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de  legalábbis  nem  ez  a  cél.  Pontosabban:  nem  cél  hogy  az ML1  bármilyen  szempontból  rosszabb 
legyen, mint  az ML2  és ML3, már  csak  azon önző  indokból  sem, hogy nekem  az  FPGA‐témakör  a 
mániám.  Az ML2  és ML3  egy  kicsit  „családiasabb” mert  16  fős  laborokban  van  és  egy  kurzust  2 
mérésvezető  visz  végig,  tehát  kevésbé  van  tömegképzés  érzése  az  embernek  –  ez  a  hangultra  jó 
hatással van. És a mérések sem épülnek annyira egymásra. 

„Nagyon  jó  az  ISE  bevezetés,  viszont  néha  aktualizálni  kéne.  Sajnos  a  Xilinx‐nél  1‐2  havonta  kijön 
hozzá egy 2Gb‐os javítócsomag, ami után random tűnnek el menüpontok és jelennek meg másikak, és 
főleg amikor az ember elkezd foglalkozni vele, elég kellemetlen ha 20 percig kell keresni azt a funkciót 
amit már  nem  úgy  hívnak.  (+vannak  állandó  hibái, mint  pl.  fájlrendszer  kezelése magyar  nyelvű 
fájlokkal)”  – Az  ISE‐t  napi  szinten  nem  használó mérésvezetők  legnagyobb  örömére minden  félév 
elején az éppen aktuális verzióval  indítunk, amit a bevezető követ  is. De félév közben nincs update 
sem  a  doksiban  sem  a  laborban.  A  file‐kezelés  hibáit  igyekeztünk  hirdetni  (meg  kint  van  a  tárgy 
honlapján is) – tény hogy az ISE nem a világ legjobb szoftvere (hogy diplomatikus legyek), de a többi 
FPGA‐s  fejlesztői környezetnek  is megvannak a saját hülyeségei  (mondjuk a  file‐kezelést más cégek 
már megoldották 2009‐re ☺). 

„Nem  volt  kiemelve, hogy mennyire  fontos  felkészülten  jönni minden mérésre. Első  ilyen  tárgya az 
embernek  az  egyetem  alatt,  sok meglepetést  elkerülhettem  volna,  ha  jobban  sulykolják.”  – Majd 
viszünk transzparenseket ☺. Akkor most kiemelem: a többi laborból is fontos. 

„Viszont  a  házikat  jobb  lenne  egyénileg  csináltatni,  mert  a  "mi"  házinkat  én  csináltam 
dokumentummal  együtt”,  „egy ügyesebb  ember  simán  elvisz a hátán  egy  veriloghülye‐mérőtársat, 
végigpuskázva a kiszh‐kat, nagyzházit megcsinálva helyette,  stb. nagyházi beadásánál  jobban meg 
kéne  szorongatni  a  csendesebbik  mérőembert,  érdekes  dolgok  derülnének  ki”  –  Erre  már  kb. 
válaszoltam a 27. kérdésnél, de azért továbbra  is meglep. A második felvetésre: általában próbáljuk 
kiszűrni a másolt/mással csináltatott házikat  (én spec. arra allergiás vagyok). De tény, át  lehet  jutni 
rajta, főleg ha az egyik ember keni‐vágja. 

„A hivatalos  jegyzet mesének  jó,  felhasználásra nem alkalmas. A mérési útmutatóban  jó  lenne, ha 
szerepelne minden méréshez egy típus példa, amely tartalmazza hogy mit? miért? hogyan? miért  jó 
és miért rossz egy mérés (képpel ábrával egyértelmű magyarázattal).” – Ez gondolom elsősorban a 4. 
méréshez  kapcsolódik.  Attól  tartok,  ha  ilyen  lenne  a mérési  útmutató,  akkor  a  többség  ugyanazt 
csinálná, mint  a  2. mérésen  a Verilog  kóddal:  gondolkodás  nélküli  copy‐paste  (de  ezt majd  ott  is 
megszüntetem).  Azért  vannak  ott  a  mérésvezetők,  hogy  ha  valami  nem  tiszta  segítsenek  és 
elmagyarázzák. Tessék kérdezni. Ha inkább a 2. mérésre gondoltál, ott ezt meg fogom tenni. 

„jó lenne ha hibakeresős (vagy bármilyen) EM‐t (vagy bármilyen munkát) nem alapból hibás panelen 
kellene  elvégezni,  a  hibakeresés  előfeltétele  szerintem  a  hibátlan  eszköz  amivel  a  hibát  akarom 
megtalálni.” – Tudtommal nincs hibás FPGA kártya vagy letöltőkábel a laborban. Hidd el, kicseréltük 
volna, még van tartalék (nem annyi, mint az első félévben, de ez más kérdés). 

„Kár hogy nincs  lehetőség  kipróbálni  a házit a mérés  előtt”  – Azért  van  a  4 órás mérés, hogy  ezt 
megtedd, ez az 5. mérés feladata. Nem az a cél (bár persze nem gond) hogy 15 perc után mindenki 
hazamenjen. Ha csak bele nem  fut az ember egy  ISE hibába, akkor a  szimulációban  jól működő ÉS 
szintetizálható Verilog kód működik letöltve is. Nincs benne mágia. 



„Van a  laborhoz hasonló  szabadon  választható  tárgya a  tanszéknek? Ahol  komolyabb, érdekesebb 
dolgokat is lehet programozni FPGA‐val?” – Ha már volt ilyen kérdés, akkor ez lesz itt most a reklám 
helye.  Tehát:  van.  A  „Logikai  tervezés  (vimim286)”  FPGA‐k  belső  felépítésével,  Verilog  &  VHDL 
nyelvekkel,  szimulációval, debug‐gal  (on‐chip  analizátor)  foglalkozik. A  „Mikrorendszerek  tervezése 
(vimim363)” nevéből nem egyértelműen kitalálhatóan pedig FPGA‐n megvalósított mikrokontrolleres 
rendszerekkel  (tehát az FPGA‐ban valamilyen processzor, buszrendszer, HW perifériák, gyorsítók) – 
ilyen rendszer egyébként a 4. mérés FPGA‐ja. Én ebben a sorrendben venném fel őket. Ezeken kívül 
még részben (~50%) FPGA‐kkal foglalkoznak a „Jelfeldolgozó processzorok alkalmazása (vimijv18)” és 
az „Újrakonfigurálható technológiák nagyteljesítményű alkalmazásai (vimim364)” tárgyak. 

39.  Oktatói kommentek 
Az  önfényezést  kihagyva megint  inkább  a  negatív,  esetleg  közérdekű  kommentekből  (meg  néha 
olyanok, amit be kellett tennem, csak úgy). 

„ő meg egy vadparaszt”, „ilyen hozzáállással kár erőltetni a mérésvezetői szerepet”, ….. – Akik írták, 
tudják kire értették. Nincs a szőnyeg alá söpörve, igyekszem kezelni. 

„Hozzáállás:  mérés  labor  3  tárgyat  is  hallgattam  és  sikeresen  teljesítettem  is.  Ott  0.  mérésen 
elhangzott  egy  ilyen  mondat  az  egyik  mérésvezető  szájából:  ,,Ha  sikeresen  megírták  a  beugrót, 
onnantól  kezdve  kérdezhetnek bármekkora baromságot, nem azért  vagyunk  itt hogy megszivassuk 
önöket.''  Egy  ilyen  szemléletnek  örültem  volna mérés  1‐en  is,  sokkal  felszabadultabb  lett  volna  a 
mérés.” – Miért, ML1‐ből (5. mérést nem számítva) bukott ki valaki, aki átment a beugrón? De lehet, 
hogy  csak  a  kinyilatkoztatás  hiányzott  (én  egyébként  azt  hittem  viszonylag  felszabadult  volt  a 
hangulat). A  szemlélet  egyébként már  csak  azért  is  hasonló, mert  jelentős  átfedés  van  az  oktatói 
gárda között. 

„A  poénos,  laza megnyilvánulások  dobnak  a  hangulaton  és  értékelendők  :),  De  akkor  nem  ha  az 
ember  a  jegyéért  küzd  vagy  nem  ért  valamit..  :D,  akkor  borzasztóak...”  –  Ezt  annyira magam  elé 
tudtam  képelni, hogy beraktam. Egyébként  jövőre majd bevetjük  ilyen esetekre a gyászindulót ☺. 
Komolyra fordítva, majd igyekszünk nem elviccelni a komoly szituációkat. 

„viszont  segíteni nem akarnak  igazán. Vagy úgy gondolják, hogy azzal  segítenek nagyon  sokat, ha 
csak úgymond "rávezetnek" a megoldásra” – Jaja, mert az (szerintem) egy jó módszer. Ezzel mondjuk 
lehet  vitatkozni,  de  szerintem  ha  rávezetés  után  neked  esik  le  a  megoldás,  az  sokkal  jobban 
megmarad. Ha csak egyszerűen megmondják, akkor meg 10 perc múlva már nem is emlékszel rá. 

„Jó  lenne, ha kiderül valamikor, hogy melyik oktatót hogy hívják ‐‐ például a fele csoport hónapokig 
azt hitte, hogy a bácsi, aki elöl ül, Szántó Péter.”, „Nem teljesen volt tiszta hogy ki is az a Szántó Péter 
Mindig  azt  hittem  hogy  az  az  öreg  bácsi”  –  Gondoltam  a mérésvezetők  bemutatkoznak,  én  be 
szoktam. Orvosoljuk. De addig  is  legalább volt egy naaagy közös ellenség, akit még senki nem  látott 
☺. (egyébként a második komment szerzője még mindig rosszul tudja, hogy ki volt a mérésvezetője). 

„valamint arra a bizonyos hol  is van a txd‐kivezetésre  is  jobban ügyelni  legközelebb” – Csak hittek a 
magyar nyelvű panel leírásnak, abban volt elrontva. 


