left of the
     *  screen).
     */
    REG_BG3X = 0;
    REG_BG3Y = 0;

    /*  Set up affine background 2 on main as a 16-bit color background. */
    REG_BG2CNT = BG_BMP16_128x128 |
                 BG_BMP_BASE(8) | // The starting place in memory
                 BG_PRIORITY(2);  // A higher priority

    /*  Set the affine transformation matrix for the main screen background 3
     *  to be the identity matrix.
     */
    REG_BG2PA = 1 << 8;
    REG_BG2PB = 0;
    REG_BG2PC = 0;
    REG_BG2PD = 1 << 8;

    /*  Place main screen background 2 in an interesting place. */
    REG_BG2X = -(SCREEN_WIDTH / 2 - 32) << 8;
    REG_BG2Y = -32 << 8;

    /*  Set up affine background 3 on the sub screen as a 16-bit color
     *  background.
     */
    REG_BG3CNT_SUB = BG_BMP16_256x256 |
                     BG_BMP_BASE(0) | // The starting place in memory
                     BG_PRIORITY(3); // A low priority

    /*  Set the affine transformation matrix for the sub screen background 3
     *  to be the identity matrix.
     */
    REG_BG3PA_SUB = 1 << 8;
    REG_BG3PB_SUB = 0;
    REG_BG3PC_SUB = 0;
    REG_BG3PD_SUB = 1 << 8;

    /*
     *  Place main screen background 3 at the origin (upper left of the screen)
     */
    REG_BG3X_SUB = 0;
    REG_BG3Y_SUB = 0;
}
            



Elementarz liczb stałoprzecinkowych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kod_sta%C5%82opozycyjny

O co chodzi z tymi wszystkimi “ << 8 ” ? To są liczby stałoprzecinkowe.
NintendoDS spodziewa się, że niektóre wartości będą właśnie w takim formacie. 
Liczba stałoprzecinkowa jest sposobem określania wielokrotności ułamków, aby 
zapisywać liczby niecałkowite. Dla przykładu, jeśli weźmiemy liczbę całkowitą aby 
przechowywać liczbę dolarów, można na początku pomyśleć że możemy nią 
reprezentować tylko całkowite ilości dolarów, jednakże jeśli zdecydujemy się, aby 
przechowywać w niej ilość dolarów wyrażoną w centach, nagle zyskujemy taką 
możliwość. Możemy powiedzieć, że mamy 1.21 $ mówiąc że mamy 121 centów.

Powszechną notacją dla liczb stałoprzecinkowych jest np. 1.31, 1.7, 8.8 etc.
Aby ją zinterpretować, poruszamy się od prawej do lewej. Najpierw znajdujemy 
liczbę bitów używaną do określenia części ułamkowej. Kolejną liczbą będzie liczba 
bitów dla części całkowitej. Potem, jeśli pozostał jeszcze jakiś bit, będzie on 
wskazywał znak liczby, dodatni lub ujemny.

Poniższy obrazek ilustruje cały pomysł liczb stałoprzecinkowych:

W rzędzie Normal Interpretation brakuje piątki



Podstawy DMA
https://pl.wikipedia.org/wiki/Direct_Memory_Access

DMA to skrót od Direct Memory Access. DMA pozwala na odczyt I zapis pamięci 
niezależnie od procesora. NintendoDS zawiera specjalny, dedykowany układ DMA 
aby szybko I dość wydajnie przenosić pamięć.
DMA nie jest jednak zbyt wydajne, jeśli chodzi o zapełnianie pamięci, ponieważ 
dane do zapisania muszą być odczytane przed każdym zapisem.
libnds dostarcza nam odpowiednie funkcje, którymi zrobimy użytek z DMA.

Kiedy tylko masz możliwość skorzystania z DMA – korzystaj. Zawsze jest lepiej 
korzystać z DMA zamiast używać pętli for aby kopiować pamięć.
Używając DMA do kopiowania z pamięci głównej, nie zapomnij wyczyścić (ang. 
flushing) jej przed użyciem DMA. 
DMA nie używa cache, w którym tymczasowo mogłyby być przechowywane istotne 
dane, więc opróźnienie pamięci głównej gwarantuje, że DMA zobaczy właściwe 
dane.

Innym wartym wspomnienia problemem jest to, że w środku używania DMA, główne
procesory są powstrzymywane przed używaniem pewnych części hardware-u.
Może to spowodować dziwne bugi związane z przerwaniami systemowymi.
Z tego powodu, swifastcopy może być bezpieczniejsze I nie za dużo wolniejsze.

Najbezpieczniejszym jest zawsze memcopy I memset, jeśli pozostałe sprawiają ci 
problemy.

Deklaracja dmaCopyHalfWords z libnds jest jak podana:

static inline void 
dmaCopyHalfWords uint8 channelconst void * sourcevoid * destuint32 size

uint8 channel onst void * source void 
* dest

uint8 channelconst void * sourcevoid * destuint32 
size const void * source void * dest uint32 size ;

W naszym programie, do ładowania grafik do pamięci będziemy używać 
dmaCopyHalfWords,ze względu to na to, że poprzez argumenty tej funkcji można 
określić bardziej konkretnie, jak kopiowanie ma przebiegać, np. kanał DMA który 
będzie do tego używany – my jednak będziemy używać tego samego kanału (kanał 3)
którego używa zwykłe dmaCopy.

Zacznijmy od napisania funkcji, która narysuje nasze tło.

Ponieważ już ustawiliśmy hardware tak, aby rysował dane z pamięci w sposób, w 
jaki to określiliśmy, to zaraz po skopiowaniu grafik do pamięci powinniśmy zobaczyć
parę fajnych obrazków na naszych ekranach.



Jeśli nie załadowaliśmy wcześniej naszych backgroundów, najprawdopodobniej na 
ekranie będą wyświetlane jakieś śmieci, do czasu kiedy nie ustawimy rejestrów 
backgroundów.

/* Select a low priority DMA channel to perform our background
 * copying. */
static const int DMA_CHANNEL = 3;

void displayStarField() {
    dmaCopyHalfWords(DMA_CHANNEL,
                     starFieldBitmap, /* This variable is generated for us by
                                       * grit. */
                     (uint16 *)BG_BMP_RAM(0), /* Our address for main
                                               * background 3 */
                     starFieldBitmapLen); /* This length (in bytes) is generated
                                           * from grit. */
}

void displayPlanet() {
    dmaCopyHalfWords(DMA_CHANNEL,
                     planetBitmap, /* This variable is generated for us by
                                    * grit. */
                     (uint16 *)BG_BMP_RAM(8), /* Our address for main
                                               * background 2 */
                     planetBitmapLen); /* This length (in bytes) is generated
                                        * from grit. */
}

void displaySplash() {
    dmaCopyHalfWords(DMA_CHANNEL,
                     splashBitmap, /* This variable is generated for us by
                                    * grit. */
                     (uint16 *)BG_BMP_RAM_SUB(0), /* Our address for sub
                                                   * background 3 */
                     splashBitmapLen); /* This length (in bytes) is generated
                                        * from grit. */
}
            



Używanie Makefile

Defaultowy szablon Makefile będzie zamieniał twoje pliki graficzne w pliki *.o 
(object files) do linkowania ich do twojego programu. Nigdy nie załączaj 
bezpośrednio danych jako pliki nagłówkowe, bo to nie zadziała. 

Grafiki muszą być w bezstranym formacie, takim jak gif, tif, bmp czy png, aby 
zadziałały z dostarczonym plikiem Makefile. Preferuję format png. Konwersja jest 
zazwyczaj przeprowadzana przez program grit, dostarczany razem z libnds. 
Dostarczony Makefile poprosi grit aby skonwertował zdjęcia w folderze gfx z 
katalogu z twoim szablonem do formatu gotowego dla NintendoDS. Jeśli jakieś 
znajdzie, użyje specjalnej reguły bin2o, aby zamienić je na pliki *.o, stosując reguły 
grit (rozszerzenie .grit), które mogą być podlinkowane do twojego programu. grit 
stworzy plik nagłówkowy na twoje dane. Schemat nadawania im nazw wygląda 
następująco:
Jeśli plik nazywa się orangeShuttle.png, plik nagłówkowy nazwany będzie 
orangeShuttle.h. Wewnątrz tego pliku nagłówkowego będzie odnośnik do danych w 
pliku .o, nazwanego orangeShuttleTiles I orangeShuttlePal lub orangeShuttleBitmap, 
w zależności jak sprecyzowałeś w swoim pliku .grit na jaki format twoje zdjęcia mają
być skonwertowane. Do tego, grit dołączy długość w bajtach danych, które można 
uzyskać w tym przykładzie pod nazwą orangeShuttleTilesLen I orangeShuttlePalLen 
lub orangeShuttleBitmapLen.

W naszym projekcie, będziemy wrzucać pliki .grit I grafiki do tego samego katalogu 
gfx, a za wywołanie programu grit będzie odpowiedzialny plik Makefile.

Dostarczony, szablonowy Makefile, przystosowany z defaultowego szablonu libnds, 
będzie dobrą bazą dla większości projektów.

Aby dowiedzieć się więcej o programie grit odwiedź strony:
http://www.coranac.com/projects/grit/
http://www.coranac.com/man/grit/html/grit.htm

http://www.coranac.com/projects/grit/


Wrzucamy gwiazdki

Dorzućmy teraz wywołania funkcji które napisaliśmy do funkcji main() aby wszystko
złączyć:

#include <nds.h>

#include "starField.h"
#include "planet.h"
#include "splash.h"

/* Other functions we've made are here. */

int main() {
    /*  Turn on the 2D graphics core. */
    powerOn(POWER_ALL_2D);

    /*  Configure the VRAM and background control registers. */
    lcdMainOnBottom(); // Place the main screen on the bottom physical screen
    initVideo(); 
    initBackgrounds(); 

    /*  Display the backgrounds. */
    displayStarField(); 
    displayPlanet();
    displaySplash();

    return 0;
}

Kompilujemy

Porównaj swój kod z załączonymi przykładami, jeśli coś nie działa. Upewnij się, że 
w katalogu gfx masz wszystkie potrzebne grafiki I plik .grit. 
Przejdź w wierszu poleceń do folderu z twoim projektem (do tego, który zawiera plik
Makefile) I wpisz make.
Jeśli wszystko poszło OK, wygenerowany został plik .nds który możesz wrzucić na 
swoje Nintendo lub uruchomić emulatorem.

Po uruchomieniu, wyświetlone powinny zostać (w kolejności od górnego ekranu do 
dolnego) poniższe obrazki:



6. Czym jest sprite? Jak go użyć?

Pyszny napój? *

Nie, nie mówimy o tym sprite-cie. W kwestii grafiki 2D, jest to termin oznaczający 
obraz lub animację. NintendoDS ma dedykowany układ do zarządzania sprajtami, co 
sprawia, że cały system dobrze się sprawdza w grach 2D.
Większość konsol nie ma dedykowanego układu 2D I wszystkie sprajty muszą być 
zarządzane ręcznie poprzez rysowanie dwuwymiarowych grafik na boku 
trójwymiarowej płaszczyzny.

OAM

OAM (Object Attribute Memory) zarządza wszystkimi sprajtami. To złożone zadanie,
większość z niego jest robiona za naszymi plecami, więc po użyciu OAM możesz 
pomyśleć, że to jakaś magia. 
OAM to miejsce w pamięci, którego używamy by zapisywać charakterystykę 
naszych sprajtów. OAM pracuje ze strukturami typu SpriteEntry I SpriteRotation, aby
zarządzać cechami naszych sprajtów.
<TODO podać przykłady cech jakie może mięć sprajt.>

Omówienie sprzętu do wyświetlania sprite-ów

Na NDS możemy mieć maksymalnie 128 sprajtów. Tylko 32 z nich może 
przechodzić przekształcenia geometryczne (obracanie, skalowanie, ucinanie). Do 
tego, możemy zmieścić w pamięci do 1024 różnych tilesów z których składają się 
nasze sprajty. Sprajty mogą składać się z tilesów używających 16 lub 256 kolorów.
Tile, który używa 256 kolorów jest 2 razy większy od tego, który używa 16.
Inną zaletą używania sprajtów 16 kolorowych jest możliwość używania 16 różnych 
palet – używając 256 kolorowych sprajtów, każdy z nich (I z tilesów) musi mieć taką 
samą paletę.
Używając sprajtów 16 kolorowych, możemy mieć jednego sprajta używającego 
jednej palety 16-kolorowej I innego, używającego innej palety 16-kolorwej, pomimo,
że oba używają tych samych tilesów.
Gry często posługują się tą sztuczką, aby rysować różnie pokolorowanych wrogów, 
mając te same tilesy, ale używając innych palet.

Jak sprite jest przechowywany w pamięci

Sprajty krojone są na kawałki 8x8 pikseli. Proces ten nazywa się ‘tiling’, od słowa 
‘tile’ czyli kafelek. Kiedy sprajt jest rysowany na ekran, hardware łączy te kawałki 
jak puzzle. Są dwa sposoby na podzielenie sprajów na kafelki – 1D I 2D.



W rzucie 2D, pamięć sprajtów jest traktowana jak wielki obrazek, z którego 
konkretne kafelki są pozyskiwane tworząc ramkę rozmiarów sprajta I nakładając ją 
na ten kawałek obrazka. 
W rzucie 1D, sprajty kładzie się w jednej linii, tak jak tutaj:

const u16 data[] = {
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
0x0F0F, 0x0F0F, 0x0F0F, 0x0F0F, 0x0F0F, 0x0F0F, 0x0F0F, 0x0F0F,
0x2020, 0x2020, 0x2020, 0x2020, 0x2020, 0x2020, 0x2020, 0x2020,
0x2F2F, 0x2F2F, 0x2F2F, 0x2F2F, 0x2F2F, 0x2F2F, 0x2F2F, 0x2F2F,
0x4040, 0x4040, 0x4040, 0x4040, 0x4040, 0x4040, 0x4040, 0x4040,
0x4F4F, 0x4F4F, 0x4F4F, 0x4F4F, 0x4F4F, 0x4F4F, 0x4F4F, 0x4F4F,
0x6060, 0x6060, 0x6060, 0x6060, 0x6060, 0x6060, 0x6060, 0x6060,
0x6F6F, 0x6F6F, 0x6F6F, 0x6F6F, 0x6F6F, 0x6F6F, 0x6F6F, 0x6F6F,
0x8080, 0x8080, 0x8080, 0x8080, 0x8080, 0x8080, 0x8080, 0x8080,
0x8F8F, 0x8F8F, 0x8F8F, 0x8F8F, 0x8F8F, 0x8F8F, 0x8F8F, 0x8F8F,
0xA0A0, 0xA0A0, 0xA0A0, 0xA0A0, 0xA0A0, 0xA0A0, 0xA0A0, 0xA0A0,
0xAFAF, 0xAFAF, 0xAFAF, 0xAFAF, 0xAFAF, 0xAFAF, 0xAFAF, 0xAFAF,
0xC0C0, 0xC0C0, 0xC0C0, 0xC0C0, 0xC0C0, 0xC0C0, 0xC0C0, 0xC0C0,
0xCFCF, 0xCFCF, 0xCFCF, 0xCFCF, 0xCFCF, 0xCFCF, 0xCFCF, 0xCFCF,
0xE0E0, 0xE0E0, 0xE0E0, 0xE0E0, 0xE0E0, 0xE0E0, 0xE0E0, 0xE0E0,
0xEFEF, 0xEFEF, 0xEFEF, 0xEFEF, 0xEFEF, 0xEFEF, 0xEFEF, 0xEFEF};

<do dokończenia, kiepsko da się zrozumieć ten paragraf.>

Cechy sprajta

Sprajty są opisywane przez ich 3 pola. Przez nie, sprajty mogą być chociażby 
obracane. Każdy z tych atrybutów spełnia więcej niż jedno zadanie I wymaga trochę 
operacji na bitach, aby osiągnąć efekt jakiego potrzebujemy.
Całe szczęście, całą robotę robi za nas struktura SpriteEntry którą dostarcza libnds. W
większości przypadków, będziemy jej używać do nadawania naszym sprajtom 
odpowiednich cech, chociaż są przypadki, kiedy nie jest to możliwe.

Opiszemy jak aktualizować, inicjalizować I obracać używając operacji bitowych 
(libnds nie wspiera robienia tego w inny sposób). libnds dostarcza także sposobów do
poruszania sprajtami, co również wypróbujemy.

Dostarczam ci plik nagłówkowy, dołączony do reszty kodu w folderze 
code/chapter_6-sprites/include/sprites.h, który zawiera zbiór deklaracji 
różnych funkcji operujących na sprajtach, z których będziemy korzystać w nowym 
pliku – sprites.cpp. Stwórz go na wierzchu katalogu z twoim projektem.



Odświeżanie OAM

Zamiast trzymania informacji o obiektach bezpośrednio w OAM (przypomnijmy, 
OAM – object attribute memory, zarządza cechami sprajtów), stworzymy kopię 
OAM w pamięci, na której będziemy pracować, a którą będziemy kopiować przy 
każdej klatce używając funkcji updateOAM.

Robimy to, ponieważ nadpisywanie OAM jest zablokowane poza czasem w którym 
robiony jest vblank – będziemy czekać, aż vblank się pojawi, zanim skopiujemy 
właściwe dane z naszej kopii OAM do prawdziwego OAM.

Przez aktualizację pamięci OAM mamy na myśli kopiowanie naszej kopii OAM do 
prawdziwego OAM. 
Nasza kopia OAM może utknąć w cache-u I może nie trafić do głównej pamięci na 
czas, więc najpierw opróżniamy lokalną pamięć (konieczność, przed każdą operacją 
na DMA) aby być pewnym, że DMA zobaczy właściwe dane.
Później kopiujemy obiekt typu OAMTable (w którym trzymamy informajce o 
naszych sprajtach) do OAM.

void updateOAM(OAMTable * oam) {
    DC_FlushAll();
    dmaCopyHalfWords(SPRITE_DMA_CHANNEL,
                     oam->oamBuffer,
                     OAM,
                     SPRITE_COUNT * sizeof(SpriteEntry));
}
     

Inicjalizacja OAM

Pierwszą rzeczą jaką robimy inicjalizując OAM jest wyczyszczenie z niego 
wszystkich informacji o sprajtach. Potem wywołamy naszą wcześniej napisaną 
funkcję updateOAM.



void initOAMTable(OAMTable * oam) {
    /*
     * For all 128 sprites on the DS, disable and clear any attributes they 
     * might have. This prevents any garbage from being displayed and gives 
     * us a clean slate to work with.
     */
    for (int i = 0; i < SPRITE_COUNT; i++) {
        oam->oamBuffer[i].attribute[0] = ATTR0_DISABLED;
        oam->oamBuffer[i].attribute[1] = 0;
        oam->oamBuffer[i].attribute[2] = 0;
    }
    for (int i = 0; i < MATRIX_COUNT; i++) {
        /* If you look carefully, you'll see this is that affine trasformation
         * matrix again. We initialize it to the identity matrix, as we did
         * with backgrounds
         */
        oam->matrixBuffer[i].hdx = 1 << 8;
        oam->matrixBuffer[i].hdy = 0;
        oam->matrixBuffer[i].vdx = 0;
        oam->matrixBuffer[i].vdy = 1 << 8;
    }
    updateOAM(oam);
}

Obracanie sprajtów
https://www.youtube.com/watch?v=PGNiXGX2nLU

To będzie trochę trudniejsze od tego, co robiliśmy wcześniej.
Dobrze byłoby nie używać oddzielnego sprajta dla każdej, inaczej obróconej pozycji 
sprajta który chcemy narysować, prawda?
Jednakże, robienie tak może być konieczne dla niektórych aplikacji NDS, ponieważ 
obrócony sprajt na NDS nie wygląda tak dobrze, jak do tego przywykliśmy, ale o tym
innym razem.

Teraz lepiej usiądźcie. libnds-owa tablica sinusów I cosinusów używa systemu 32768
stopniowego. Ludzie używają zazwyczaj 360 stopniowego lub radianów – o czym 
trzeba zapomnieć obracając nasze sprajty – kąt tutaj musi zawierać się pomiędzy 0 a 
32768, konieczna więc będzie konwersja, przed przekazaniem argumentu do 
podanych poniżej funkcji.

Będziemy korzystać z przekształcenia zapożyczonego z naszej wcześniejszej zabawy 
z backgroundami. Jeśli jesteś zaznajomiony z algebrą liniową, polecam zapoznać ci 
się z tym dokumentem:
http://www.coranac.com/tonc/text/affine.htm

void rotateSprite(SpriteRotation * spriteRotation, int angle) {
    s16 s = sinLerp(angle) >> 4;
    s16 c = cosLerp(angle) >> 4;
    
    spriteRotation->hdx = c;
    spriteRotation->hdy = s;
    spriteRotation->vdx = -s;
    spriteRotation->vdy = c;
}
        



Odkrywanie I ukrywanie sprite-ów

Aż do teraz, nie użyliśmy struktury SpriteEntry dołączonej do libnds. Pozwala ona 
ominąć myślenie o tym, jaką operację bitową zastosować (w większości 
przypadków). W przypadku pokazywania I ukrywania sprajtów, nadal musimy 
myśleć o tych operacjach bitowych z powodu dziwności hardware-u NintendoDS:
bit ukrywający sprajta (bit 9 pola zerowego) jest również ‘double bound bit of a 
sprite’, cokolwiek to znaczy. <TODO>

void setSpriteVisibility(SpriteEntry * spriteEntry, bool hidden, bool affine,
                         bool doubleBound) {
    if (hidden) {
        /*
         * Make the sprite invisible.
         * 
         * An affine sprite cannot be hidden. We have to turn it into a
         * non-affine sprite before we can hide it. To hide any sprite, we must
         * set bit 8 and clear bit 9. For non-affine sprites, this is a bit
         * redundant, but it is faster than a branch to just set it regardless
         * of whether or not it is already set.
         */
        spriteEntry->isRotateScale = false; // Bit 9 off
        spriteEntry->isHidden = true; // Bit 8 on
    } else {
        /* Make the sprite visible.*/
        if (affine) {
            /* Again, keep in mind that affine sprites cannot be hidden, so
             * enabling affine is enough to show the sprite again. We also need
             * to allow the user to get the double bound flag in the sprite
             * attribute. If we did not, then our sprite hiding function would
             * not be able to properly hide and restore double bound sprites.
             * We enable bit 9 here because we want an affine sprite.
             */
            spriteEntry->isRotateScale = true;

            /* The double bound flag only acts as the double bound flag when
             * the sprite is an affine sprite. At all other times, it acts as
             * the sprite invisibility flag. We only enable bit 8 here if we 
want
             * a double bound sprite. */
            spriteEntry->isSizeDouble = doubleBound;
        } else {
            /* Bit 9 (the affine flag) will already be off here, so we don't
             * need to clear it. However, bit 8 (the sprite invisibility flag)
             * will need to be cleared. */
            spriteEntry->isHidden = false;
        }
    }
}
            



Przemieszczanie sprite-ów

Teraz czas na prawdziwą zabawę. Przemieszczanie sprajtów hardware-owo, nie 
przejmując się buferami I innymi rzeczami to wspaniałe uczucie.
Co więc wystarczy aby zmienić położenie sprajta?
Zmienić wartość pól x I y obiektu SpriteEntry. W tym przypadku nie musimy się 
martwić tym, co dzieje się dalej z tymi informacjami. Struktura SpriteEntry opisuje 
organizację danych kompilatorowi, a kompilator sam już znajduje sobie sposób co z 
nimi dalej zrobić. Ponieważ jest to tak proste, nie napiszemy nawet żadnej funkcji:

/* This is what we'd do if we wanted to move a sprite. */
spriteEntry->x = 0;
spriteEntry->y = 0;
            

Ustawianie priorytetu wyświetlania sprite-ów

Możliwość ustawienia kolejności, w jakiej sprajty będą rysowane jest super-ważna, 
kiedy musimy rysować więcej niż jeden sprajt. Przedyskutujemy tu więc jak ustawić 
taki priorytet.

Sprajt, tak jak background, ma liczbę określającą kolejność, w jakiej zostanie 
narysowany na ekranie, względem innych sprajtów I backgroundów. Sprajt z takim 
samym numerem priorytetu jak background, zostanie narysowany ponad nim.
Sprajt z niższym numerem priorytetu od innego sprajta, zostanie narysowany nad 
nim.
Są cztery różne priorytety per jeden silnik graficzny, zarówno dla sprajtów jak I 
backgroundów.

Aby ustawić priorytet, po prostu ustawimy wartość pola obiektu typu SpriteEntry na 
jedną z czterech wartości, w zależności od tego jakiego priorytetu potrzebujemy:
OBJPRIORITY_0, OBJPRIORITY_1, OBJPRIORITY_2, lub OBJPRIORITY_3.

Przykład:

spriteEntry->priority = OBJPRIORITY_3;



Używanie sprite-ów

Teraz, kiedy nasz plik sprites.cpp jest skończony, przejdźmy do tego jak 
przechowywać sprajty w pamięci, jak je ładować I tak dalej.
Odłóżmy więc ten plik na bok I wróćmy do naszego pliku main.cpp.

Ustawianie pamięci VRAM dla sprite-ów

Musimy zrobić miejsce w pamięci na nasze sprajty w VRAM-ie. Ponieważ będziemy
używać sprajtów na głównym silniku graficznym, możemy użyć banku VRAM ‘E’ 
do naszych sprajtów. Bank ‘E’ jest mniejszy od innych – ma jedynie 64 KB, jednakże
jest to więcej niż potrzeba do zapisu 1024 unikatowych 16-kolorowych tile-ów.

W naszej funkcji initVideo, musimy zmapować bank ‘E’ VRAM do użycia sprajtów 
na głównym silniku. Potem, musimy powiedzieć głównemu silnikowi aby włączył 
sprajty z takim tilingiem jaki chcemy <TODO obajśnić to>.
Będziemy używać sprajtów podzielonych na jednowymiarowe (1D) tile.
Zmodifykowana funkcja initVideo wygląda następująco:

void initVideo() {
    /*
     *  Map VRAM to display a background on the main and sub screens.
     * 
     *  The vramSetMainBanks function takes four arguments, one for each of the
     *  major VRAM banks. We can use it as shorthand for assigning values to
     *  each of the VRAM bank's control registers.
     *
     *  We map banks A and B to main screen  background memory. This gives us
     *  256KB, which is a healthy amount for 16-bit graphics.
     *
     *  We map bank C to sub screen background memory.
     *
     *  We map bank D to LCD. This setting is generally used for when we aren't
     *  using a particular bank.
     *
     *  We map bank E to main screen sprite memory (aka object memory).
     */
    vramSetMainBanks(VRAM_A_MAIN_BG_0x06000000,
                     VRAM_B_MAIN_BG_0x06020000,
                     VRAM_C_SUB_BG_0x06200000,
                     VRAM_D_LCD);

    vramSetBankE(VRAM_E_MAIN_SPRITE);

    /*  Set the video mode on the main screen. */
    videoSetMode(MODE_5_2D | // Set the graphics mode to Mode 5
                 DISPLAY_BG2_ACTIVE | // Enable BG2 for display
                 DISPLAY_BG3_ACTIVE | // Enable BG3 for display
                 DISPLAY_SPR_ACTIVE | // Enable sprites for display
                 DISPLAY_SPR_1D       // Enable 1D tiled sprites
                 );
    /*  Set the video mode on the sub screen. */
    videoSetModeSub(MODE_5_2D | // Set the graphics mode to Mode 5
                    DISPLAY_BG3_ACTIVE); // Enable BG3 for display
}



Adresowanie tile-ów sprite-ów w pamięci

Będziemy używać tego samego ustawienia pamięci (przylegającego) jakiego używa 
GBA do swoich sprajtów. Adresy VRAM tile-ów muszą wyć wyrównane do 32 
bajtów. Jeśli czujesz się tym ograniczony, bo nie możesz użyć wszystkich 1024 
adresowalnych tile-ów w trybie 256 kolorowym, mógłbyś na przykład spojrzeć jak 
używać innych ustawień pamięci:

http://nocash.emubase.de/gbatek.htm#dsvideoobjs

Musiałbyś ustawić REG_DISPCNT przez funkcję videoSetMode z wartością 
zdefiniowaną w libnds/include/nds/arm9/video.h, przed 
DISPLAY_SPR_1D_SIZE_XXX (defaultową wartością używaną przez nas I GBA 
jest DISPLAY_SPR_1D_SIZE_32).

Aby obliczyć adres do którego kopiować tile musimy wiedzieć 2 rzeczy: ułożenie 
pamięci (memory alignment) jakiego używamy I numery tile-ów do którego chcemy 
przypisać dane. 

Używając formuły z manuala GBATEK Martina Kortha:

TileVramAddress = TileNumber * BoundaryValue

<and libnds's SPRITE_GFX define we can compute the address of any tile as 
follows.>

static const int BOUNDARY_VALUE = 32; /* This is the default boundary value

                                       * (can be set in REG_DISPCNT) */
static const int OFFSET_MULTIPLIER = BOUNDARY_VALUE /
                                     sizeof(SPRITE_GFX[0]);
uint16 * tileVramAddress = &SPRITE_GFX[shuttle->gfxIndex *
                                           OFFSET_MULTIPLIER];
            

Najcześciej będziemy chcieli skopiować więcej niż jeden tile do VRAM-u. Całe 
szczęście, konwertując obrazy do sprajtów przez grit, grit udostępni nam stałe do 
których możemy się odwołać I sprawdzić długość tile-a w bajtach, dla tego sprajta.

Po tym, jak dowiemy się jaka jest długośc w bajtach, możemy użyć funkcji 
dmaCopyHalfwords (która używa wielokrotności bajta do kopiowania), aby 
skopiować dane tile-a do VRAM-u.

Możemy również obliczyć jak wiele tile-ów używa obraz, biorąc jego długość w 
bajtach I dzieląc ją przez to jak dużo tile-ów używa.

W naszym przypadku, ponieważ będziemy używać 16-kolorowych tile-ów, tile (8x8 
pikseli) będzie zajmował 32 bajty.

http://nocash.emubase.de/gbatek.htm#dsvideoobjs


Ładowanie sprite-a

Teraz zobaczymy sprajty w akcji. Załadujmy grafiki moon i orangeShuttle.
Stworzymy nową funkcję initSprites I umieścimy ją zaraz za funkcją 
initBackgrounds. Upewnij się teraz, że includujesz pliki orangeShuttle.h I moon.h.
Zawierają informacje o naszych sprajtach wygenerowane przez program grit.

Poza tym, stworzyłem dodatkową strukturę “SpriteInfo”. Zawiera ona informację o 
sprajtach która nie jest zawarta wprost w strukturze SpriteEntry. Będziemy jej 
używać do lepszego 
zarządzania naszą wiedzą o sprajcie.

Kroki ładowania sprajta

1 Zaczniemy od zapisania obiektu SpriteInfo dla naszego sprajta. Każdy nasz sprajt 
będzie posiadał swój odpowiednik SpriteInfo. Przypiszemy OAM ID do naszego 
sprajta. Ta liczba będzie trzymała informację o tym, jaki wpis w OAM jest 
powiązany z naszym sprajtem. Poza tym, będziemy jej używać do obliczania innych 
offsetów, chociaż nie będziemy tego robić za często.
2 Przypiszemy wysokość, szerokość I kąt sprajta.
3 Wybierzemy wpis OAM który powiążemy z tym sprajtem
4 Skonfigurujemy atrybut 0
5 Skonfigurujemy atrybut 1
6 Skonfigurujemy atrybut 2
7 Skopiujemy dane tile-ów do VRAM-u.
8 Skopiujemy dane palety do VRAM-u.

Przejdziemy te kroki dwukrotnie w poniższym kodzie, pisząc funkcje initSprites dla 
naszych sprajtów. Wszystko opisane jest w komentarzach:



void initSprites(OAMTable * oam, SpriteInfo *spriteInfo) {
    /*  Define some sprite configuration specific constants.
     * 
     *  We will use these to compute the proper index into memory for certain
     *  tiles or palettes.
     *
     *  OFFSET_MULTIPLIER is calculated based on the following formula from
     *  GBATEK (http://nocash.emubase.de/gbatek.htm#dsvideoobjs):
     *      TileVramAddress = TileNumber * BoundaryValue
     *  Since SPRITE_GFX is a uint16*, the compiler will increment the address
     *  it points to by 2 for each change in 1 of the array index into
     *  SPRITE_GFX. (The compiler does pointer arithmetic.)
     */
    static const int BYTES_PER_16_COLOR_TILE = 32;
    static const int COLORS_PER_PALETTE = 16;
    static const int BOUNDARY_VALUE = 32; /* This is the default boundary value
                                           * (can be set in REG_DISPCNT) */
    static const int OFFSET_MULTIPLIER = BOUNDARY_VALUE /
                                         sizeof(SPRITE_GFX[0]);

    /* Keep track of the available tiles */
    int nextAvailableTileIdx = 0;

    /* Create the ship sprite. */
    static const int SHUTTLE_OAM_ID = 0;
    assert(SHUTTLE_OAM_ID < SPRITE_COUNT);
    SpriteInfo * shuttleInfo = &spriteInfo[SHUTTLE_OAM_ID];
    SpriteEntry * shuttle = &oam->oamBuffer[SHUTTLE_OAM_ID];

    /* Initialize shuttleInfo */
    shuttleInfo->oamId = SHUTTLE_OAM_ID;
    shuttleInfo->width = 64;
    shuttleInfo->height = 64;
    shuttleInfo->angle = 462;
    shuttleInfo->entry = shuttle;

    /*
     *  Configure attribute 0. 
     *
     *  OBJCOLOR_16 will make a 16-color sprite. We specify that we want an
     *  affine sprite (via isRotateScale) here because we would like to rotate
     *  the ship.
     */
    shuttle->y = SCREEN_HEIGHT / 2 - shuttleInfo->height;
    shuttle->isRotateScale = true;
    /* This assert is a check to see a matrix is available to store the affine
     * transformation matrix for this sprite. Of course, you don't have to have
     * the matrix id match the affine id, but if you do make them match, this
     * assert can be helpful. */
    assert(!shuttle->isRotateScale || (shuttleInfo->oamId < MATRIX_COUNT));
    shuttle->isSizeDouble = false;
    shuttle->objMode = OBJMODE_NORMAL;
    shuttle->isMosaic = false;
    shuttle->colMode = OBJCOLOR_16;
    shuttle->objShape = OBJSHAPE_SQUARE;

    /*
     *  Configure attribute 1.
     *
     *  rotationIndex refers to the loation of affine transformation matrix. We
     *  set it to a location computed with a macro. OBJSIZE_64, in our case
     *  since we are making a square sprite, creates a 64x64 sprite.
     */



    shuttle->x = SCREEN_WIDTH / 2 - shuttleInfo->width * 2 +
                    shuttleInfo->width / 2;
    shuttle->rotationIndexx = shuttleInfo->oamId;
    shuttle->objSize = OBJSIZE_64;

    /* 
     *  Configure attribute 2.
     * 
     *  Configure which tiles the sprite will use, which priority layer it will
     *  be placed onto, which palette the sprite should use, and whether or not
     *  to show the sprite.
     */
    shuttle->gfxIndex = nextAvailableTileIdx;
    nextAvailableTileIdx += orangeShuttleTilesLen / BYTES_PER_16_COLOR_TILE;
    shuttle->priority = OBJPRIORITY_0;
    shuttle->palette = shuttleInfo->oamId;

    /* Rotate the sprite */
    rotateSprite(&oam->matrixBuffer[shuttleInfo->oamId],
                 shuttleInfo->angle);

    /*************************************************************************/

    /* Create the moon sprite. */
    static const int MOON_OAM_ID = 1;
    assert(MOON_OAM_ID < SPRITE_COUNT);
    SpriteInfo * moonInfo = &spriteInfo[MOON_OAM_ID];
    SpriteEntry * moon = &oam->oamBuffer[MOON_OAM_ID];

    /* Initialize moonInfo */
    moonInfo->oamId = MOON_OAM_ID;
    moonInfo->width = 32;
    moonInfo->height = 32;
    moonInfo->angle = 462;
    moonInfo->entry = moon;

    /*
     *  Configure attribute 0.
     *
     *  OBJCOLOR_16 will make a 16-color sprite. We won't specify that we want
     *  an affine sprite here because we don't want one this time.
     */
    moon->y = SCREEN_WIDTH / 2 + moonInfo->height / 2;
    moon->isRotateScale = false;
    /* This assert is a check to see a matrix is available to store the affine
     * transformation matrix for this sprite. Of course, you don't have to have
     * the matrix id match the affine id, but if you do make them match, this
     * assert can be helpful. */
    assert(!moon->isRotateScale || (moonInfo->oamId < MATRIX_COUNT));
    moon->isHidden = false;
    moon->objMode = OBJMODE_NORMAL;
    moon->isMosaic = false;
    moon->colMode = OBJCOLOR_16;
    moon->objShape = OBJSHAPE_SQUARE;

    /*
     * Configure attribute 1.
     *
     * OBJSIZE_32 will create a sprite of size 32x32, since we are making a
     * square sprite. Since we are using a non-affine sprite, attribute 1
     * doesn't have an rotationIndexx anymore. Instead, it has the ability to
     * flip the sprite vertically or horizontally.
     */



    moon->x = SCREEN_WIDTH / 2 + moonInfo->width + moonInfo->width / 2;
    moon->hFlip = false;
    moon->vFlip = false;
    moon->objSize = OBJSIZE_32;

    /* 
     *  Configure attribute 2.
     * 
     *  Configure which tiles the sprite will use, which priority layer it will
     *  be placed onto, which palette the sprite should use, and whether or not
     *  to show the sprite.
     */
    moon->gfxIndex = nextAvailableTileIdx;
    nextAvailableTileIdx += moonTilesLen / BYTES_PER_16_COLOR_TILE;
    moon->priority = OBJPRIORITY_2;
    moon->palette = moonInfo->oamId;

    /*************************************************************************/

    /* Copy over the sprite palettes */
    dmaCopyHalfWords(SPRITE_DMA_CHANNEL,
                     orangeShuttlePal,
                     &SPRITE_PALETTE[shuttleInfo->oamId *
                                     COLORS_PER_PALETTE],
                     orangeShuttlePalLen);
    dmaCopyHalfWords(SPRITE_DMA_CHANNEL,
                     moonPal,
                     &SPRITE_PALETTE[moonInfo->oamId * COLORS_PER_PALETTE],
                     moonPalLen);

    /* Copy the sprite graphics to sprite graphics memory */
    dmaCopyHalfWords(SPRITE_DMA_CHANNEL,
                     orangeShuttleTiles,
                     &SPRITE_GFX[shuttle->gfxIndex * OFFSET_MULTIPLIER],
                     orangeShuttleTilesLen);
    dmaCopyHalfWords(SPRITE_DMA_CHANNEL,
                     moonTiles,
                     &SPRITE_GFX[moon->gfxIndex * OFFSET_MULTIPLIER],
                     moonTilesLen);
}
            



Czym są asercje (C++) ?

W powyższym kodzie mogłeś zobaczyć coś co wydaje się być odwołaniem do 
funkcji assert. W rzeczywistości, nie są to wywołania funkcji ale rozszerzenia makr. 
Aby ich użyć, należy includować #include <assert.h>.

Makro assert pozwala programiście na tworzenie przypuszczeń co do tego co się 
dzieje w kodzie. Aby ich użyć, po prostu umieść jakiś “fakt” w argumencie. Kiedy 
tylko to założenie nie będzie prawdziwe, program zakończy działanie.

Asercje są sprawdzane nie w czasie kompilacji, ale w trakcie działania programu 
(ang. Runtime).
Pomagają one ominąć bugów w trakcie rozwijania programu, ponieważ zatrzymają 
go zanim stanie się coś złego. Asercje powinny być przez ciebie często używane.

Kiedy wydajesz wersję produkcyjną twojego softu, asercje mogą być usunięte z 
twojego kodu przez preprocesor. Aby to zrobić, po prostu ustaw flagę NDEBUG.

Wyświetlanie sprite-ów

W naszej głównej funkcji musimy zainicjalizować naszą kopię OAM, stworzyć 
strukturę która będzie trzymać dane o naszych sprajtach, wywołać funkcję initSprites 
którą niedawno stworzyliśmy a potem aktualizować OAM za każdą klatką, poprzez 
kopiowanie naszego OAMu do tego właściwego.



int main() {
    /*  Turn on the 2D graphics core. */
    powerOn(POWER_ALL_2D);

    /*
     *  Configure the VRAM and background control registers.
     *
     *  Place the main screen on the bottom physical screen. Then 
arrange the
     *  VRAM banks. Next, confiure the background control 
registers.
     */
    lcdMainOnBottom();
    initVideo();
    initBackgrounds();

    /* Set up a few sprites. */
    SpriteInfo spriteInfo[SPRITE_COUNT];
    OAMTable *oam = new OAMTable();
    iniOAMTable(oam);
    initSprites(oam, spriteInfo);

    /* Display the backgrounds. */
    displayStarField();
    displayPlanet();
    displaySplash();

    /*
     *  Update the OAM.
     *
     *  We have to copy our copy of OAM data into the actual
     *  OAM during VBlank (writes to it are locked during
     *  other times).
     */
    swiWaitForVBlank();
    updateOAM(oam);

    return 0;
}
            



Kompilowanie

Zanim skompilujesz kod, możesz zechcieć na górę twojego pliku main.cpp I 
zweryfikować czy na pewno dołączasz wszystkie potrzebne pliki. W tym momencie 
trochę ich jest, więc łatwo o pomyłkę, dlatego wylistujemy je tutaj jeszcze raz:

#include <nds.h>
#include <assert.h>
#include "sprites.h"

/* Backgrounds */
#include "starField.h"
#include "planet.h"
#include "splash.h"
/* Sprites */
#include "orangeShuttle.h"
#include "moon.h"

Jeśli wszystko poszło OK, po skompilowaniu twój program powinien wyglądać w ten
sposób (patrząc od górnego ekranu):



7. Podstawowa mechanika gry stosowana w Space-shooterach.

Istota programowania zorientowanego obiektowo

Object Oriented Programming (OOP) jest podstawą jeśli chodzi o pisanie dobrej gry 
na współczesnych systemach. Pomimo, że można to zrobić bez niego, OOP to 
niesamowite narzędzie które pozwala na modułowość naszego kodu I 
wykorzystywanie go w różnych miejsach (nie mówiąc już o nadaniu mu abstrakcji I 
czystości).  

Klasa Ship

Pierwszą klasą którą napiszemy będzie klasa Ship. Spakuje ona (ang. Encapsulate) 
wszystkie właściwości naszego statku w łatwym do zrozumienia formacie. Pomyśl o 
tym co może robić statek w odcięciu od kodu – co przychodzi ci do głowy?
Na pewno możliwość do obracania się, strzelania, przyśpieszania, poruszania się w 
zadanym kierunku w zadanej prędkości I pewnie jakieś inne rzeczy.
Jakie cechy może mieć statek? Pewnie prędkość obrotową, przyśpieszenie, masę, 
prędkość maksymalną, pozycję, poziom tarcz? 
Jeśli już skończyłeś burzę mózgów, następnym krokiem jest zapisanie tego, np. w 
formie tabeli. Pomoże ci to później, podczas pisania kodu.

Właściwość Funkcjonalność
shipHeight (wysokość) accelerate (przyśpiesz)

shipWidth (szerokość) moveShip (przemieść)
position (pozycja) turnClockwise (obróć w prawo)

velocity (prędkość) turnCounterClockwise (obróć w lewo)
angle (kąt) getPosition (podaj pozycję)

turnSpeed (prędkość obrotowa) reverseTurn (obróć do tyłu)
thrust (przyśpieszenie) getAngle (podaj wartość kąta)

maxSpeed (maksymalna prędkość)  
mass (masa)  

Tworzenie klasy Ship

Dostarczyłem szablonowy plik ship.cpp, w którym możesz zapisać swoją klasę. Plik 
nagłówkowy, ship.h jest również dostarczony. 
Kiedy w przyszłości będziesz pisał własne klasy, powinieneś również zawsze 
zaczynać od szkieletów, pustych plików które potem zapiszesz.
Możesz wtedy skupić się tylko na kodowaniu.



Konstruktor

<pominąć, nic ciekawego>

Przyśpieszanie

Przyśpieszanie to najprawdopodobniej najważniejsza rzecz jaką może robić twój 
statek. Aby przyśpieszyć, zwiększamy naszą prędkość o pewną ilość (przyśpieszenie)
co jakiś czas, w kierunku w którym zmierzamy. Tutaj wchodzi do gry prosta 
trygonometria. Ponieważ nasza prędkość przechowywana jest jako dwuwymiarowy 
wektor (ze składowymi x I y), musimy zrzutować nasze przyśpieszenie na każdy z 
kierunków. Robimy to poprzez pomnożenie przyśpieszenia przez sinus kąta – to jest 
składowa na oś X, a na oś y: minus cosinus kąta.
Później, po przemnożeniu rzutów przez przyśpieszenie, dodajemy je do 
odpowiadających im rzutów prędkości, sprawdzając, czy nie przekraczamy prędkości
maksymalnej.

void Ship::accelerate() {
    float incX = thrust * sin(angle);
    float incY = -(thrust * cos(angle));

    //the following method of speed limitation is not accurate, traveling
    //diagonally is faster than straight, which is not the desired 
limitation
    //a more accurate method is needed at a later time

    velocity.x += incX;
    //make sure can't go too fast in x direction
    if (velocity.x > maxSpeed) {
        velocity.x = maxSpeed;
    }
    if (velocity.x < -maxSpeed) {
        velocity.x = -maxSpeed;
    }

    velocity.y += incY;
    //make sure can't go too fast in y direction
    if (velocity.y > maxSpeed) {
        velocity.y = maxSpeed;
    }
    if (velocity.y < -maxSpeed) {
        velocity.y = -maxSpeed;
    }
}
            



Przemieszczenie statku

To, jak już wspominałem, jest proste dzięki hardware-owi NDS. Wszystko co 
musimy zrobić, to dodać do naszej pozycji naszą prędkość. 
Hardware sam już zajmie się rzeczami typu “statek wyleciał poza ekran”. 

void Ship::moveShip() {
    //move the ship
    position.x += velocity.x;
    position.y += velocity.y;

    //hw does wrap around for us, so we don't have to have any of 
that sort of
    //logic in here
}

Odwracanie kierunku statku

Domyślenie się tego trochę mi zajęło, ale pomimo że to tylko jedna linia, to jest 
bardzo użyteczna. Możemy obrócić nasz statek, nie obracając go o 180 stopni, ale 
kierując go przeciwnie do jego wektora prędkości. To da nam kąt naszej prędkości 
względem 0 stopni, a potem doda do niego 180 stopni.

void Ship::reverseTurn() {

    angle = (2 * PI) - atan2(velocity.x, velocity.y);

}

Obracanie statkiem

Obracanie statkiem również jest dość proste. Po prostu zwiększamy lub zmniejszamy
kąt o wartość prędkości kątowej, w zależności od tego czy obracamy się w lewo czy 
w prawo.

void Ship::turnClockwise() {
      angle += turnSpeed;
}
void Ship::turnCounterClockwise() {
      angle -= turnSpeed;
}



Pobieranie pozycji statku

Poniższy kod zwróci aktualną pozycję statku:

MathVector2D<float> Ship::getPosition() {
      return position;
}
      

Pobieranie odchylenia statku

To jest trochę bardziej trikowe. Chyba powinienem zacząć od tego, że okrąg według 
NintendoDS ma 32768 stopni. W rzeczywistości nie ma 32768 stopni, ani nawet 
NindendoDS nie wie co to okrąg, ale łatwiej będzie nam zrozumieć co dzieje się w 
hardwarze NDS, jeśli założymy, że tak jest.
Powodem dla którego wybrano właśnie 32768 są wbudowane w libnds tablice funkcji
sinus I cosinus.
Posiadanie jedynie 360 stopni w twojej tablicy byłoby marnotrawieniem przestrzeni, 
kiedy do zapełnienia 360 wpisów w tablicy potrzeba zarezerwowania tyle miejsca, ile
wystarczyłoby również dla tablicy z 512 wpisami.
libnds daje nam większą celność, oddając nam do użytku tablicę z 32768 wpisami.
Aby NDS wiedziało jak obracać nasze sprajty, musimy sami zamieniać wartość kąta 
w radianach na wartość w systemie 32768 kątowym.

Pierwszy krok, to zamiana wartości w radianach na wartość z systemu 360 
stopniowego. To realizowane jest przez pomnożenie jej przez 180/PI.
180 stopni to połowa stopni w okręgu, więc w systemie 32768 stopniowym możemy 
zamienić wartość w radianach mnożąc wartość w radianach przez 
DEGREES_IN_A_CIRCLE/(2 * PI).
Na koniec, po prostu zwracamy tę wartość jako integer.
<todo (The hardware does not have any floating point, so when rotating our sprites, 
we use a fixed point value disguised as an ordinary integer.) >

Oto funkcja zwracająca wartość w stopniach, w systemie 32768 kątowym:

int Ship::radToDeg(float rad) {
      return (int)(rad * (DEGREES_IN_A_CIRCLE/(2 * PI)));
}
int Ship::getAngleDeg() {
      return radToDeg(angle);
}



Linkowanie klasy Ship z naszym programem

Teraz musimy stworzyć instancję naszej klasy ship w funkcji main. Po prostu 
stworzymy obiekt typu Ship I przypiszemy do niego obiekt SpriteEntry.
Z naszą nową klasą zrobimy też coś sprytnego, aby zweryfikować czy wszystko 
działa – niech statek obróci się wokół własnej osi 10 razy.

int main() {
    /*  Turn on the 2D graphics core. */
    powerOn(POWER_ALL_2D);

    /*
     *  Configure the VRAM and background control registers.
     *
     *  Place the main screen on the bottom physical screen. Then arrange the
     *  VRAM banks. Next, confiure the background control registers.
     */
    lcdMainOnBottom();
    initVideo();
    initBackgrounds();

    /* Set up a few sprites. */
    SpriteInfo spriteInfo[SPRITE_COUNT];
    OAMTable *oam = new OAMTable();
    iniOAMTable(oam);
    initSprites(oam, spriteInfo);

    /* Display the backgrounds. */
    displayStarField();
    displayPlanet();
    displaySplash();

    /* Make the ship object */
    static const int SHUTTLE_OAM_ID = 0;
    SpriteEntry * shipEntry = &oam->oamBuffer[SHUTTLE_OAM_ID];
    SpriteRotation * shipRotation = &oam->matrixBuffer[SHUTTLE_OAM_ID];
    Ship * ship = new Ship(&spriteInfo[SHUTTLE_OAM_ID]);

    /* Accelerate the ship for a little while to make it move. */
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        ship->accelerate();
    }

    /*
     *  Update the OAM.
     *
     *  We have to copy our copy of OAM data into the actual
     *  OAM during VBlank (writes to it are locked during
     *  other times).
     */
    swiWaitForVBlank();
    updateOAM(oam);

    return 0;
}
        



Tworzenie głównej pętli gry

Wcześniejszy kod nie był zbyt ekscytujący, bo nie aktualizowaliśmy OAM-u więcej 
niż raz. Musimy stworzyć coś, co nazywa się pętlą gry (ang. Game loop).
Nie będziemy jej implementować do końca w tym rozdziale, bo duża jej składowa 
(odczytywanie klawiszy I dotyku, ang. Input handling) zostanie uzupełniona w 
następnym rozdziale.

Pętla gry ma przynajmniej 3 ważne części – pierwszą rzeczą każda pętla gry powinna
robić, jest zbieranie wejścia z zewnątrz. Kolejną rzeczą, jest aktualizowanie stanu 
gry. Bazując na wejściu które zebraliśmy wcześniej, stan gry się zmieni – np. statek 
zmieni pozycję, kąt, przyśpieszy itd.
Ostatnim komponentem jest wyświetlanie (ang. Rendering). W naszym przypadku 
będzie za to odpowiadać aktualizowanie OAM-u przez nas.

Teraz, skoro już wiemy czym jest pętla gry, czas abyśmy stworzyli taką w naszym 
programie. Pierwszą rzeczą jakiej oczekujemy po niej jest to, żeby aktualizowala stan
gry. Ponieważ na razie I tak nie zbieramy informacji z wejścia, po prostu każemy 
naszemu statkowi się poruszać z zadaną prędkością, co zmieni pozycję statku. Wtedy 
zaktualizujemy atrybuty sprajta nowymi informacjami o naszym statku.
Na koniec wywołamy funkcję która upewni się, że nasz program nie przekroczy 60 
fps (prędkość układu graficznego Nintendo DS) poprzez oczekiwanie na vblank, a 
potem zaktualizujemy OAM, mówiąc mu że zmieniliśmy pewne cechy sprajta I musi 
się tym zająć.

    for (;;) {
        /* Update the game state. */
        ship->moveShip();

        /* Update sprite attributes. */
        MathVector2D<float> position = ship->getPosition();
        shipEntry->x = (int)position.x;
        shipEntry->y = (int)position.y;
        rotateSprite(shipRotation, ship->getAngleDeg());

        /*
         *  Update the OAM.
         *
         *  We have to copy our copy of OAM data into the actual OAM during
         *  VBlank (writes to it are locked during other times).
         */
        swiWaitForVBlank();
        updateOAM(oam);
    }

    return 0;
}

OAM naprawdę tu błyszczy. Potężny hardware Nintendo, cudowne dzieło, w całej 
swojej wspaniałości będzie obracać nasz statek z niewielkim wysiłkiem z naszej 
strony – jedyne co zrobiliśmy, to przesunęliśmy kilka bitów tu I ówdzie. Niezwykłe.



Kompilacja

Upewnij się, że twój plik main.cpp zawiera następujące nagłówki przed kompilacją:

#include <nds.h>
#include <assert.h>
#include "sprites.h"
#include "ship.h"

/* Backgrounds */
#include "starField.h"
#include "planet.h"
#include "splash.h"
/* Sprites */
#include "orangeShuttle.h"
#include "moon.h"

W tym momencie wszystko powinno pomyślnie się skompilować, a ty możesz 
zabawić się ze swoją nową klasą.

<todo wstawić zdjęcie po kompilacji>



8. Pobieranie wejścia w Nintendo DS

Przegląd

NintendoDS ma wiele różnych systemów do pobierania wejścia, włączając przyciski,
ekran dotykowy I mikrofon. Większość konsol zawiera jedynie przyciski I parę gałek 
analogowych. Podczas gdy NDS nie zawiera analoga, ma niesamowity ekran 
dotykowy z milionem różnych kreatywnych sposobów wykorzystania.
Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym, jak użyć mikrofonu (nie opiszemy tu 
jego obsługi), polecam czytanie (trochę przestarzałego) manualu:
http://www.double.co.nz/nintendo_ds/nds_develop9.html

Klawisze

libnds dostarcza nam bardzo ładną abstrakcję dla wejścia klawiszy. Zamiast operacji 
logicznych AND na rejestrach i niewiele mówiących masek, po prostu wywołujemy 
scanKeys, a następnie sprawdzamy jedno z trzech źródeł wejścia:
*   keysDown() - do sprawdzenia jakie klawisze są wciśnięte w tym momencie
* keysHeld() - do sprawdzenia jakie klawisze są przyciśnięte od conajmniej 
chwili
* keysUp() - do sprawadzenia jakie klawisze były wciśnięte I w tym momencie
odciśnięte

libnds dostarcza również pewne maski które pozwalają odczytać jaki dokładnie 
klawisz został wciśnięty:

Key Define Mask Bit Associated Input
KEY_A 1 << 0 A Button

KEY_B 1 << 1 B Button
KEY_SELECT 1 << 2 Select Button

KEY_START 1 << 3 Start Button
KEY_RIGHT 1 << 4 Right D-pad

KEY_LEFT 1 << 5 Left D-pad
KEY_UP 1 << 6 Up D-pad

KEY_DOWN 1 << 7 Down D-pad
KEY_R 1 << 8 R Button

KEY_L 1 << 9 L Button
KEY_X 1 << 10 X Button

KEY_Y 1 << 11 Y Button
KEY_TOUCH 1 << 12 Pen Touching Screen (no coordinates)

KEY_LID 1 << 13 Lid shutting (useful for sleeping)



Dotyk!

Ekran to rzecz która czyni NDS niesamowitym. API libnds do niego jest łatwe:
* kiedy tylko chcesz sprawdzić obecnie wciśniętą pozycję wywołaj funkcję 
touchRead

Ta funkcja przypisuje wartości do struktury zawierającej x I y dotyku. Używaj jej 
następująco:

/* To read from the touch screen, we can do this stuff. */
touchPosition touch;
touchRead(&touch);
touch->px; // This contains the x pixel location.
touch->py; // This contains the y pixel location.

Piszemy funkcję odświeżającą wejście

Teraz wiedząc już jak przyjmować informacje, napiszmy funkcję w naszym pliku 
main.cpp aby je zbierała. Nazwijmy ją updateInput. Ta funkcja będzie pierwszą 
jaką wywołamy w naszej pętli gry.

void updateInput(touchPosition * touch) {
    // Update the key registers with current values.
    scanKeys();

    // Update the touch screen values.
    *touch = touchRead();
}
    

Piszemy funkcję obsługującą wejście

Ta funkcja będzie częścią naszej pętli gry. Będzie reagować na sygnały z zewnątrz I 
odpowiednio, zgodnie z tym zmieniać stan gry. Musi więc znać I mieć możliwość 
zmiany stanu gry – podamy go więc jako argument. Nazwijmy tę funkcję 
handleInput.

Chcemy, aby statek przyśpieszał, gdy naciśniemy przycisk w górę. Aby tak to 
działało, musimy najpierw: 
* Sprawdzić, czy NDS wykrył wciśnięcie przycisku w górę na D-padzie.
* Jeśli tak, to przyśpieszyć statek.
Stan przycisku w górę będzie stale odczytywany, kiedy będzie wciśnięty.
Odczytywanie wejścia nie zmienia stanu rejestru. 
Będziemy postępować tak jak wyżej dla każdego przycisku. Sprawdź, czy jesteś w 
stanie zauważyć co robi każdy przycisk z podanego kodu!



void handleInput(Ship * ship, MathVector2D<int> * moonPos,
                 SpriteInfo * moonInfo, touchPosition * touch) {

    /* Handle up and down parts of D-Pad. */
    if (keysHeld() & KEY_UP) {
        //accelerate ship
        ship->accelerate();
    } else if (keysHeld() & KEY_DOWN) {
        //reverse ship direction
        ship->reverseTurn();
    }
    
    /* Handle left and right parts of D-Pad. */
    if (keysHeld() & KEY_LEFT) {
        //rotate counter clockwise
        ship->turnCounterClockwise();
    } else if (keysHeld() & KEY_RIGHT) {
        //rotate clockwise
        ship->turnClockwise();
    }

    /*
     *  Handle the touch screen.
     *  
     *  This is basically some fancy pants junk to enable grabbing and moving
     *  of the moon. It isn't essential to know how this code works to
     *  understand how to reach values from the touch screen, but it was cool
     *  enough that I wanted to put it in the case study.
    */
    static MathVector2D<int> moonGrip;
    if (keysDown() & KEY_TOUCH) {
        /* Record the grip */
        moonGrip.x = touch->px;
        moonGrip.y = touch->py;
    } else if (keysHeld() & KEY_TOUCH) {
        int newX = moonPos->x + touch->px - moonGrip.x;
        int newY = moonPos->y + touch->py - moonGrip.y;

        /* Prevent dragging off the screen */
        if (newX < 0) {
            moonPos->x = 0;
        } else if (newX > (SCREEN_WIDTH - moonInfo->width)) {
            moonPos->x = SCREEN_WIDTH - moonInfo->width;
        } else {
            moonPos->x = newX;
        }
        if (newY < 0) {
            moonPos->y = 0;
        } else if (newY > (SCREEN_HEIGHT - moonInfo->height)) {
            moonPos->y = SCREEN_HEIGHT - moonInfo->height;
        } else {
            moonPos->y = newY;
        }

        /* Record the grip again. */
        moonGrip.x = touch->px;
        moonGrip.y = touch->py;
    }
}



Jak zauważyłeś, napisana przez nas klasa Ship sprawiła, że obsłużenie logiki którą 
pociąga za sobą wciśnięcie przycisku stało się niesamowicie proste.
Nasze przyciski będą bezpośrednio zmieniać wartość wskazanych zmiennych.
To naprawdę niesamowite, ale prawdziwy cud ma dopiero nadejść.

Jeśli chodzi o księżyc, to nie napisaliśmy dla niego oddzielnej klasy, więc kod 
obsługujący go będzie trochę brudnawy. Musieliśmy podać dodatkowe argument do 
naszej funkcji handleInput, aby reprezentowała stan księżyca. Jeśli chcielibyśmy 
sprawić aby ten kod był czytelniejszy, moglibyśmy napisać strukturę która 
przechowywałaby stan wszystkich obiektów I operacji w jednym miejscu.

Tworzymy główną pętlę gry (znowu)

Wróćmy teraz do naszej funkcji main. Musimy dodać parę poprawek do naszej pętli 
gry, skoro dodaliśmy obsługę zbierania wejścia I reagowania na nie.
Pierwszą rzeczą jaką zrobimy jest aktualizowanie rejestrów wciśniętych klawiszy I 
naciśniętych miejsc na ekranie. Wywołujemy funkcję updateInput I jest to 
wykonywane za nas. Następnie obsługujemy wejście (logika) poprzez wywołanie 
napisanej funkcji handleInput, przekazując w argumencie stan gry, aby funkcja 
zmieniła go za nas. Wszystko inne jest takie jak wcześniej.

int main() {
    /*  Turn on the 2D graphics core. */
    powerOn(POWER_ALL_2D);

    /*
     *  Configure the VRAM and background control registers.
     *
     *  Place the main screen on the bottom physical screen. Then arrange the
     *  VRAM banks. Next, confiure the background control registers.
     */
    lcdMainOnBottom();
    initVideo();
    initBackgrounds();

    /* Set up a few sprites. */
    SpriteInfo spriteInfo[SPRITE_COUNT];
    OAMTable *oam = new OAMTable();
    iniOAMTable(oam);
    initSprites(oam, spriteInfo);

    /* Display the backgrounds. */
    displayStarField();
    displayPlanet();
    displaySplash();

    /*************************************************************************/

    /* Keep track of the touch screen coordinates */
    touchPosition touch;

    /* Make the ship object */
    static const int SHUTTLE_AFFINE_ID = 0;
    SpriteEntry * shipEntry = &oam->oamBuffer[SHUTTLE_AFFINE_ID];



    SpriteRotation * shipRotation = &oam->matrixBuffer[SHUTTLE_AFFINE_ID];
    Ship * ship = new Ship(&spriteInfo[SHUTTLE_AFFINE_ID]);

    /* Make the moon */
    static const int MOON_AFFINE_ID = 1;
    SpriteEntry * moonEntry = &oam->oamBuffer[MOON_AFFINE_ID];
    SpriteInfo * moonInfo = &spriteInfo[MOON_AFFINE_ID];
    MathVector2D<int> * moonPos = new MathVector2D<int>();
    moonPos->x = moonEntry->x;
    moonPos->y = moonEntry->y;

    for (;;) {
        /* Update the game state. */
        updateInput(&touch);
        handleInput(ship, moonPos, moonInfo, &touch);
        ship->moveShip();

        /* Update ship sprite attributes. */
        MathVector2D<float> position = ship->getPosition();
        shipEntry->x = (int)position.x;
        shipEntry->y = (int)position.y;
        rotateSprite(shipRotation, ship->getAngleDeg());
        /* Update moon sprite attributes. */
        moonEntry->x = (int)moonPos->x;
        moonEntry->y = (int)moonPos->y;

        /*
         *  Update the OAM.
         *
         *  We have to copy our copy of OAM data into the actual OAM during
         *  VBlank (writes to it are locked during other times).
         */
        swiWaitForVBlank();
        updateOAM(oam);
    }

    return 0;
}

Kompilujemy

Ponownie, sprawdźmy czy napewno dołączyliśmy wszystkie nagłówki:

#include <nds.h>
#include <assert.h>
#include "sprites.h"
#include "ship.h"

/* Backgrounds */
#include "starField.h"
#include "planet.h"
#include "splash.h"
/* Sprites */
#include "orangeShuttle.h"
#include "moon.h"



W końcu możemy sterować naszym statkiem za pomocą D-pada!
Gra powinna wyglądać jak poniżej:



9. Co z dźwiękiem?

Kiedy używać dźwięków

Dźwięk to podstawa w każdej grze. Nasz mały projekt nie powinien być wyjątkiem – 
dźwięk ożywia elementy gry, takie jak statki, bronie, deszcz, uderzenia mieczy, 
silniki samochodów I tak dalej.

Nie zrozumcie tego źle - wiele gier nie potrzebuje muzyki, na przykład ulubiony 
utwór programisty może denerwować wielu potencjalnych graczy. Zamiast tego, 
pozwól graczom słuchać ich własnej muzyki. Nie wspominając już o tym, że muzyka
może być kosztowna w rozmiarach.

Efekty dźwiękowe z drugiej strony mogą być całkiem użyteczne. Słowo ostrzeżenia -
efekty kiepskiej jakości (trzeszczące, denerwujące, zbyt powtarzalne) są gorsze niż 
gra bez nich. Weź to pod uwagę tworząc własne gry.

Sprzęt

NintendoDS posiada 16 kanałów, ponumerowane od 0 do 15. Kanały 8-15 są 
specjalnego przeznaczenia. Wszystkie kanały mogą grać dźwięki ADPCM I PCM, 
podczas gdy kanały 8-13 są jedynymi kanałami które mogą odgrywać dźwięki PSG a 
14-15 mogą generować szumy. Będziemy eksperymentować jedynie z dźwiękami 
PCM.

Robienie dźwięków

Aby odgrywać nasze dźwięki będziemy używać niesamowicie imponującej biblioteki
homebrew – maxmod. maxmod jest rozpowszechniany razem z libnds, więc 
powinieneś mieć go już zainstalowanego. maxmod może odgrywać zarówno muzykę 
jak I efekty dźwiękowe, w takich formatach jak mod, it, s3m, xm I wav, ale my 
będziemy korzystać tylko z formatu wav.

Używanie dźwięków

Makefile jaki dołączyłem ma dodany wpis tworzący plik soundbank.bin ze 
wszystkich plików dźwiękowych w folderze audio. Wpis uruchamia program mmutil,
który stworzy pliki soundbank.bin I soundbank.h.
Wpis bin2o zamienia plik .bin w coś co można bezpiecznie podlinkować do twojego 
pliku .nds .
Wszystkie te pliki będą znajdować się w folderze build po zbudowaniu.



Wracamy do kodu

maxmod upraszcza odtwarzanie dźwięku. Wszystko co musimy zrobić, to 
zainicjalizować bibliotekę, powiadomić ją o tym gdzie jest nasz soundtrack, 
załadować go z naszego soundbanku I wywołać funkcję odtwarzającą go.

void handleInput(Ship * ship,
                 MathVector2D<int> * moonPos,
                 SpriteInfo * moonInfo,
                 touchPosition * touch) {

    /* Handle up and down parts of D-Pad. */
    if (keysDown() & KEY_UP) {
        // Play our sound only when the button is initially pressed
        mmEffect(SFX_THRUST);
    }
    if (keysHeld() & KEY_UP) {
        //accelerate ship
        ship->accelerate();
    } else if (keysHeld() & KEY_DOWN) {
        //reverse ship direction
        ship->reverseTurn();
    }
    
    /* Handle left and right parts of D-Pad. */
    if (keysHeld() & KEY_LEFT) {
        //rotate counter clockwise
        ship->turnCounterClockwise();
    } else if (keysHeld() & KEY_RIGHT) {
        //rotate clockwise
        ship->turnClockwise();
    }

    /* Handle the touch screen. */
    static MathVector2D<int> moonGrip;
    if (keysDown() & KEY_TOUCH) {
        /* Record the grip */
        moonGrip.x = touch->px;
        moonGrip.y = touch->py;
    } else if (keysHeld() & KEY_TOUCH) {
        int newX = moonPos->x + touch->px - moonGrip.x;
        int newY = moonPos->y + touch->py - moonGrip.y;

        /* Prevent dragging off the screen */
        if (newX < 0) {
            moonPos->x = 0;
        } else if (newX > (SCREEN_WIDTH - moonInfo->width)) {
            moonPos->x = SCREEN_WIDTH - moonInfo->width;
        } else {
            moonPos->x = newX;
        }
        if (newY < 0) {
            moonPos->y = 0;
        } else if (newY > (SCREEN_HEIGHT - moonInfo->height)) {
            moonPos->y = SCREEN_HEIGHT - moonInfo->height;
        } else {
            moonPos->y = newY;
        }

        /* Record the grip again. */
        moonGrip.x = touch->px;



        moonGrip.y = touch->py;
    }
}

int main() {
    /*  Turn on the 2D graphics core. */
    powerOn(POWER_ALL_2D);

    /*
     *  Configure the VRAM and background control registers.
     *
     *  Place the main screen on the bottom physical screen. Then arrange the
     *  VRAM banks. Next, confiure the background control registers.
     */
    lcdMainOnBottom();
    initVideo();
    initBackgrounds();

    /* Initialize maxmod using the memory based soundbank set up. */
    mmInitDefaultMem((mm_addr)soundbank_bin);

    /* Set up a few sprites. */
    SpriteInfo spriteInfo[SPRITE_COUNT];
    OAMTable *oam = new OAMTable();
    iniOAMTable(oam);
    initSprites(oam, spriteInfo);

    /* Display the backgrounds. */
    displayStarField();
    displayPlanet();
    displaySplash();

    /*************************************************************************/

    /* Keep track of the touch screen coordinates */
    touchPosition touch;

    /* Make the ship object */
    static const int SHUTTLE_AFFINE_ID = 0;
    SpriteEntry * shipEntry = &oam->oamBuffer[SHUTTLE_AFFINE_ID];
    SpriteRotation * shipRotation = &oam->matrixBuffer[SHUTTLE_AFFINE_ID];
    Ship * ship = new Ship(&spriteInfo[SHUTTLE_AFFINE_ID]);

    /* Make the moon */
    static const int MOON_AFFINE_ID = 1;
    SpriteEntry * moonEntry = &oam->oamBuffer[MOON_AFFINE_ID];
    SpriteInfo * moonInfo = &spriteInfo[MOON_AFFINE_ID];
    MathVector2D<int> * moonPos = new MathVector2D<int>();
    moonPos->x = moonEntry->x;
    moonPos->y = moonEntry->y;

    /*  Set up sound data.*/
        mmLoadEffect(SFX_THRUST);

    for (;;) {
        /* Update the game state. */
        updateInput(&touch);
        handleInput(ship, moonPos, moonInfo,&touch);
        ship->moveShip();

        /* Update ship sprite attributes. */
        MathVector2D<float> position = ship->getPosition();
        shipEntry->x = (int)position.x;
        shipEntry->y = (int)position.y;



        rotateSprite(shipRotation, ship->getAngleDeg());
        /* Update moon sprite attributes. */
        moonEntry->x = (int)moonPos->x;
        moonEntry->y = (int)moonPos->y;

        /*
         *  Update the OAM.
         *
         *  We have to copy our copy of OAM data into the actual OAM during
         *  VBlank (writes to it are locked during other times).
         */
        swiWaitForVBlank();
        updateOAM(oam);
    }

    return 0;
}
            

Podsumowując – ustawiamy nasz dźwięk w funkcji main a funkcja handleInput 
odtwarza dźwięk kiedy tylko wciśnięty został klawisz.

Wszechpotężny maxmod

Ledwo co dotknęliśmy tego co potrafi maxmod – może on zatrzymywać dźwięki, 
odtwarzać je w pętli, grać muzykę I więcej.

Kompilujemy

Sprawdź czy dołączasz wszystko z poniższych:

#include <nds.h>
#include <maxmod9.h>
#include <assert.h>
#include "sprites.h"
#include "ship.h"

/* Backgrounds */
#include "starField.h"
#include "planet.h"
#include "splash.h"
/* Sprites */
#include "orangeShuttle.h"
#include "moon.h"
/* Sounds */
#include "soundbank.h"
#include "soundbank_bin.h"

To ostatnia iteracja naszego projektu w tym podręczniku. Skompiluj je I ciesz się 
owocami twojej pracy! Powinieneś usłyszeć przyjemny dźwięk, kiedy wciśniesz 
przycisk. 



Gra powinna wyglądać następująco:

Posłowo

Mam nadzieję że bawiłeś się dobrze czytając ten podręcznik tak, jak ja pisząc go. 
Mam także nadzieję, że nauczył cię podstaw programowania na Nintendo DS, a jeśli 
nie, to skierował cię on na odpowiedni tor. 

Życzę szczęścia we wszystkich kolejnych wyzwaniach!

Możesz skontaktować się ze mną przez:
jaeder@patatersoft.info,
jeśli potrzebujesz pomocy lub masz sugestię lub propozycje korekty do tego manuala.

mailto:jaeder@patatersoft.info


Podziękowania

Chciałbym podziękować wszystkim, którzy nauczyli mnie programowania na 
NintendoDS przez te wszystkie lata. Przepraszam, jeśli pominąłem kogoś kto mi 
pomógł. Specjalne podziękowania dla:

John Haugeland

 Martin Korth

 Dave Murphy

 Liran Nuna

 Thorsten Lemke

 Tobias Weyand

 Shaun Taylor

 Bryant Poffenberger

 Hollis Jacobsen

 Jeff Katz

 James Zawacki

 Michael Noland

 Jasper Vijn

 Jason Rogers

 Christopher Double

 Matt Luckett

 Mathias Onisseit

O autorze

Jaeden Amero jest obecnie deweloperem mutliplatformowych sterowników w 
National Instruments w Austin, Texas, USA. Skończył Brigham Young University  w 
grudniu 2008. Lubi programować na NDS, GBA, FPGA, lubi unicycling I gra na 
akordeonie w wolnym czasie.


