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3 A RADIO SERVICE SOFTWARE (RSS) ÁTTEKINTÉSE 
 Ismertetés és hibaelhárítás, 1. rész. 

Minden esetben, ha egy új szintézeres ipari rádión kezdesz dolgozni (legyen az Motorola, General 

Electric, Icom, Yaesu, Kenwood E.F. Johnson vagy bármi más), ne felejtsd el lementeni el az eredeti 

codeplug-ot és biztonságos helyen tárolni! A mentés helye legyen a programozó könyvtárban lévő 

"archives" névre hallgató mappa, a file neveként pedig add meg a rádió sorozatszámát. Sokkal 

kényelmesebb elpazarolni pár kilobyte-nyi merevlemez-területet, mint egy problémás helyzetben 

azon sopánkodni, hogy honnan és miképpen szerezd be azt a file-t a rádióhoz, amit valószínűleg sosem 

fogsz már visszakapni. Erről részletesebben az egyéb cikkeim között olvashatsz. 

Az alábbi információk nagyrésze személyes tapasztalat-, internetes fórumlátogatások-, telefonos 

eszmecserék illetve hivatalos útmutatók böngészése nyomán gyűlt össze. Ezek összességét dolgoztam 

össze egy emészthető formába öntött kis leírásba, melyet most is olvasol. Reménykedem benne, hogy 

eme leírás segítségével könnyebben fogod venni mindazon akadályokat, amit egy Motorola RSS 

program állít majd eléd. Nem keveset méghozzá. 

Az alábbiakban megpróbálom összefoglalni azokat a főbb problémákat, amikkel minden DOS alapú 

RSS felhasználó (Windows CPS előtti programozó szoftverek) szembesül majd a pályafutása során, 

valamint igyekszem érthetően megmagyarázni az egyes hibák szakszerű elhárításának lépéseit. Bár 

ezen metódusok leginkább csak a Motorola szoftverekre vonatkoznak, egyes esetekben a lépések 

miként-je és hogyan-ja átültethető más rádió szoftverére is. 

Kezdjük ott, hogy minden esetben az eredeti és alap DOS-t kell futtatnod a gépeden. Ez lehet MS-DOS 

vagy PC-DOS, azon belül is 5.xx vagy 6.xx verzió (leginkább MS-DOS 6.22), a számítógépnek pedig valós 

COM azaz soros porttal kell rendelkeznie. Az akármilyen Windows verzió alól futtatott MS-DOS 

parancssor opció NEM JÓ! Amennyiben a képernyőn bármilyen START gombot vagy Windows logo-t 

látsz, akkor a nyakamat teszem rá, hogy az nem eredeti puritán alap DOS! 

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy minden egyes programozási műveletet csakis kizárólag saját 

felelősségre végezz el. Az itt olvasott leírások csupán útmutató jellegűek. Ha valamit elszúrsz, az 

okozott hibákért NEM vállalok felelősséget! Ha rosszul használod az RSS programot vagy Windows 

ablakban futtatod, esetleg túl gyors számítógépen próbálkozol, akkor igen nagy az esély arra, hogy 

tönkreteszed a rádiódat és ajtókitámasztó legyen belőle. 

 A megfelelő RSS kiválasztása 

Először néhány szösszenet arról, hogy milyen módon tudod kiválasztani a megfelelő RSS-t. 

Minden egyes rádiónak (például GP300, HT800 vagy MCS2000) megvan a maga speciális RSS 

programja. És bár ezek nagyon hasonlóak kinézetre, egyik sem fog működni a nem neki szánt rádióval 

illetve fordítva. A GP300 sorozatú kézirádiók teljesen más RSS-t használnak, mint az MCS2000 sorozatú 

mobilrádiók. A Motorola ugyanúgy árusítja az RSS programokat, mint a használati útmutatókat vagy 

szervíz leírásokat: mindegyiknek megvan a saját rendelési száma vagy másnéven part number-je. 
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Minden egyes RSS verziónak megvan a saját rendelési azonosítószáma, melyek általában RVN vagy 

HVN megjelöléssel kezdődnek. 

Így tehát egyértelmű, hogy ha neked egy GM300 mobilrádiód van, akkor azt csak a GM300-hoz való 

RSS-el fogod tudni kiolvasni és programozni. Ha egy Radius M216 rádiód van, akkor az csak a hozzá 

való Radius programmal fog működni. Ha egy MCS2000 rádióval próbálkozol, akkor csak az MCS2000 

sorozatú rádióval fogsz sikerre jutni. Amennyiben a példa kedvéért az MCS2000 rádiót egy 

Radius/GM300/M120 vagy bármilyen más, nem hozzá való RSS-el próbálod kiolvasni, akkor a garantált 

siker esélye gyakorlatilag nulla. 

Egyes RSS programcsomagok esetében előfordul, hogy ma a szoftver több rádiót is támogat. Tipikusan 

ilyen a GM300 RSS, hiszen ugyanabba a családba tartozik az alap GM300 illetve az M10, M120 és az 

M130. Ez azért van így, mert ugyanabba a családba tartozik az M10 egy csatornás illetve az M120 és 

M130 típ. két csatornás rádió is. Gyakorlatilag visszabutított GM300-as rádiók, különféle előlapokkal. 

A belső felépítés ugyanaz, így az RSS nem tesz köztük különbséget ilyen szempontból. 

Előfordulhat olyan eset is, amikor egy RSS rendelési szám alatt két rádióhoz való programot találunk. 

Tipikusan ilyen a DeskTrac (USA), melyet kétféle kivitelben gyártottak: az egyik egy bázisállomás kivitel 

volt (ahol egy készülék volt a dobozban) illetve a másik egy átjátszó kivitel volt (ahol két rádió volt a 

dobozban). A DeskTrac készülék házában gyárilag helyet kapott egy vezérlő elektronika, mely a két 

rádióra van csatlakoztatva illetve egy külön panel, mely a készülék távvezérlését teszi lehetővé. A gyári 

DeskTrac RSS programcsomagban két szoftver volt. Az egyik egy alap Maxtrac programozó, a másik 

szoftverrel pedig a két rádiót vezérlő elektronikát lehet finomhangolni. Természetesen a gyári 

szoftver, ami a rádiókhoz való, nem fog működni abban az esetben, ha a házban lévő két rádiót GM300 

típusra cserélték. Az amatőr világban ugyanis elég elterjedt és bevált gyakorlat a DeskTrac rádióinak 

ilyen módon történő cseréje. Ennek az oka egyszerű. Az UHF sávos MaxTrac vagy 406-420 MHz illetve 

449-470 MHz közötti sávosztással került forgalomba. Valljuk be, hogy egyik sem túlzottan alkalmas a 

rádióamatőr sávokon való forgalmazásra (a GM300 ugyanis 406-420 MHz valamint 438-470 MHz 

közötti sávosztásokkal készült, így alkalmasabb az átalakításra). 

A trönkölt rádiókról általánosságban elmondható, hogy teljesen különböző programot használnak, 

mint a konvencionális társaik. 

Így van ez a MaxTrac esetében is, hogy a példa kedvéért ennél a típusnál maradjak. 

Egy szokványos rendelési szám után, pl. az RVN4020 mögött még egy betű szokott következni. A 

számokat követő betű általában a program verziószámára utal. Lássunk egy példát: a MaxTrac 

elérhető legújabb RSS verzója a "K" betűjelzést viseli: RVN4020K Revision R07.02.00a, a megjelenés 

dátuma 1997.06.25. Egyébként ez a verzió a konvencionális (nem trönkölt) rádiókhoz készült. 

Az ún. "Revision date" csak akkor kerül a figyelem középpontjába, ha a Motorola frissíti az adott RSS 

programcsomagot. Magától értetődő, hogy pl. a "Revision 2" sokkal frissebb, mint a "Revision 1". A 

szoftver verziószáma eltárolásra kerül a rádióban is a programozási folyamat során. Éppen ezért ha 

újra szeretnéd programozni a rádiót, akkor legalább azonos vagy magasabb verziószámú szoftvert kell 

használnod, mint amivel a rádiót legutóbb mókolták. Erről a későbbiekben részletesen olvashatsz itt a 

cikkben. 

A "Revision" avagy másnéven "version" számok általában egy betűvel kezdődnek majd három szám 
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blokkal folytatódnak és a sor végén ismét egy betű áll. Ezek az azonosítók általában "D" vagy "B" 

betűvel kezdődnek, pl.: R07.01.03a vagy B03.00.01c. Az "R" betű a "Release" avagy végleges kiadást 

jelöli a "B" pedig a "Beta" azaz végleges megjelenés előtti állapotra utal. 

Fontosnak tartom megemlíteni azt, hogy a "revision" szám és a "version" szám semmit sem ér az ún. 

RSS "model number" / "part number" nélkül. Éppen ezért ha egy ilyen számra hivatkozunk, akkor a 

teljes és pontos megjelölést kell megadni. Például: az "R05.00.00" önmagában nem jelent semmit, 

hiszen a HVN8177, RVN4023, RVN4043, RVN4175, RVN4077, HVN9007 és az RVN4001 (csak egy 

rövidke kis felsorolás a teljesség igénye nélkül) is rendelkezett az "R05.00.00" megjelöléssel. Persze 

mindegyik külön rádióra utal és ezek egyike sem kompatibilis a másikkal. 

A fentiekből már egyértelműen látható, hogy nagyon fontos a "model number" megfelelő párosítása 

az RSS verziójával ahhoz, hogy pontosan meg lehessen határozni a rádiód programozáshoz szükséges 

szoftvercsomagot. És nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy a verziószámnak azonosnak vagy 

magasabbnak kell lennie, mint a legutóbb programozásra használt RSS verzió. 

 

 RIB vagy RIBless programozó kábel? Mi is az a RIB? 

Aki még sosem foglalkozott Motorola ipari rádiókkal, annak elsőként meg kell ismerkedni a fenti 

fogalmakkal és a kettő közötti különbséggel, mielőtt megvásárolja élete első programozó kábelét 

annélkül, hogy mellényúlna és fölösleges kiadásokba verné magát. Sokan csak belevetik magukat a 

vásárlásba annélkül, hogy előbb alaposabban tájékozódnának a programozást illetően. 

Mi az a RIB? Egy rövidítés: Radio Interface Box nevet takarja, mely egy kis fekete doboz ami 

sokmindenre használható: 

1. Fesztültségszint-illesztést végez (az RS232 port és a rádió be- és kimenetei között) 

2. Kezeli a soros porton a "busy" jelzést a PC és a RIB valamint a RIB és a rádió között 

3. Vezérli az adatfolyamot a rádió és a PC között 

A RIB a számítógép soros portjára kapcsolódik és az esetek többségében saját tápellátást igényel. A 

tápforrás lehet egy belső (vagy külső) 9V-os elem vagy egy fali dugasztápról nyert 9-12V közötti 

stabilizált egyenfeszültség. Bizonyos típusoknál a tápellátást a rádióból nyeri (ilyenkor nem kell külön 

megtáplálni a kis fekete dobozkát, azaz a RIB-et). 

Vannak olyan gyártó cégek, akik úgynevezett "RIBless" azaz RIB-et nem igénylő kábeleket is 

forgalomba hoznak. Alapvetően kétféle RIB nélküli kábeltípus létezik: az egyik fajta kábel végén DB9 

vagy DB25 csatlakozó van, a másik típuson pedig USB csatlakozó található, természetesen mindkét 

fajtánál a PC felőli végeken. 

Kezdjük először a DB típusú csatlakozók vizsgálatával: tulajdonképpen ezek a fajták nem tekinthetőek 

100%-osan RIB nélküli kábeleknek, ugyanis a gyártók sok esetben egy miniatűr elektronikát tesznek a 

csatlakozóházba, mely ugyanúgy jelszint-illesztést végez, mint egy klasszikus RIB. A különbség csupán 

annyi, hogy ez a minimalista elektronika nincsen szem előtt, de valójában részt vesz a programozási 

folyamatban, hasonlóan, mint egy klasszikus RIB dobozka. Ezek a kábelek általában sokkal drágábban 

beszerezhetők, mint a hagyományos RIB-et igénylő gyári kábelek. Ezenfelül eléggé be van határolva 
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azon rádiók száma, melyek hajlandóak ezzel a minimalista illesztéssel együtt dolgozni (tipikusan ilyen 

a GP300, GP350, GTX, MaxTrac, Radius Mobile, GM300 satöbbi). Ez a kábel általában azon 

felhasználóknál lehet hasznos, akik egy adott típusból (pl. a fent soroltak közül) üzemeltetnek több 

darabot. 

Az USB csatlakozóval szerelt kábelek kicsit eltérő felépítésűek, ugyanis itt a csatlakozó műanyag 

házába egyszerre van beleintegrálva egy soros port/USB átalakító, ill. egy minimalista RIB áramkör, 

melyről az előzőekben már írtam. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy ezek a kábelek teljességgel 

használhatatlanok a DOS alapú RSS programcsomagok esetén, ugyanis a DOS-nak semmilyen USB 

támogatása nincs (hiszen az 1980-as években még sehol sem volt az USB port). Így ha elkapkodtad a 

vásárlást és beleugrottál egy USB kábel megvásárlásába, akkor se történt nagy baj: mindösszesen 

annyi, hogy kizárólag a Windows alapú CPS programokkal szállított rádiókat fogod tudni programozni 

(jellemzően az 1995-1996 utáni modellek). Ezen CPS programok általában Windows 95-re ill. Windows 

98-ra lettek optimalizálva. Szerencsés esetben gond nélkül futtathatók akár Windows 2000 vagy XP 

operációs rendszeren is. Megjegyezném, hogy bár a Windows 95 és 98 már rendelkezett valamilyen 

mértékű USB támogatással, azonban ezek még igen kezdetleges megoldások voltak, így az esélye 

nagyon pici annak, hogy az USB alapú "RIBless" kábeled megfelelően működjön. Javasolt a Windows 

2000 vagy újabb operációs rendszer használata. 

A személyes véleményem a gyakorlati tapasztalatok alapján az, hogy az USB "RIBless" kábel helyett 

érdemes venni vagy építeni egy eredeti Motorola "RIB"-et és használni azt a gyári kábelekkel, mert 

egy esetleges probléma esetén igen csekély a valószínűsége annak, hogy kiderítsd a hiba okát: vajon 

az USB/soros átalakítóval van a gond vagy inkább a minimalista integrált "RIB"-el? Sosem fogod 

megtudni. Nem éri meg a fáradtságot! Az E-Bay online piactéren kapható USB-s "RIBless" kábelek 99%-

a nem fog normálisan működni, köszönhető ez a silány és olcsó tervezésnek vagy a hibás 

vezetékezésnek. Az ismerősi körömben sokan próbálkoztak ilyen kábelekkel, de minden 

kalandozásnak az lett a vége, hogy az illető kénytelen volt megvenni vagy utánépíteni az eredeti 

Motorola "RIB"-et. Érdemes előre gondolkozni és tanulni mások hibájából. 

Érdemes mindenképpen megfontolni a gyári "RIB" vásárlását, márcsak az alábbiak miatt is: 

1. A későbbiekben egy rádió beszerzése, ami már nem támogatja a "RIBless" kábelt 

2. Megsérül a "RIBless" kábel, melynek a kapcsolási rajzát nem fogod tudni beszerezni 

3. Előfordulhat, hogy ugyanazon rádiócsalád egyes készülékeihez jó lesz a "RIBless" kábel, míg 

másokhoz nem.  

Említeni sem kell, hogy természetesen az eredeti Motorola "RIB"-el (vagy utánépített dobozkával) a 

fenti három probléma egyik sem fog jelentkezni. Ezt gyakorlatból mondom. 

Illetve van még egy nyomós indok, hogy miért ne pazarold az időd a különféle kínai utángyártott 

"RIBless" kábelekre: jelen cikk írásakor (2019) egy ilyen kábel átlagos ára kb. 40-50 dollár. Amennyiben 

rendelkezel némi kis forrasztási tudással és van pár alapvető alkatrészed otthon a fiókban, könnyedén 

megépítheted az eredeti "RIB" kapcsolást pár óra alatt. Mindössze pár tranzisztor, kondenzátor, 

ellenállás és némi forrasztási tudás kell hozzá. Mondanom sem kell, hogy a várható anyagköltség nem 

fogja elérni az 40 dollárt sem! Ja és még valami! Az általad gyártott illesztő elektronikát az összes DOS 

alapú rádióhoz tudod majd használni, ellentétben a kínai csodával. Ugye mennyivel szimpatikusabb? 
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Sok Internetes fórumon találkoztam már az alábbi kérdéssel: "Az eredeti interfészt vegyem meg a 

Motorolától vagy én is megépíthetem? Netán utángyártottat vásároljak?". Nos, a válasz egyszerű. Az 

eredeti Motorola "RIB" kapcsolási rajza bárki számára elérhető az Interneten (írd csak be a kedvenc 

keresődbe, hogy "Motorola RLN4008 RIB"! Garantálom, hogy rengeteg találatot fogsz kapni, mellékelt 

kapcsolási rajzzal és alkatrészjegyzékkel), így az utángyártó cégek is az eredeti dobozkát koppintják le. 

Amennyiben a kínai utángyártott modell alapja az eredeti "RIB", akkor nincs mitől félned. Vedd meg 

nyugodtan. Bizonyos gyártmányok nem az eredeti "RIB" alapján készülnek, így kimaradhat belőlük az 

az elektronika, ami azt vezérli, hogy a PC program mikor és hogyan figyelje a rádióból érkező időzített 

utasításokat. Ezen speciális utángyártott "RIB"-ek nagy valószínűséggel nem fognak megbízhatóan 

működni (tipikusan az MTS és MCS sorozatú rádiók esetén). 

És most jöjjön egy nagyon fontos kérdés! Honnan fogod tudni, hogy melyik RSS való a te rádiódhoz? 

Szerencsére a Motorola elérhetővé tette azt a listát, mely megadja neked erre a kérdésre a pontos 

választ. A lista elérhető a Motorola központi (USA) ügyfélszolgálatánál vagy a hozzád legközelebb eső 

hivatalos Motorola márkakereskedésben. Hívd fel őket! 

 Pár gondolat a frekvenciák beviteléről 

Egyes RSS programcsomagok esetén lehetőség van arra, hogy úgynevezett "Out Of Band" azaz sávon 

kívüli frekvenciákat üssünk be és programozzunk a rádióba (a frekvenciák bevitelénél a shift gomb 

lenyomása mellett). Azonban ez nem minden RSS-nél van így: ez utóbbi esetén manuálisan bele kell 

piszkálni a szoftvercsomag egyes file-jaiba. Erről majd a későbbiekben olvashatsz részletesen. Amikor 

a programozók egy új rádióhoz kezdtek el RSS-t írni, akkor nagyon gyakran a már meglévő elemeket 

használták fel a régi RSS-ből. Éppen ezért van az, hogy ezek a szoftverek ennyire hasonlítanak 

egymáshoz a menük elrendezésétől kezdve a funkcióbillentyűk kiosztásán át az ablakok felépítéséig. 

És pontosan ezért van az, hogy a shift gombos megoldás az egymást követő szériáknál ugyanúgy nyerő 

trükk. 

 Néhány apróság a soros (COM) portot illetően 

Az eredeti IBM PC és IBM PC XT még DB25M típusú csatlakozókat használt a soros interfész 

illesztésére. Az IBM PC AT és RT sorozat már egyaránt használt DB25 és DB9 csatlakozókat. A Hewlett-

Packard PC-k első idejében egy gyártási hiba folyamán az "apás" csatlakozó helyett "anyás" típus került 

az alaplapokra. Ezt a malőrt egy "apás-apás" adatperrel könnyen át lehetett hidalni. A korai soros 

illesztőknél csupán a COM1 és COM2 portok között lehetett válogatni. Az évek során a lehetőségek 

tárháza bővült, a felhasználó már a COM1, COM2, COM3 és a COM4 között is szabadon választhatott 

egy kis jumperrel. A jumper beállítása után a DOS-ban meg kell bizonyosodnod arról, hogy a BIOS 

valóban "látja" is a portot. Erre szolgál az MSD parancs. A legtöbb DOS alapú Motorola RSS-ben csupán 

a COM1 és a COM2 portot kiválasztani szofteveresen. A későbbi szoftver verzióknál már megjelenhet 

a COM3 és a COM4 is mint választható opció. Ha tuti sikert szeretnél elérni, akkor mindig válaszd a 

COM1 portot hardveresen és szoftveresen is!  
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 Az RSS eredete 

Az Egyesült Államokban székelő Federal Communications Commission (FCC) illetve az egyéb 

országokban lévő azonos hatáskörrel rendelkező szervezetek (Magyarországon jelen cikk írásakor, 

2014-ben: Nemzeti Média- És Hírközlési Hatóság azaz NMHH) komolyan veszik azt, hogy az egyes 

rádiófelhasználók csak és kizárólag abban a sávrészben tudjanak forgalmazni, ahová az engedélyük 

hivatalosan szól. Az USA-ban az FCC nagyon komolyan szabályozza azt, hogy az ipari rádiók 

végfelhasználói ne tudják megváltoztatni vagy átprogramozni a rádiókban tárolt frekvenciákat 

úgymond házi eszközökkel. Az FCC csak akkor ad forgalomba hozatali engedélyt a készülékekre, ha 

azok a fenti követelményeknek (és egy sor egyéb elvárásnak) maradéktalanul megfelelnek. 

A régi időkben (amikor a rádiók adási és vételi frekvenciáját még kvarckristályokkal állították be) sokkal 

nehezebb volt egy adóvevő áthangolása. Komoly szakmai tudást, műszerparkot és hozzáértést 

igényelt. A rádiót több lépés sorozatával kellett precízen a megfelelő frekvenciára hangolni. 

A szintézeres rádiók megjelenésével a dolgok hirtelen megváltoztak. Erre a változásra a különféle 

gyártó cégek eltérően reagáltak, különféle megoldásokat eszeltek ki. Például a Bendix-King 

kézirádióknál egy ún. hardverkulcsot kell a hangszóró/kézibeszélő csatlakozóba helyezni ahhoz, hogy 

a rádió "átbillenjen" programozási módba. Természetesen némi barkácsolással és farigcsálással ez az 

akadály könnyedén leküzdhető. Más gyártók (pl. A Midland és korai Kenwood modellek) egy speciális 

illesztő interfészt használtak a programozáshoz. Ezt az interfészt a gyár csak és kizárólag csak a 

programozást végző műhelyeknek adta el, magánszemélyeknek nem. Megint más gyártók szintén a 

hardveres megoldást választották, de kicsit másképpen: fizikálisan ki kellett nyitni a rádiót, egy 

jumpert vagy forrasztást arréb kellett helyezni, egy kis kapcsolót át kellett kapcsolni stb. ahhoz, hogy 

a rádiót kiolvasni / programozni lehessen. Napjainkban, a miniatűr SMD alkatrészek korában ez utóbbi 

védelmi megoldás kiiktatása komoly forrasztási gyakorlatot igényel, hiszen a jumpereket felváltották 

a 0 Ohm-os SMD ellenállások, melyek általában egy ragasztó cseppel oda is vannak rögzítve a 

nyomtatott áramköri panelre (a mobilrádióknál aktív üzem közben fellépő vibráció miatt). Elég egy 

óvatlan mozdulat és máris felszakadt a fólia rajzolat a panelról. 

A gyártóknak komoly FCC előírásoknak kell megfelelniük ahhoz, hogy a rádiókba programozott 

frekvenciákat csak egy hozzáértő, gyakorlattal és megfelelő felszereléssel rendelkező technikus tudja 

csak megváltoztatni. És mivel egy szakműhelyben dolgozó technikusnak rendelkeznie kell FCC 

engedéllyel, így felelősséggel tartozik minden munkáért, amit kiad a kezéből. 

A kezdetekben a Motorola úgy döntött, hogy egy teljesen más irányból közelíti meg ezt a kérdést. A 

Motorola első szintézeres rádiója a Syntor volt, mely tulajdonképpen a Micor egyenes ági 

leszármazottja. A rádió átprogramozásához a készülékben lévő memória modult ki kellett venni és 

bele kellett dugni egy különálló, bőröndbe épített programozó egységbe, mely a "Motorola Digital 

Analyzer / Controller and Programmer / Rearer" nevet viselte, típusjele: Model R-1800A. Ezt követte 

a későbbiekben a Model R-1801. A szakzsargonban ezeket csak bőrönd-programozóként emlegették. 

Az említett rádiókat követő típusok is ezen programozási elven működtek: ha nem rendelkeztél a 

bőrönd-programozóval, a memóriamodulokhoz szükséges adapterekkel ill. nem volt a birtokodban a 

bőröndben lévő mini számítógépen futó programozó szoftver, akkor gyakorlatilag semmit sem tudtál 

kezdeni az adóvevővel. Ez a technika a kezdeti időkben remek megoldásnak bizonyult, azonban a 

mérnökök hamar rájöttek, hogy a bőröndben lévő programozó interfész és a beépített mini PC elég 



Radio Interface Box & Radio Service Software  HA5BRG © 2014-2019 

- 10 - 
 

sérülékeny és a cipelése sokszor nehézkes. Éppen ezért a mérnökök más megoldás után néztek. 

Kézenfekvő volt az 1980-as évek közepén magának teret hódító IBM PC soros (COM) portjának 

alkalmazása. Az első Motorola készülék melyet a soros porton keresztül lehetett programozni, a 

Mostar nevet kapta. A Mostar után már minden Motorola rádiót a soros porton lehetett kiolvasni és 

vagy programozni. Erről majd a későbbiekben olvashatsz. 

Napjainkban (2019) a Motorola adóvevőit egy Windows alapú programmal, a Customer Programming 

Software (CPS) segítségével lehet programozni. A CPS program megvásárlásával csupán egy könyvet 

kapsz, egy CD-t és egy bizonyítványt arról, hogy a program eredeti, gyári forrásból származik és 

jogosult vagy annak a használatára (egészen addig, amíg a Motorola is úgy akarja). A CPS 

programokban egy beépített másolásvédelem van. A Motorola jogi osztálya nagyon komolyan veszi a 

szerzői jogokat és minden másoláson rajtakapott személyt (legyen az ügyfél vagy bárki más) szigorúan 

büntetnek. Éppen ezért senki épeszű nem akarja kockáztatni azt, hogy másolatot készít egy olyan 

programról, amit drága pénzen megvásárolt és még egy bírósági pert is a nyakába akaszthatnak. Ettől 

sokak állása, a cégének jövője is függhet. A szoftver megvásárlásakor aláírsz egy szerződést, melyet a 

Motorola jogi osztálya állított össze, a saját szájízük szerint. Ha kell a szoftver, akkor alá fogod írni. A 

Motorolát nem érdekli, hogy ez ellen van-e kifogásod, avagy nincs. 

A régiebbi szoftvereket Radio Service Software-nek (RSS) hívták. Ezek mindegyike MS-DOS vagy PC-

DOS (a kettő között küölönbség van) operációs rendszeren futott. Tulajdonképpen mindegy, hogy 

melyikről beszélünk (CPS vagy RSS), a program feladata az, hogy fusson a számítógépen, a program 

segítségével pedig meg tudj határozni bizonyos adási- és vételi frekvenciákat, PL vagy DPL értékeket 

és ezeket fel tudd programozni a rádióba. A rádió típusától függően általában az alábbiadatokat találod 

az ún. MODE fül alatt a programban: 

- Vételi RF frekvencia, pl. 449.000 MHz. 

- Adási RF frekvencia, pl. 444.000 MHz. 

- Adási RF teljesítményszint, pl. 25 Watt. 

- Adási PL/DPL (CTCSS), pl. 127.3 Hz. 

- Talk-Around adási RF frekvencia, pl. 449.000 MHz. 

- Talk-Around adási RF teljesítményszint, pl. 10 Watt. 

- Talk-Around PL/DPL (CTCSS), mely lehet "no tone" vagy "DPL". 

- Adásidő-korlát, pl. 90 másodperc. 

- Ki- vagy bekapcsolt titkosítás (és a titkosítási eljárás fajtája). 

- Zajzár opciók, pl. AND vagy OR. 

- Szelektív hívásra vonatkozó akusztikus visszajelzés. 

- Scannelés: be- vagy kikapcsolás, ill. a hozzá tartozó gomb beállítása. 

- Belső scan lista: az alapértelmezett csatornák scan-listája, pl: 7, 8, 12. 

- Magas prioritás: egyes rádiók rendelkeznek különféle prioritásokkal, pl: Mode 1. 

- Második legmagasabb prioritás: pl. Mode 4. 

....és még sok más egyebet is találsz majd. A fenti lista csak a gyors áttekintés érdekében íródott a 

teljesség igénye nélkül. Az amatőr gyakorlatban elterjedt programozási trükk az, amikor szimplex 

csatornák beállításánál az ún. "talkaround" frekvenciának is ugyanazt a frekvenciát adod meg, azonban 

a teljesítmény szintet kisebb vagy magasabb értékben határozod meg. Ezzel tudod elérni azt, hogy 

tulajdonképpen a "talkaround" gomb egy teljesítmény-állító kapcsolóvá válik olyan típusok esetén, 



Radio Interface Box & Radio Service Software  HA5BRG © 2014-2019 

- 11 - 
 

ahol ezt gyárilag a szoftverből nem tudnád konfigurálni.  

A Zone azaz zóna tulajdonképpen nem jelent mást, mint egy kupac csatornát csoportokba rendezve. 

Ezeket a csatornákat úgy rendezed, ahogy jólesik. A példa kedvéért fel tudsz programozni egy rádiót 

olyképpen, hogy egy külön zónába rendezed az átjátszókat, egy másik zónába pedig a szimplex 

csatornákat. Minden további probléma nélkül megoldható az is, hogy akár földrajzilag rendezed 

zónákba a csatornákat vagy éppen megyék alapján. A varációk csak a te fantáziádon múlnak. 

Miután az RSS-ben beállítottad a szükséges frekvenciákat és a PL/DPL adatokat, az RSS ezeket az 

adatokat bináris adatblokkokká alakítja (amit általában "code plug" vagy "codeplug"-ként emlegetnek 

a szakzsargonban). Ezeket az adatcsomagokat a rádióba tölti a program, egy a rádióba integrált soros 

porton keresztül. Az adatok ezt követően a rádió memóriájába kerülnek. A rádióhoz a hátlapi 

csatlakozón át vagy az előlapra kivezetett mikrofon csatlakozón keresztül lehet hozzáférni az RSS 

programmal. Egyes rádiós szervíz dokumentációk a "personality" kifejezést használják a codeplug 

kifejezés leírására. A CPS és az RSS is a RIB nevezetű illesztő elektronikát használja a PC és a rádió 

közötti adatátvitelre, kommunikációra. Ha nem rendelkezel a RIB-el és vagy a szükséges kábelekkel, 

akkor hiába szerezted meg az RSS-t, nem fogod tudni programozni a rádiót. 

Bár a CPS már évekkel ezelőtt felváltotta a korábban használt RSS-t, még mindig nagyon sok helyen 

RSS-ként emlegetik ezeket a szoftvereket annak ellenére, hogy ez a megnevezés hibás. Különösen az 

Internetes fórumokon terjedt el a kifejezés helytelen használata, ennek köszönhetően fogsz találkozni 

a "Kenwood RSS", "Yaesu RSS" vagy "Icom RSS" megnevezésekkel. A továbbiakban csak az RSS 

kifejezést fogom használni, annak ellenére, hogy a CPS már kifinomultabb programozáson alapszik és 

nem rendelkezik azon gyermekbetegségekkel, ami még az RSS idejében jellemezte ezeket a 

programokat (PC órajel és COM port hibák).  

Az RSS megjelölés sok esetben félrevezető lehet, hiszen hivatkozhatsz vele az összes Motorola által 

valah készített programra, hivatkozhatsz vele az összes Windows előtti programra vagy akár egy adott 

rádiószéria programjaira (pl. az összes MaxTrac RSS-re). De hogy még bonyolultabb legyen: még 

jelentheti akár egy adott rádió egy speciális szoftverjét is (pl. a MaxTrac Revision 7.02.xx változatát). 

Pontosan a fentebb soroltak miatt igyekszem majd a leírásban mindig pontosan fogalmazni vagy 

megmagyarázni az adott fejezet mondanivalóját. 

Mint már szó volt róla, az RSS egy olyan program, ami a számítógépeden fut és arra szolgál, hogy a 

rádióban lévő frekvenciákat, PL/DPL adatokat egy codeplug formájában a rádióba küldje. Az RSS 

segítségével a codeplug tartalmát ki is tudod nyomtatni, vagy a rádióban lévő codeplug-ot ki is tudod 

olvasni. A kiolvasott file-t akár el is tudod menteni a gépre vagy egy floppy lemezre. Továbbá az RSS 

segítségével a codeplug-ot klónozhatod, szerkesztheted, megnyithatod vagy el is mentheted anélkül, 

hogy a rádiót be kellene kapcsolni vagy a számítógéphez csatlakoztatni. Bizonyos rádiók esetében 

külön kell felprogramozni a rádiót és a hozzá kapcsolódó kezelőegységet (tipikusan ilyen a Syntor 

X9000 típus). A legtöbb típus esetén az összes információ egyetlen file-ban, a codeplug-ban van 

letárolva. A rádiók rendelkeznek egy saját mikroprocesszorral, mely egy speciális saját programot 

futtat: ezt nevezzük firmware-nek. Ez a firmware olvassa be a codeplug adatokat, ami tulajdonképpen 

a rádiót működteti. A firmware különféle tárolókban foglalhat helyet: lehet egy egyszer írható PROM, 

lehet egy UV-ablakos EPROM, lehet egy a processzorba ágyazott chip vagy egy külön Flash memória. 

Egyes rádiókban a fent soroltakból több is található. Ilyen a MaxTrac, ahol az alap működtető firmware 

a processzorba van ágyazva, a különféle részegységek moduljain pedig további 2 PROM található.  
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A kezdeti időkben az RSS programokat 5.25"-os floppy lemezeken adták ki. Később már 5.25" és 3.5" 

lemezeket is használtak, ezek mindegyike külön rendelési számmal rendelkezett. A még későbbi 

időkben már elhagyták az 5.25" floppykat és már csak 3.5" lemezeken volt elérhető a program. 

Napjainkban a szoftvereket már CD lemezeken adják át a megrendelőnek. 

Léteznek továbbá az úgynevezett "Lab RSS" és "DepotRSS" jelölésű szoftverek. Az alap RSS csupán 

alapvető változtatásokat engedélyezett a rádió codeplug-kában, pl. adási- és vételi frekvencia, PL/DPL 

értékek illetve egyszerűbb tesztelési folyamatokat lehetett még lefuttatni. Sok esetben egy rádió 

javítása csak akkor volt lehetséges, ha a felhasználó visszaküldte a rádiót egy a Motorola által 

üzemeltetett szervízbe, amit szaknyelven "Depot"-nak neveznek. Ezek a javítóműhelyek 

felszereltebbek és modernebbek voltak a végfelhasználó által fenntartott műhelyeknél, ennél fogva 

mind hardveresen mind pedig szoftveresen több hibát tudtak feltárni és kijavítani. A "Lab" megjelölésű 

szoftvereket a Kutatás-Fejlesztés részlegben használják a Motorola saját fejlesztőmérnökei és 

programozói. Ezek a Lab programok sokszor teljesen más felépítésűek, a használatuk bonyolultabb, 

kezdetlegesebb, hiszen nem egy esetben ezek a programok voltak az első szériás alapprogramok, 

melyekből a későbbiekben az alap RSS-t vagy a Depor programot fejlesztették. Ezeket a programokat 

egy az indítóképernyőn megjelenített "Lab" vagy "Depot" verzió különbözteti meg az alapverziótól. Az 

évek során számos Lab és Depot program szivárgott ki a Motorola műhelyeiből, melynek a cég 

érthetően egyáltalán nem örült, annak ellenlére, hogy ezen szoftverek kizárólag egy adott rádióhoz 

vagy rádiócsaládhoz voltak alkalmazhatóak. Ennek ellenére a rádióamatőrök között nagy 

népszerűségnek örvendenek ezek a programok, hiszen számos olyan funkció finomhangolható vele, 

mint pl. a VCO hangolófesztültség. Egyes esetekben csak akkor állítható helyre egy rádió sérült 

codeplug-ja, ha rendelkezel a szükséges Lab vagy Depot programmal. 

A másik komoly probléma az ún. Revision-ok hiánya a fejlesztés során. Az alap RSS-el ellentétben ezek 

a programok sokszor nem követték szigorúan a számítógépes hardver-környezet fejlődését (pl. az 

egyre nagyobb processzor órajeleket illetően). A Kutatás-Fejlesztés részlegnek általában kisebb dolga 

is nagyobb volt annál, hogy átírja a programokat az éppen aktuálisan megjelenő legújabb PC 

hardverekhez. Ezek miatt nem meglepő, hogy a DOS alapú Lab és Depot szoftverek a mai napig csak 

régi és lassú gépeken futnak megbízhatóan (80286/80386/80486 processzorok). 

Egy speciális példa a fent írottakra: 

A legutolsóként megjelent MaxTrax RSS akár az 1 GHz-es processzorokon is még megbízhatóan fut 

(már javították a CPU/COM port közötti sebesség-problémákat). Ezzel ellentétben viszont pl. 

hárommal az utolsó kiadás előtti RSS kizárólag a lassú processzorokkal szerelt gépeken volt hajlandó 

futni. Ugyanez érvényes a MaxTrac Lab programra is. 

Egy másik péda: 

Létezett egy olyan Syntor X9000 konfiguráció, ahol két darab 128 csatornás rádió (két bármilyen rádió, 

pl. UHF és VHF) volt rákötve egy 256 csatornás kezelőre. Az ehhez tartozó RSS már-már ősinek 

mondható, kizárólag nagyon lassú számítógépeken fut. A rádióamatőr változtatú Syntor X9000 RSS 

szintén csak lassú, régi gépeken indul el. Ezzel ellentétben a legutolsóként kiadott Syndor X9000 verzió 

már nem kezeli a "dual radio" üzemmódot és nem engedi a rádióamatőr sávokba eső frekvenciák 

bevitelét (sem a 10m, sem a 6m sem pedig a VHF/UHF sávrészben). 
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Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a Lab és Depot szoftverek nem váltják ki az alap RSS 

programokat, melyekkel a frekvenciák bevitele és a PL/DPL stb. adatok megadása történik. A Depot és 

Lab programok inkább trükközésre és finomhangolásra szolgálnak, amikre az alap RSS nem képes. 

A legtöbb RSS már a saját verziószámát is beágyazza a codeplug-ba, ha a rádió programozásra kerül. A 

következő programozásnál az RSS ezt a beágyazott adatot ki is olvassa. Éppen ezért fordul elő gyakran, 

hogy az RSS nem fogja engedni a codeplug kiolvasását vagy visszaírását a rádióba (a képernyőn a 

"CODE PLUG TOO NEW" jelenik meg), ha az előzőleg használt RSS verzió magasabb, mint az éppen 

aktuálisan használt (visszafelé nem kompatibilis). Ezt a funkciót a programozók azért integrálták a 

szoftverbe, hogy meggátolják a rádió tönkretételét azáltal, hogy nem megfelelő adatok kerüljenek a 

nem megfelelő helyre a rádióban.  

A visszafelé kompatibilitás azért nem járható út az RSS esetében, mert minden egyes új RSS verzióval 

újabb és újabb funkciók kerültek bele a rádió codeplug-jába. Sok esetben a codeplug-ban elhelyezkedő 

funkciók más-más területre kerültek, sokszor teljesen átformálták a codeplug belső felépítését. A 

legtöbb RSS csupán adatblokkokat kreál azokból az adatokból, amiket a felhasználó megadott a 

számítógépen. Ezeket az adatokat átküldik a rádióba, ahol eltárolódnak a memóriában. A rádió 

firmware-je egy bizonyos helyen keresi a codeplug-on belül az általános alapértékeket (pl. frekvencia, 

PL/DPL stb.) és megint más helyen fogja keresni a működési frekvenciára vonatkozó adatokat. 

Ezzel ellentétben egyes RSS programok, mint például a Saber kézirádió programja, teljesen másképpen 

működnek. A Saber RSS-el ellentétben, ahol az egyes opciók engedélyezésével újabb és újabb 

menükhöz vagy másnéven könyvtárakhoz férhetünk hozzá (scannelés, DTMF, MDC, QuickCall vagy 

titkosítás stb.), az RSS csupán egyetlen nagy adatblokkot hoz létre az RSS-ben kiválasztott opciók 

összességéből, majd ezt egyben tölti bele a rádióba. Igen, ebből az következik, hogy a Saber firmware 

részét képezi a feltöltött codeplug-nak. Egy régebbi verzió használata (kevesebb modullal, kevesebb 

lehetőséggel és különféle adatblokkokkal) csak problémákhoz vezetne.  

Képzeld el az alábbi szituációt: adott egy megrendelő, aki igen sok készülékkel rendelkezik (pl. egy 

fuvarozó cég). A példában szereplő rádiókat az 1.0.0 verziójú RSS-el programozták fel, mindössze két 

csatornára, scan funkció nélkül (tételezzük fel, hogy a rádió fizikálisan képes a scannelésre de az 1.0.0 

RSS még nem támogatja ezt). Ezt követően a cég rádióit karbantartó műhely a saját 1.0.0 RSS 

programját a 2.0.0 RSS verzióra cseréli (mely a példánk kedvéért már támogatja a scannelést), és a 

rádiókban lévő két csatornához hozzáad egy harmadikat, engedélyezi az MDC-t (adatátviteli protokoll, 

szelektív híváshoz). Évekkel később a cég leselejtezi a rádióit és a készülékeket különféle 

rádióamatőrök vásárolják meg egy börzén. Az egyik rádiót megveszi pl. egy János nevezetű 

rádióamatőr, akinek csak az 1.0.0 RSS verzió van meg, ezzel szeretné átírni a frekvenciákat ahhoz, hogy 

a rádióamatőr sávokon tudjon forgalmazni. Az 1.0.0 RSS még nem támogatja sem a scannelést sem az 

MDC-t, ezért az RSS a codeplug olyan részeibe is beleír, ahová nem kellene, így összeomlik a codeplug 

belső tartalma (szakzsargonban: corrupted codeplug-nak nevezik). Ezt követően a hibás codeplug 

feltöltésre kerül a rádióba. Mi lesz ennek az eredménye? A rádió belső codeplug-ja tele lesz a firmware 

számára használhatatlan információkkal és a rádióból nem lesz más, mint egy drága levélpapír 

nehezék vagy ajtókitámasztó. Kit okolhat János? A számítógépet? A rádiót? A RIB-et? Vagy az RSS-t? 

Netán azt az eladót, aki jóhiszeműen eladta neki a rádiót? 

Bizonyos esetekben az ilyen módon tönkretett rádiók is visszahozhatók a működők közé az eredeti 

vagy egy Lab programból származó alap codeplug visszatöltésével. Egyes esetekben azonban nincsen 
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lehetőség az eredeti codeplug visszaállítására és úgymond törölni kell a rádió "logic board"-jának a 

tartalmát (ezt "blank"-nek hívják). Előfordulhat az is, hogy vissza kell küldeni a rádiót a Motorola 

márkaszervízbe, ahol törlik a logic board tartalmát majd újra feltöltik adatokkal a készüléket (már ha 

a szervízben még támogatják az adott készüléket). Előfordulhat, hogy a szervízben feltesznek majd 

kínos kérdéseket, pl. "mégis hogyan került a rádió ebben az állapotba?", és hasonlókat (pl. ha az 

alaprádió eredetileg csak 8 csatornára készült és egy 32 csatornás programot találnak a készülékben). 

Most már tudod, hogy miért nem kompatibilisek visszafelé RSS téren a rádiók. Legalábbis ez a hivatalos 

magyarázat a Motorola részéről. 

Éppen ezért van az, hogy a rádiót legalább azonos vagy magasabb verziójú RSS-el kell programozni, 

mint amivel korábban tették ezt. Vagy lehetőséged van a codeplug memória törlésére a Lab vagy 

Depot szoftverrel és a rádió egyéb adattal való feltöltésére. 

Ezt a jó szokást természetesen tovább vezették a CPS programokra is. A codeplug-ban mélyen 

beágyazott CPS verzió feltöltésre kerül a rádióba, így ha a rádiót valaki más egy magasabb verziójú 

CPS-el programozta, akkor te már nem fogod tudni sem kiolvasni sem írni a rádiót a régebbi RSS-el 

(tipikusan ilyen az MTS2000, amihez készült Windows alapú CPS és DOS alapú RSS is). Ilyenkor fog 

felugrani a képernyőre a már sokak által ismert hibaüzenet: "CODE PLUG TOO NEW", azaz a codeplug 

túl új az öreg RSS-nek. Érdemes észben tartani, hogy ha már a rádiót programoztad egy újabb 

szoftverrel, akkor nincs visszalépés! 

Általánosságban bevált szokás a nagy cégek saját rádiójavító műhelyeinél (pl. rendőrség, tűzoltóság, 

vasút, taxis cégek satöbbi), hogy egy új rádiótípus beszerzésével párhuzamosan megvásárolják az 

adott készülékhez akkor abban az időpontban elérhető legújabb RSS verziót is. Utána a rádió valamiért 

meghibásodik és el kell küldeni a Motorola márkaszervízbe, ahol egy még újabb szoftverrel 

programozzák majd a rádiót, mint ami az adott cég műhelyében van. Így történik sokszor az, hogy a 

rádiót a továbbiakban a céges műhelyben már nem tudják programozni. Erre a szerencsétlen helyzetre 

csak két megoldás jöhet szóba, mint hibaelhárítás: az adott cég beszerzi az elérhető legmagasabb 

verziójú RSS-t, vagy visszaküldik a márkaszervízbe a rádiót, ahol olyan adatokkal töltik fel a rádiót, ami 

megegyezik azzal a verzióval, amit az üzemeltető cég a műhelyben használ. Ez utóbbira azonban igen 

kis esély van, mert a Motorola márkaszervízek általában nem foglalkoznak a visszafelé frissítéssel. 

Néhány nagy rádióüzemeltető cég, aki kiterjedt rádióflottával rendelkezik, olyan szerződést köt a 

Motorolával, ami előírja azt, hogy a Motorola köteles a mindenkori legújabb RSS-t a rádiót 

üzembentartó cég szakműhelyeinek rendelkezésére bocsátani. A Motorola, mint cég egészen addig 

nem foglalkozott az ilyen jellegű szerződésekkel, amíg egy nem megnevezett tengerentúli állami 

szervezet nem rendelt tőlük 4000 mobilrádiót, 1900 kézirádiót és még megszámlálhatatlan átjátszót 

illetve tartozékot. Miután a Motorola rájött, hogy sokkal kedvezőbb nekik, ha a legújabb szoftvert 

rendelkezésre bocsátják, ez az opció már a többi megrendelő számára is elérhetővé vált. 

Bár már egy másik cikkben számtalanszor említettem, nem győzöm hangsúlyozni, hogy minden 

esetben, amikor egy szintézeres ipari rádióval kezdesz foglalkozni, mentsd el a rádióban lévő eredeti 

codeplug-ot és tedd el egy biztonságos helyre! Sok kellemetlen dologtól kímélheted meg magad a 

későbbiekben, ha valami balul sülne el. Vagy csak egyszerűen mentsd el a gép merevlemezére és 

nevezd el a rádió sorozatszáma alapján. Csinálhatsz belőle egy másolatot is, amit a későbbiekben a 

rádiódhoz használhatsz kiindulási alapnak, ha kísérletezni akarsz vele. 
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Érdemes akár ezeket a file-okat elmenteni egy újraírható CD-re a biztonság kedvéért. 

Megjegyzem, hogy az RSS programok nem fognak futni, ha CD-ről indítod őket, ugyanis indításkor az 

RSS számos file-ba beleír, így azoknak mindig olvashatónak kell lenniük (a CD-n lévő fileok minden 

esetben írásvédettek a CD lemez adattárolási sajátosságai miatt). Ha egy CD lemezről másolsz le RSS 

programokat, akkor ne felejtsd el az ún. attrubútumokat visszaállítani olvashatóra.  

A cikkben számtalanszor említettem a régi és lassú PC kifejezést. Ilyenkor minden esetben a 

számítógép CPU-járól azaz processzoráról beszéltem és nem a soros (COM) portról, ugyanis az RSS 

minden esetben átveszi a soros port irányítását és úgy állítja be magának, amire éppen szüksége van. 

A régi gép alatt nem a legelőször megjelent PC-t értettem, azaz nem kell visszalépni az IBM PC-hez 

vagy a PC XT-hez, ami csupán 4.77 MHz sebességgel futott. Bőségesen elegendő egy 286-os vagy 386-

os CPU-val szerelt masina beszerzése. A leginkább javasolt optimális megoldás, amivel szinte az összes 

RSS menni fog, az egy 386-os proci, 20 MHz sebességgel. 

  



Radio Interface Box & Radio Service Software  HA5BRG © 2014-2019 

- 16 - 
 

 Ismertetés és hibaelhárítás, 2. rész. 

Előszó helyett: ebben a cikkben több alkalommal említésre kerül majd a DOS, ill. a Windows operációs 

rendszerek különféle verziója. A cikk végén egy kis időrendi áttekintést készítettem ezekről a 

programokról, hogy te kedves olvasó könnyebben a helyére tudd tenni magadban az olvasott 

információtömeget. 

A Motorola első PC-vel programozható rádiója a 800 MHz-es Mostar volt. A projekten dolgozó 

mérnökök nagyrésze műszerész és elektromérnök volt, nem programozó. Pedig jól tudták, hogy a PC 

oldali szoftvert is illeszteni kellene a készülő rádióhoz. Akkoriban a soros porti illesztő interfész a PC-n 

nem volt olyan kifinomult és sokoldalú, mint napjainkban. Többek között a korai modellek vezérlése 

még nem megszakítás alapon történt. Éppen a hasonló problémák miatt volt az, hogy az abban a 

korban íródott programok közvetlenül a soros porttal kommunikáltak, minden egyéb köztes egységet 

átugorva. Akkoriban a Motorola mérnökei igencsak kezdő szinten álltak a PC programozás és a rádió 

hardver összefésülése terén, így egy közeli szoftverfejlesztő céget bíztak meg azzal, hogy fejlesszen 

programot a Mostar-hoz. Később ez a cég csődbe ment és jogutód nélkül megszűnt. A Motorola akkori 

fejlesztői még nem is tudták, hogy a felbérelt cég mennyire silány munkát végzett a szoftverfejlesztés 

terén: ugyanis a program a processzor sebességén alapuló hurkokat tartalmazott a megfelelő 

időzítések kivitelezéséhez. A legnagyobb hiba pedig: a fejlesztő cég nem adta át a program 

forráskódját a Motorolának, így amikor a cég csődbe ment, úgymond sírba vitte magával a titkokat. A 

Motorola nem tudta továbbfejleszteni vagy javítani a program hibáit, amikor a gyorsabb és 

modernebb PC-k megjelentek a piacon. 

Több emberrel találkoztam már az elmúlt évek során, akik egybehangzóan állítják, hogy a korai 

Motorola programok úgy néztek ki, mint valami középiskolás diák korai szárnypróbálgatásai, amit a 

suli utáni órákban dobott össze, pusztán saját maga szórakoztatására. Ebben van némi igazság, ugyanis 

a kezdeti években a Motorola fejlesztőmérnökei autodidakta módon kezdtek el programozást tanulni 

a szabadidejükben és a tudást közösen összedobva alkották meg ezeket a programokat. A korai RSS-

eket megírták, aztán átdolgoztán, megint kijavították és megint foltoztak rajta egy kicsit. De az alap 

mindig ugyanaz a kezdetleges izé maradt. Ez egészen addig így is ment, amíg a Motorola fel nem vett 

egy csapat valódi programozót. Ezt követően váltak az RSS programok megbízhatóbá, részben 

hardverfüggetlenné, és ami a legfontosabb: már nem tartalmaztak a processzorsebességtől függő 

hurkokat! Ekkoriban tűnt el az alábbi bejegyzés az RSS dokumentációkból: "a program csak 100% IBM 

PC kompatibilis hardveren fut megbízhatóan". 

A Windows 1.1 és 2.1-es verzió csupán egy kezdetleges programgyűjtemény volt, azonban volt pár 

cég, aki meglátta benne a fantáziát és elkezdett szoftvereket fejleszteni hozzá (AutoCad és 

Pagemaker). A Windows 3.0 és 3.1-es verzió már sokkal kifinomultabb és elterjedtebb volt az üzleti 

világ szereplői között is. Ezenkívül már sokkal precízebb soros porti vezérlőkkel rendelkezett. A 

Windows 3.11 már rendelkezett hálózati funkciókkal is, így lehetővé vált a kommunikáció pl. file 

szerverekkel, hálózatra csatlakoztatott nyomtatókkal és az Internet kezdetleges adathalmazával. A 

Windows 95 megjelenésekor a Motorola is felkapta a fejét, meglátva a lehetőségeket az új operációs 

rendszerben és a frissen fejlesztett soros porti vezérlőkben. Az első Win 95 alapú RSS-ek az MTS2000 

és MCS2000 rádiókhoz íródtak. A Windows 98 megjelenésével az RSS-ek akkori verzióit is igazították 

a módosult szoftver-környezethez, éppen ezért van az, hogy például az XTS és XTL rádiók RSS 

programjai kizárólag Windows 98-on vagy magasabb verzión hajlandóak elindulni.  
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Az összes régi Windows operációs rendszer, kezdve az 1.1-től egészen a Win 95/98-on át a Windows 

Millenium-ig, csupán egy kiegészítp programcsomag volt, mely a DOS-ra települve futott. Ez a DOS 

már természetesen nem volt azonos az eredeti 6.22-essel, folyamatosan testre szabták és igény szerint 

alakították a mind újabb és újabb Windows 95/98/ME rendszerekhez. Ezek a korai Windows 

alkalmazások még képesek voltak arra, hogy teljesen megkerülve a Windows soros porti illesztőit (vagy 

akár még a BIOS-t is), közvetlenül a soros porttal kommunikáljanak. Természetesen ez azt is jelentette, 

hogy az e kódon kommunikáló szoftverek figyelmen kívül hagyták a felhasználó által a MODE parancs 

segítségével felparaméterezett autoexec.bat-ot illetve a különféle BIOS beállításokat. A korai 

szoftverek éppen ezt a kiskaput használták ki a soros porttal való közvetlen kommunikációra. Mi volt 

az ok? Egyszerű. A Windows NT (NT 4.0) előtti időkben a korai WIndows verziók és maga a DOS is 

hemzsegett a portvezérlő bug-októl, így egyszerűbb volt megkerülni ezeket és közvetlenül a hardveres 

egységgel kommunikálni. Azonban a Windows NT/2000/XP megjelenésével ez a lehetőség megszűnt. 

Egy másik korabeli probléma az volt, hogy a fentiek alapján sok program képes volt személyre szabni 

magának a soros port beállításait, azonban a program futtatása végén nem állították vissza a korábbi 

állapotokat, hanem szimplán csak úgy hagyták, ahogyan azok belepiszkáltak a megfelelő 

elérés/kezelés érdekében. A jól megírt programok másképp működtek: a program indításakor 

kiolvasták a soros port aktuális alapbeállításait, ezeket eltárolták, átkonfigurálták a ki- és bemeneti 

portokat a saját igényeik szerint majd a program leállításakor visszahívták a korábban letárolt adatokat 

és pl. a soros portot visszaállították a korábbi állapotra. Éppen ezért sok esetben az RSS megfelelő 

futása attól is nagyban függött, hogy előtte milyen program és hogyan használta a soros portot. Éppen 

ezért is tűnhet furcsának, hogy a programozók nem hívták fel külön a felhasználók figyelmét arra, hogy 

minden különböző RSS használat között a gépet érdemes újraindítani vagy kikapcsolni. Akkoriban a 

gépek előlapján található reset gomb igen nagy népszerűségnek örvendett ezen műhelyekben.  

Bármelyik RSS aminek a dokumentációjában fel van tüntetve, hogy fut Windows NT/2000/XP 

operációs rendszer alatt, képes a régebbi rádiókat is programozni, hiszen a DOS utáni operációs 

rendszerek mindegyike a saját portvezérlőjén keresztül vezeti a perifériákkal történő kommunikációt 

és a szoftvernek minden esetben engedélyt kell kérni a kommunikációra a gazdarendszertől 

(Windows). Sajnos rengeteg olyan RSS van, ami jóval ezen megoldás előtt íródott, így a fenti állítás 

ezekre nem vonatkozik. Tipikusan ilyen az egyik legutolsó Saber RSS verzió, amit 1995-ben jelent meg. 

A Motorola még csak ekkoriban kezdte felfogni, hogy milyen nagy bajban vannak a programozás terén 

ill., hogy milyen nagy hibákat követtek el a szoftverfejlesztés terén a múltban. Ebből adódóan a 

legkorábbi RSS verziók (például ilyen a korai szériás Saber programja vagy az R100 átjátszóé) kizárólag 

286-os processzorral futnak, ahol lehetőség volt a BIOS-ban a cache memória kikapcsolására. 

Az 1990-es években a másik nagy fejtörő a programozók számára maga a soros porti vezérlő chip volt. 

A legelső soros porti vezérlők a Western Digital WD1402A típusúak voltak, ezek 1971 magasságában 

jelentek meg. Gordon Bell tervezte ezeket a chipeket a Digital Equipment által gyártott PDP sorozatú 

számítógépekhez. Az úgynevezett "Universal Asynchronous Receiver-Transmitter" chip (röviden csak 

UART) nagy előrelépés volt a korábbi próbálkozásokkal szemben, hiszen a korábbiakkal ellentétben 

már nem kellett hozzá egy tucatnyi TTL IC és az átviteli sem volt csupán egyetlen átviteli formátumra, 

ill. kizárólag egy sebességre korlátozva (8 bit, paritásbit nélkül, 1 stop bit) egy átviteli ciklus alatt. 

Az UART a maga komplex felépítésével és a benne rejlő nagy lehetőségek mellett még mindig 1 byte-

nyi adatot szállított a processzor és a külső perifériák között egyetlen ciklusnyi idő alatt. Emellett pedig 
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sokszor 1-6 chipre is szükség volt ahhoz, hogy közvetlenül tudjon a processzor saját memóriájával vagy 

az I/O busszal kommunikálni. Ekkoriban született meg a dupla UART vagyis a DUART, ami két UART 

chipet tartalmazott egy tokban. Ezt követte az USART azaz a "Universal Synch/Asynch 

Receiver/Transmitter", mely már szinkron adatátvitelre is képes volt.  

A soros porti vezérlők következő generációja az alap UART megoldásra épült, azonban több UART 

chipet integráltak egyetlen kis chipbe. Ezáltal az illesztők már közvetlenül tudtak kommunikálni a 

processzorral az I/O buszon keresztül, valamint adatregisztereket is integráltak az UART és úgymond 

a külső világ (külső perifériák) közé. Innentől nyílt lehetőség arra, hogy az első átvitt adat byte után 

beillesszenek egy másodikat, melyet a chip közvetlenül az első byte útnak indítása után kezdett el 

továbbítani. Ha 10 vagy 11 bitnyi karakter (start bit, 8 adat bit, opcionális paritásbit és 1 stop bit) került 

fogadásra, akkor a program számára rendelkezésre állt az ún. start idő + a második adatcsomag 

adatbitjeinek ideje + a pritásbit ideje ahhoz, hogy az első adatcsomagot fogadni tudja. A valóságban 

azonban kevés olyan helyzet adódott, amikor duplán ki volt használv aa 8 bit adta lehetőség plusz a 

paritásbit. Az esetek 95%-ban csak az alábbi két vetzió fordult elő: 8 adatbit / paritásbit nélkül / 1 stop 

bit (8N1) vagy 7 adatbit / ún. "even" paritásbit / 1 stop bit (7E1). 

Ezek a közvetlen kommunikációra képes chipek az Intel i8250 családba tartoztak (National 

Semiconductors NS8250 vagy Western Digital WD16450) és megtalálhatóak voltak a korai IBM PC 

(1981) és IBM PC XT (1983) számítógépekben, illetve a korai IBM PC AT modellekben is. Az 1980-as 

évek elején íródott RSS programok mindegyikét úgy kódolták, hogy közvetlenül a fent sorolt két chip 

valamelyikével kommunikáljon. A soros illesztő chipeket gyártó nagy cégek nem hozták nyilvánosságra 

a chipek belső felépítését, hiszen nem akartak alulmaradni a szoros piaci versenyben. A 8250/16450-

es chipek legnagyobb átviteli sebessége 2400 baud volt, melyet egy 4.77 MHz-es processzor vezérelt 

(egyes esetekben a maximum CPU sebesség elérte a 16 MHz-es, akkoriban szédítőnek nevezhető 

sebességet). 

A következő két bekezdés tartalma az alábbiakat feltételezi: 7 bit adat byte / "even" paritásbit / 1 stop 

bit. Az adatátvitel sebessége 50 bps-től (bit / másodperc) egészen 38400 bps-ig terjedhet. 

Az adatátvitel megkezdéséhez a processzor 1 byte-nyi adatot küldi a soros porti chip felé. A soros porti 

chip elküld egy start bitet (ami mindig nulla) majd az adat biteket (5, 6, 7 vagy 8 darabot) és végül az 

opcinális paritás bitet és végül a stop bit(ek)et (ami mindig 1-eseket tartalmaz). A stop bit hossza 

változó: az időtartamának hossza lehet 1 adatbitnyi, 1.5 adatbitnyi és 2 adatbitnyi (a 1.5 és 2 adatbitnyi 

időhossz a visszafelé való kompatibilitás miatt lett kifejlesztve, a régi telex gépekkel való 

kommunikációra. A legtöbb PC-PC kommunikáció már 1 adatbitnyi stop bit időt használt a gyorsabb 

átvitel érdekében). Igen, ez valóban így volt. A korai soros porti chipek visszafelé kompatibilisek voltak 

a számítógép előtti eszközökkel való kommunikáció érdekében. 

A soros portot vezérlő chip az adatvonal figyelésével kezdte meg a soros adatfolyam fogadását. Amikor 

az adatvonal értéke 1-ről 0-ra változik (a beérkező start bit 0 értéke miatt), akkor egy belső időzítő 

elindul. Ezt követően mindtavételezni kezdett az adatvonal forgalmából, minden adatbit közepén, így 

építve fel a mintákból az adat byte-ot. A 8. bit fogadását követően a chip belső hardvere egy teszt 

paritás bitet hozott létre az első 7 bit alapján, majd ezt a létrehozott értéket összehasonlított a 

fogadott adatfolyam 8. bit-jével. Amennyiben a két bit tartalma megegyezett, akkor státusz bit 

segítségével a chip visszaigazolta, hogy az adatfolyam átvitele hibamentes volt. Amennyiben a 

megszakításkérelmek engedélyezve voltak, akkor ez kihatással lehetett a processzoerra, 
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megszakította volna az aktuálisan futó folyamatot. A program számára igen kicsi időrés állt 

rendelkezésre ahhoz, hogy az UART-on érkező adatfolyamot fogadja, ez az idő megegyezett a start bit 

idejének hosszával, mely 19200 karakter / másodperc, ami időben kifejezve 4-5 mikromásodperc. 

Fontos kiemelni, hogy a korai 8250/16450-es chipek megszakítást küldtek minden egyes adat byte-

nál, valamint csupán egyetlen bit-nyi "ablakon" át tudták fogadni az adat byte-ot. Ezt nem árt észben 

tartani! 

A modemek olyan gyorsan fejlődtek, amennyire az őket kiszolgáló személyi számítógépek. Néha talán 

kicsit gyorsabban. Nem kellett sokat várni ahhoz, hogy a modemek sebessége meghaladja azt, amit a 

8250-es chipek még ki tudtak szolgálni. A későbbi soros porti vezérlők már a 8251 vagy 8251A (16550, 

16551 vagy 16C552) típusok közül kerültek ki. Ezek a hardveres felépítést tekintve nagyon 

hasonlítottak a korábbi modellhez, azonban programozási szempontból már jelentős eltérések 

mutatkoztak: megjelent a blokkokban történő adatátvitel. 

Ezt a mechanizmust nevezik FIFO puffer-nek (FIFO = First In First Out), mely leginkább egy rugalmas 

memória tárolóra hasonlít. Ezt leginkább úgy lehet elképzelni, mint egy hosszú sort az egyetlen 

működő pénztárnál a boltban (jelen példa esetében tekintsünk el attól, hogy egyéb pénztárok is 

vannak a boltban). Ez tulajdonképpen egy 1 csatornás FIFO - nem számít, hogy az új emberek milyen 

gyorsan érkeznek a sor végére vagy milyen sebességgel halad a sor: a feldolgozás olyan ütemben 

folyik, ahogyan a pénztáros tudja őket egyenként fogadni. A FIFO engedélyezésével az adatátviteli 

sebesség drasztikusan nőni fog, hiszen lecsökkenti a szükséges adatátvitelek számát a futó szoftver és 

a soros porti chip között. A hardveres FIFO pufferek mérete 8 és 1024 byte között változhat (a 

legáltalánosabban elterjedt a 16 byte-nyi méret). A chip-be integrált FIFO puffer rendelkezik egy 

programozható trigger szinttel vagy másnéven küszöbértékkel, mely megszakítást küld a processzor 

felé. Ha a fogadó FIFO buffer trigger-je 12-re van állítva, akkor a chip egészen addig fogadja a beáramló 

adatokat byte-ról byte-ra, amíg pontosan 12 byte fog sorban állni. Utána a chip jelez a futó szoftver 

felé, hogy kinyerheti az adatokat a FIFO pufferből azáltal, hogy megszakításkérelmet küld (a futó 

program ugyanis nem tudja, hogy közben a pufferben van neki címzett adat egészen addig, amíg 

megszakításkérelem nem érkezik. A megszakítás beérkezése után tudja begyűjteni a 12 byte-nyi 

adatot). A 12 byte-nyi adat átvitele azonnal megtörténik a 13., 14., 15. és 16-ik byte-al folytatva, 

melyek a FIFO első 4 byte-nyi veremtárjában landolnának. A FIFO-t kihasználó alkalmazások 

mindeközben foglalkozhatnak mással is egészen 15 karakternyi időtartamig anélkül, hogy a beérkező 

adatok ezen idő alatt elvesznének. A Windows NT és az ezt követő operációs rendszerek mindegyike 

pl. a Windows 2000/XP/7 illetve a Linux összes verziója rendelkezik egy ún. "smart driver"-el, mely a 

FIFO alapelvén működik és 1 időegység alatt 1 byte-ot fogad: így a felhasználónak sosem kell az 

adatvesztés miatt aggódnia. 

A korábbi chipekhez készült alkalmazások úgy lettek megírva, hogy egy időegység alatt egy byte-nyi 

adatot tudjanak kezelni. A FIFO megjelenésével ezeket a programokat át kellett írni oly módon, hogy 

alkalmasak legyenek az adatokat blokkokban fogadni és küldeni, maximum 16 byte-ig. A furfangosabb 

programozók több darab 16 byte-os (vagy nagyobb) puffert kezdtek alkalmazni és a megszakításkezelő 

segítségével (DMA) mozgatták ezekbe az adatokat. Ezt követően az egész adatmennyiséget átküldték 

a futó szoftvernek (a valóban trükkös programozók először lekérdezték a soros porti vezérlő chipet, 

hogy mekkora a FIFO puffer mérete, és azt a számot egyel megnövelve használták a pufferjük mérete 

alapjául). A megszakításkezelőnek a FIFO puffer megteltéig kellett befejezni az adatblokkok átvitelét. 
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A legtöbb FIFO hardver kellően gyors volt ahhoz, hogy a 13 vagy 14 bit-nyi adatblokk méret általánossá 

váljon (2-3 byte-nyi szabad hellyel). 

Az RSS programokba épített adatátviteli protokoll nem képes a FIFO üzemmódban való működésre, 

hagyományos módszer szerint dolgozik az 1 byte / 1 időegység alapon. Az RSS alapvető működése 

nagyon szoros kapcsolatban áll magával a szoftverrel és a rádió firmware programjával. Az RSS kis 

adatcsomagokat küld, esetenként egy időegység alatt csupán egy byte-ot. Amint elindul a codeplug 

feltöltés, egy "N" byte-nyi adatcsomagot képes kiküldeni (ami akár az 1 kbyte méretet is elérheti) a 

hozzá tartozó checksum-al együtt, majd várakozik egy visszaigazoló jelre, ami lehet "OK" vagy 

"Resend" azaz újraküldés igénylését jelző ("handshaking" azaz kézfogásos visszaigazolás módszere). 

Kizárólag ezt követően lép tovább a program. A visszaigazolás lehet csupán 1 byte méretű. A 

kézfogásos visszaigazolás kizárólag akkor működik, ha a FIFO nincs engedélyezve (amennyiben a FIFO 

be van kapcsolva, le kell azt tiltani), így a soros portot vezérlő chip minden egyes adat byte-hoz 

készíteni tud egy-egy megszakítás-kérelmet. Amennyiben a számítógép BIOS-a, az operációs rendszer, 

vagy egy korábban futtatott alkalmazás bekapcsolta a FIFO üzemmódot, akkor a válasz byte-ok és a 

státusz byte-ok ott fognak csücsülni a FIFO verem-tárban, és az RSS sosem fogja megkapni ezeket az 

adatcsomagokat (hiszen az RSS-ben nem támogatott a FIFO, azaz nem tudja, hogy létezik). A 

visszaigazolás nem lesz kiküldve, a karakterek pedig egészen addig csak érkeznek és érkeznek, amíg el 

nem érik a FIFO trigger küszöbértéket. Ez a fajta működés a "timeout"-hoz vagyis időtúllépéshez vezet 

a soros átviteli protokollban, az RSS várakozik (amíg az időtúllépés meg nem történik) a státusz byte 

beérkezésére, ami sosem fog megtörténni egészen addig, amíg a FIFO be van kapcsolva....a FIFO pedig 

egészen 15 byte-ig szintén várakozó állásponton marad, amik ismét nem fognak megérkezni, hiszen a 

rádió is válaszra vár. A legtipikusabb jele a FIFO bekapcsolt állapotának az RSS oldaláról a folyamatos, 

ismétlődő hibaüzenetek (tipikusan időtúllépés), miközben a program a kézfogásos visszaigazolásra vár 

a rádiótól, vagy amikor próbálja feltölteni vagy letölteni a codeplug-ot a rádióból. 

Ha már ennyire benne vagyunk a dolgok sűrűjében, akkor szót ejtenék az egyik legnagyobb 

problémáról: az RSS nagyon szoros kapcsolatban áll a soros porti vezérlővel. Az időtúllépés figyelésére 

szolgáló időzítők az RSS programban mélyen be vannak ágyazva, úgynevezett fölösleges számolási 

rutinokkal végezték az időzítést (akkoriban az egyik legnépszerűbb megoldás volt erre egy 16 vagy 32 

bites úgymond valós szám elosztása egy másik hasonló valós számmal. Ezt a műveletet a szükséges 

időzítés érdekében akár többször is megismételték). Amennyiben 10 milliszekundum hosszúságú 

várakoztatásra volt szükség, és egy lebegőpontos művelet 50 mikroszekundumot vett igénybe, akkor 

a program nemes egyszerűséggel 200-szor megismételte az adott számolási műveletet, a keletkezett 

művelet eredményét pedig szimplán figyelmen kívül hagyták. A 386-os processzor (sem az 8088 vagy 

a 286) még nem rendelkezett hardveres szorzási vagy osztási képességekkel (egyes alaplapokon 

lehetőség volt egy ún. 387-es matematikai társprocesszor utólag behelyezésére). Ez csak később jelent 

meg, a 486-os volt az első processzor, ahol a CPU tokba beleintergálták ezt a chipet is. Éppen ezért a 

legtöbb korabeli processzor a szoftveres úton történő időzítés-számítást használt a fölösleges loop-ok 

alkalmazásával. A gyorsabb alaplapok (amik gyorsabb processzort is jelentettek egyúttal) ezeket a 

számolási műveleteket gyorsabban hajtják végre. Ha a processzor rendelkezik saját cache memóriával, 

akkor ezek a számolási műveletek szinte azonnal végrehajtásra kerülnek, mert a processzornak 

semmilyen más memóriaterülethez nem kell hozzányúlnia, minden a CPU-ban történik helyben: 

villámgyorsan. 

Nem számít, hogy mindez milyen sebességgel történik, hiszen az RSS gyorsabban átszalad a várakozási 
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cikluson, mint ahogy a rádió válaszolni tudna. Így az RSS azt hiszi, hogy a rádió nincsen csatlakoztatva 

vagy a kapcsolat nem jött létre és erre a program hibajelzéssel fog reagálni minden esetben. A későbbi 

RSS programok már tartalmaztak egy olyan kiegészítést, ami ellenőrizte a processzor sebességét és 

ehhez igazította a loop-ok számát. A loop-ok azonban még mindig jelen voltak a képletben és még 

mindig fennállt annak a veszélye, hogy az egész pontosan időzített folyamat borul, ha a CPU túl 

gyorsnak bizonyul (vagy ha a processzor cache-t bekapcsolva hagyták). A helyes megoldás már a 

kezdetektől az lett volna, ha a programozók az alaplapon található ún. "realtime clock"-ot azaz valós 

idejű órát használták volna az időzítések kiszámítására (ez az RTC chip már a legelső IBM PC 5150-nél 

is megtalálható volt, 1981-ben), az alábbiak példájára utasítva a programot az RTC lekérdezésére: 

"mondd el nekem, ha N milliszekundum eltelt, majd és én addig várok". Azonban a programozók a 

könnyebbik utat választották, aminek a levét egészen a mai napig isszák az RSS felhasználók. 

Nem szabad elfelejteni, hogy a legelső RSS programok megírásának idején a CPU cache memóriával 

nem rendelkező 286-os processzorral szerelt 16 MHz-es vagy 386-os processzorral gyártott 25 MHz-

es gépek voltak forgalomban, amit egy átlagos felhasználó meg tudott vásárolni. Akkoriban az 50-66 

MHz-es 486-os processzorok számítottak a leggyorsabbnak az egész Földön, amit kizárólag a 

fejlesztőmérnökök laborjaiban találhattunk meg. 

Ha már a 486-osról esett szó: ezen processzorok esetében a cache memória kikapcsolható, 

emennyiben erre szükség van. Egyes alaplapok BIOS-ában ez egy választható menüpont, míg másoknál 

a hozzáférés le van tiltva. Amennyiben az általad használt alaplapon ez nem elérhető funkció, érdemes 

a CACHEOFF.COM és a CACHEON.COM programokkal próbálkozni (az Internetről ingyenesen 

letölthető). A CACHEON névre hallgató programra valószínűleg nem lesz szükséged, hiszen a gép 

újraindításánál a BIOS automatikusan visszakapcsolja a cache memóriát. A CACHEOFF programot 

hozzáadhatod az autoexec.bat file-hoz, így indításkor automatikusan kiiktatásra kerül a CPU cache 

funkció. 

Itt és most megpróbálok egy régi kérdésnek a végére pontot tenni: a Motorolának semmilyen anyagi 

érdeke nem fűzödik ahhoz, hogy az ősi RSS programokat (melyek eleve hibásan íródtak) kijavítsák és 

átprogramozzák a mai modern számítógéppel való kompatibilitás érdekében. Ne felejtsük el, hogy 

ezen rádiók terméktámogatása már 15-20 éve lejárt. A Motorola világnézete szerint ezek a rádiók a 

szemétre valók és a kedves felhasználó vásároljon újat, ha rádiózni akar. 

Aztán ott vannak még a hardveres megszakításkérelmek adatvonalai is, amiket általában csak IRQ 

néven emlegetnek. A 8 bites számítógépek, mint pl az eredeti IBM PC és az IBM PC XT csak 8 darab 

IRQ-val, a 16 bites PC-k, mint pl. az AT-k, a 386-osok vagy a 486-osok már 16 darab IRQ-val 

rendelkeznek (de ebből csak 15 darab használható fel, az IRQ2 nem használható, mert a többi ezen 

keresztül van felfűzve egészen az IRQ8-ig és tovább). A legtöbb alaplapon az IRQ4-et használják a 

COM1 és COM3 soros portokhoz, és emellett pedig az IRQ3-at rendelték a COM2 és COM4 portokhoz 

(azzal a feltételezéssel, hogy egy időben valószínűleg csak 1 port lesz használva a kettőből). Éppen 

ezért kell odafigyelni arra, hogy véletlen nehogy kioszd a RIB soros portja által használt IRQ-t egy egér 

vezérlőprogramjának! Innen logikusan következik, hogy ha az egér a COM1 portot használja, akkor a 

RIB-et nem szabad a COM3 portra csatlakoztatni. 

Röviden összefoglalva: érdemes kizárólag a COM1 és COM2 használatára koncentrálni, a RIB eszközt 

pedig minden esetben célszerű a COM2-re rádugni, mert annak az IRQ-ja prioritást élvez a COM1-el 

szemben. Használd a COM1 portot a soros csatlakozófelülettel rendelkező egérhez (a későbbi 
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számítógépeken található mini-DIN vagy PS/2 port nem jelent zavaró tényezőt, mert azok már az 

IRQ12-t használják). Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy az IRQ7 és az e fölötti megszakításvonalak 

csak a 286-os ill. annál újabb alaplapokon találhatóak meg! Az RSS programok legsokoldalúbb 

kiszolgálására érdemes egy 8-12 MHz-es 286-ost vagy egy korai 386-ost beszerezni. Érdemes olyan 

típust vásárolni, amiben IDE winchester van. A régi MFM típusokat érdemes azonnal IDE 

csatolófelületűre cserélni, mert az MFM merevlemezeket már hosszú évek óta nem gyártják. 

 

ábra 1 Egy MFM merevlemez csatlakozói. 

 

ábra 2 Az MFM merevlemezekhez használt kábelek. 

A fenti két képen egy MFM merevlemez-meghajtó látható a hozzá való adatkábelekkel. A meghajtó 

jobb oldalán található fehér színű, 4 pólusú csatlakozó a tápellátásra szolgál.  

Egy másik problémaforrás lehet az a tény, hogy az alaplapgyártók már jó ideje igyekeznek minden 

egyes vezérlő chipet az alaplapra integrálni (realtime clock, soros port, párhuzamos port IRQ kezelő, 

billentyűzet-vezérlő stb. az energiamegtakarítás és a kisebb méret érdekében. Ezek az integrált 

vezérlők nem mindig tökéletesen emulálják az eredeti chip-ek működését, ezek közül nagyon sok 

bekapcsolja, vagyis engedélyezi a FIFO-t a PC indulásakor,  (a FIFO állapotán pedig nagyon sok múlhat 

az RSS szempontjából). Pontosan ezért nagyon sok korai RadioShack és Toshiba számítógép speciális 

chipeket használt, ami semmivel sem volt kompatibilis a saját szoftvereken kívül, éppen ezért szinte 
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lehetetlenség volt ezen gépeken kommunikálni a külvilággal. Egyes AT&T 6100 és 6300-as 

számítógépeken (melyeket az Olivetti gyártott) szintén lehetetlenség bármilyen DOS programot 

rendesen futtatni, melyek a soros portot bármilyen formában használnák (tulajdonképpen ide tartozik 

minden RSS). 

Kezdetnek ellenőrizd, hogy egy jól működő soros port van-e a gépedben (ami nem használ FIFO-t és a 

BIOS is felismeri). Az MSD parancs segítségével tudod kideríteni, hogy mindebből mit "lát" a DOS. Az 

eredeti 1981-es IBM PC-n a COM1 és COM2 a 03F8 és 02F8 (hexadecimális értékek) I/O címen volt 

elérhető. A COM3 és COM 4 portok csak később jelentek meg, így az eredeti PC vonatkozásában 

ezekhez még nem voltak szigorú szabványi előírások. Egyes gyártók követték az IBM által kiadott 

technikai dokumentációt, mely a javasolt címzésnek a 03E8 és 02E8 hexadecimális értékeket jelölte 

meg. Az IBM a saját gyártású gépein ezeket a címeket alkalmazta a PC, XT és az AT termékcsaládban 

is, egészen a PS/2 gépek megjelenéséig (ami rengeteg program összeomlásához vezetett). Az IBM a 

PS/2 szériánál a COM3 portot a 3220 címre, a COM4 portot pedig a 3228 címre tette, mindezt azért 

mert az I/O adatbusz ütközött a soros portokkal, floppy meghajtó vezérlővel és a korai VGA kártyákkal 

(nem hárították el az eszköz-ütközés miatti hibát, inkább csak arrébb mozgatták az eszközök címzését, 

ezzel az egyszerűbb utat választva). A későbbi RSS programcsomagok a COM3 és COM4 portokat mind 

a 03E8/02E8 mind a 3220/3228 címeken keresik, így a gond gyakorlatilag megoldottnak tekinthető. 

Azonban biztos vagyok abban, hogy csak idő kérdése és bele fogsz futni egy olyan RSS-be, amiben ez 

a javítás még nem szerepelt. Éppen ezért erősen javasolt a COM2 port használata a RIB interfésszel.  

Ami pedig a FIFO-t illeti....nos napjainkban (2019) szinte a lottó öttalálatossal egyenértékű szerencse 

kell ahhoz, hogy egy olyan bővítőkártyához juss, amit az eredeti 8250 chippel gyártottak. Szerencsére 

bármilyen valós soros port használható, egészen addig, amíg a FIFO ki van kapcsolva.  

A lenti képen egy valós, ún. „async” kártya látható melyet az IBM gyártott az 1980-as évek elején. A 

felső jumper-tömbön megfigyelhető, hogy a felső két kapcsoló OPEN állásban van, az alatta lévő kettő 

pedig SHORTED állásban. Ez a jumper-tömb szolgál az IRQ címek beállítására: IRQ 3 vagy IRQ 4. Az IRQ 

cím megváltoztatásához a jumper-tömböt szimplán meg kell forgatni 180 fokkal és „fejjel léfelé” kell 

visszatolni az aljzatba (itt még nem kapcsolók szolgálnak a változtásra, hanem fixen forrasztott 

átkötések, egy foglalatba helyezve). A kártya alján található jumper-tömb (a DB25M csatlakozó 

mellett) az I/O címek beállítására szolgál: 03F8 vagy 02F8 hex. Ezt a jumper-tömböt is 180 fokkal 

megforgatva kell visszahelyezni a foglalatba az I/O cím megváltoztatásához. A képen a felső 4 jumper 

OPEN állásban, az alsó 4 pedig SHORTED állásban van. A COM1 vagy COM2 közötti váltáshoz mindkét 

jumper-tömböt el kell forgatni. 
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ábra 3 ISA csatolófelülettel rendelkező „Async” kártya az 1980-as évekből. 

A kártyán jól olvasható az „ASYNC CARD” felirat, közvetlenül az ISA csatlakozó fölött. Az 1980-as 

években gyártott nyomtató kártyák (LPT) a legtöbb esetben ugyanígy néztek ki, csupán a DB25 

csatlakozó volt ’apás’ helyett ’anyás’ kivitel és természetesen nem szerepelt rajtuk az „ASYNC CARD” 

felirat sem. Néha rányomtatták a „PRINTER CARD”, „PARALLEL CARD” vagy a „PRINTER PORT” 

feliratokat. 

Az IBM gyártott olyan kártyákat is, ahol a soros és párhuzamos portokat egy áramköri lapra integrálták. 

A soros port a 16450-es chip-et használta. Lásd a képet lentebb. 
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ábra 4 16450 chip-el szerelt soros-párhuzamos kártya. 

Érdemes megfigyelni a kártya bal alsó sarkába nyomtatott „SERIAL/PARALLEL” feliratot, közvetlebül 

az ISA csatlakozó fölött. 

Egyes I/O kártya gyártók mellékeltek egy olyan segédprogramot, amivel a felhasználó könnyedén 

kikapcsolhatta a FIFO-t. Például a Compaq a "comfifo.exe"-t adta egyes számítógépeihez. 1997-ben a 

Motorola rádiókért felelős fejlesztési osztálya végre kiadott egy kis segédprogramot, mely a 

COMMCHEK.EXE névre hallgatott. Ez a kis program arra szolgált, hogy ellenőrizze az UART típusokat a 

COM1-4 portokon, valamint jelezze a felhasználó felé a FIFO aktuális állapotát, amennyiben az UART 

chip támogatja a FIFO-t. Ezen kívül a programmal lehetőség van a portokon egyenként ki- és 

bekapcsolni a FIFO-t. Fontos megjegyezni, hogy a COMMCHEK csak azokat a portokat jelenti a 

felhasználó felé, amiket a BIOS is felismert. Mindenkinek erősen javaslom, hogy ha FIFO-alapú soros 

portja van a gépben, akkor helyezze el az autoexec.bat-ban a COMMCHEK-et és használja bátran. 

Javasolt alternatíva lehet a David Perrell-féle FIFO.COM is. 

A COMMCHEK programról részletesebben a Motorola által kiadott szervíz leírásokban olvashatsz: 

Motorola "Service and Repair Notes" for October 1997 and March 1998: SRN-1201 and SRN-1201A. 

Teljesen mindegy, hogy milyen segédprogramot használsz, a végcél mindenképpen az, hogy a kései 

gyártású, FIFO funkcióval ellátott soros port szépen tudjon kommunikálni a RIB interfészen keresztül 

a korai szériás RSS programokkal. Egyes gyártók úgy írták meg a maguk kis segédprogramját, hogy az 

mindegyik soros portra, vagyis a COM1-re és a COM2-re is kihatással vannak, ezért előfordulhat, hogy 

a soros portra csatlakoztatott egér működését megakadályozzák. Ha egy időben van szükséges a RIB-
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re és a soros porti egérre, akkor neked kell kikísérletezned azt a megoldást, amikor a FIFO-t tiltó 

segédprogram csak azzal a porttal áll kapcsolatban, amire a RIB csatlakoztatva van. Másik alternatíva: 

próbálj meg egy olyan számítógépet használni, aminek külön PS/2 egér portja van (IBM Personal 

System/2 korai darabjai, pl. Model 55 vagy Model 60 esetleg a Model 70), így az egy teljesen különálló 

megszakítást kap, a korábban említett IQR12-t. 

Egyes Motorola RSS programcsomagok már eleve tartalmazzák a COMMCHEK segdéprogramot, mint 

egy soros portot tesztelő funkciót (elképzelhető, hogy nem pont ezen a néven fog szerepelni). Mielőtt 

programozni kezdenéd a rádiót, mindenféleképpen futtasd le ezt a kis programot. Ha a teszt rendben 

lefut, akkor már tudni fogod, hogy a géped megfelelő sebességű CPU-val rendelkezik és a RIB-en 

keresztül csatlakoztatott kábeleken megfelelő lesz a kommunikáció. 

És ha egy mondatban szeretném összefoglalni a FIFO-t érintő helyzetet: ha a soros porti vezérlő 

chipben lévő FIFO verem-tárat kikapcsolod a FIFO vagy a COMMCHEK, esetleg más programmal, akkor 

ez probléma megoldottnak tekinthető. 

Az APM (Automatic Power Management) opciót minden esetben ki kell kapcsolni! Ha az általad 

használt asztali PC vagy laptop támogatja bármilyen formában az automatikus energiagazdálkodás 

vagy röviden APM funkciót, akkor azt ki kell kapcsolni, le kell tiltani. Semmi szükség arra, hogy ez a 

szolgáltatás a háttérben a tudtod nélkül vezérelje a merevlemez vagy a soros port tápellátását. 

Még egy fontos dolog: bármennyire is sok azon emberkék száma, akik inkább az USB portos kábeleket 

preferálják....előre szólok, hogy az USB NEM FOG MŰKÖDNI! Nem szabad elfelejteni, hogy az USB 

portot az operációs rendszernek és a BIOS-nak egyidejűleg kell támogatnia. A DOS még abban az 

időben íródott, amikor az USB még tervben sem volt, ezenkívül a DOS-t már hosszú évek óta senki sem 

fejleszti. Éppen ezért egy DOS alapú RSS programmal soha nem fognak működni az USB-soros vagy 

USM-COM átalakítók, ugyanígy le lehet mondani az Universal SUB-ként hirdetett kábelekről is: ezek 

sem fognak menni DOS alatt, mert az RSS közvetlenül a soros porti vezérlővel kommunikál. 

Azok az alaplapok, amiknek a BIOS-a is támogatja az USB portok használatát, már túl gyorsak ahhoz, 

hogy az RSS programok megfelelően fussanak rajtuk, pont a már korábban említett időzítésekre 

használt loop ciklusok miatt. Ezek mellett ezeken az alaplapokon már egy több funkciót magába 

foglaló, integrált soros porti illesztő chip van, amit az RSS szintén nem tud lekezelni.  

Léteznek olyan PCMCIA vagy CARDBUS illesztőkártyák a laptopokhoz, amik külön vezérlőszoftvert 

igényelnek ahhoz, hogy DOS alatt megfelelően működjenek....azonban vannak olyanok is, amik nem 

igényelnek semmilyen driver programot. A legtöbb DOS alapú RSS program közvetlenül a soros porti 

vezérlővel kommunikál, és figyelmen kívül hagyja az operációs rendszer erre vonatkozó beállításait, 

éppen ezért a fent sorolt kártyák nagyrésze nem fog működni az RSS programokkal. Az egyetlen 

lehetőség az, ha olyan kártyákat használsz, amit a BIOS is felismer. Tudom, hogy vannak, léteznek, 

láttam már ilyeneket, de sajnos a gyártóról nincsen semmilyen információm. 

Ismétlés gyanánt: amennyiben a gép indulásakor a BIOS listájában nem látod megjelenni a soros 

portot COM1 vagy COM2 megnevezéssel, akkor nagy valószínűséggel a régi DOS alapú RSS nem fog 

tudni kommunikálni a rádióval. Az újabb programok már felismerik a COM3 és COM4 portokat. A 

legegyszerűbb, ha ezt magad ellenőrzöd a gép indulásakor azzal, hogy belépsz a BIOS-ba. 
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 Összefoglalás 

Ebben a fejezetben az eddig ismertetett gyakorlati és elméleti lépéseket szeretném egy jól 

áttekinthető egységbe foglalni, egy gyors összefoglalás címén: 

 Csak és kizárólag MS-DOS-t vagy IBM PC-DOS-t (mindegy melyik verziót). Egyesek a Windows 

95/98/ME alatt található MS-DOS parancssorból futtatják a programokat. Te ne tedd. Ezek a 

DOS alverziók sokszor instabilak és nem kell, hogy egy új problémaforrást vonj be a képbe. A 

legutolsó MS-DOS verzió a Windows 98SE operációs rendszerhez jelent meg. Gyakorlatilag 

semmivel sem kínál többet, mint az eredeti 6.22-es, emellett több memóriát is használ. Nem 

ajánlott az MS-DOS 5.0 alatti verzióinak használata, mivel azok még kissé másképpen kezelték 

a merevlemezeket (maximum 8 MB / lemezmeghajtó-betűjel). A 6.22-es eléggé elterjedt, a 

neten rengeteg helyről letölthető ISO formában, amit CD-re ki tudsz írni és így már eleve DOS 

alatt tudod boot-olni a géped könnyen és gyorsan. 

 Csak valós soros portot használj, amit a gép a BIOS-ban COM1 vagy COM2 néven jelenít meg 

és a DOS is felismer. Amennyiben mindkét port rendelkezésre áll a gépeden, használd a COM2-

t a RIB interfészhez és a COM1 portot a soros egérhez. Ha csak egy COM port van a gépeden 

és ragaszkodsz az egérhez, akkor javasolt az egeret a PS/2 portba dugni (ha van ilyen az 

alaplapon). A COM2 azért javasolt a COM1-el szemben, mert megszakítás-kérelem (IRQ) 

szempontjából is magasabb prioritással rendelkezik. A COM1 port az IRQ3-at használja, a 

COM2 pedig az IRQ2-t. Minél kisebb az IRQ szám, annál magasabb a prioritása a rendszer 

szempontjából. Ha csak egy soros portod van, akkor érdemes elgondolkozni, hogy valóban 

kell-e az az egér. Mindenféleképpen kerüld el a COM1/COM3 és a COM2/COM4 párosítást, 

mivel ezek ugyanazt az IRQ-t használják. 

 Kapcsold ki a processzorhoz illetve a videokártyához tartozó cache memóriát a BIOS-ban (ha 

erre a rendszer lehetősége ad). Ha 486-os processzorral szerelt géped van és a BIOS-ban nem 

látsz erre vonatkozó opciót, akkor futtasd a CACHEOFF nevű segédprogramot, melyről fentebb 

bővebben olvashatsz. 

 Ha a gép több sebességen is képes futni (azaz van rajta "turbo" gomb), akkor minden esetben 

győződj meg arról, hogy a lassabb sebességen futtatod az RSS-t. A nagyobb sebesség az RSS 

esetében inkább hátrány, mint előny. Lásd fentebb az okokat. 

 Ha van rá mód, mindig olyan soros portot vagy soros porti illesztőkártyát használj, amit a 8250-

es vagy 16450-es chippel szereltek. Ha ilyet nem tudsz szerezni, akkor minden esetben 

kapcsold ki a FIFO-t azon a soros porton, amire a RIB csatlakoztatva van, erre a Motorola által 

kiadott COMMCHEK vagy a David Perrell-féle FIFO segédprogram is egyaránt alkalmas. 

 Ne futtass semmilyen TSR (memóriában maradó, ún. memória-rezidens) programot, mint pl. 

képernyővédők, DOSSHELL, SMARTDRV, DOS PRINT, DOS alapú egérvezérlő vagy vírusirtó. 

Egyes RSS-nek a biztos futáshoz szüksége van a HIMEM segédprogramra, másoknak pedig 

nincs. Ugyanez vonatkozik az EMM386-ra is. Megint más programoknak esetenként szüksége 

lehet a config.sys-ben elhelyezett DOS=HIGH vagy a FILES=30 (vagy magasabb érték) 

parancsra. Amennyiben rendelkezésre áll a szoftver eredeti dokumentációja, minden esetben 

olvasd el. Nem véletlen, hogy annakidején a rádiójavító műhelyekben a programozásra 
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használt számítógépek mellett halmokban álltak a floppy lemezek, ugyanis minden RSS-hez 

másképpen felparaméterezett DOS indítólemez tartozott. 

 Távolíts el a gépből minden olyan perifériás egységet, amire nem lesz szükséged a rádiók 

programozásához. Mindössze egy floppy/merevlemez vezérlő kártyára, videokártyára, 

soros/párhuzamos port illesztő kártyára lesz szükséges. Mivel úgysem fogod használni, ezért 

teljesen fölösleges pl. hangkártyát dugni a gépbe. Sok esetben a hangkártya a nyomtató 

megszakításkérelem-vonalát próbálja meg kisajátítani, így a ki és bemeneti kártyánál ütközés 

fog fellépni. Sem az MS-DOS sem a PC-DOS nem volt még annyira fejlett operációs rendszer, 

hogy két eszköz között tudjon azonos erőforrásokat megosztani, megszakításokat kezelni. 

 A fenti szabályhoz csak egyetlen kivételt tudnék mondani: azért egy felkonfigurált és működő 

hálózati kártya néha nagyon jól tud jönni. De vigyázz, nehogy a már sokat említett IRQ2-t oszd 

ki neki, mert ez esetben eszköz-ütközés lesz a soros portokkal. Ezenfelül telepíthetsz 

bármilyen operációs rendszert az alábbiak közül a DOS fölé: Windows 3.1/3.11/95/98. Az a 

lényeg, hogy lehetőség legyen ezek kihagyására, ha nincs rájuk szükség éppen. Ezáltal 

lehetőséged nyílik könnyedén, a hálózaton keresztül kommunikálni más gépekkel, ahova a 

kiolvasott RSS file-okat akár el is tudod menteni. A Windows-ok nagyon lassan fognak futni, ez 

tény. De könnyedén tudsz majd állományokat, könyvtárakat másolni a gépek között. Aki kicsit 

több idővel és bátorsággal rendelkezik, megpróbálhatja saját maga felkonfigurálni a kártyát 

DOS alatt. Nekem sikerült és működik is! 

 Minden RSS programozás előtt futtasd le a soros porti átvitelt tesztelő segédprogramot, hogy 

meggyőződj a biztonságos adatáramlásról. Emlékeim szerint az 1995-1996 környékén 

megjelent RSS-ekben ez már beépített tartozék volt. 

 Kapcsolj ki minden automatikus energiagazdálkodási opciót, ez különösen érvényes a 

laptopokra! Ezek a háttérben futó folyamatok felelősek ugyanis azért, hogy lekapcsolják az 

olyan perifériális elemek tápellátását, amik nincsenek folyamatosan használva. Sok esetben az 

RSS program közvetlenül a soros porttal kommunikál, így megkerüli a BIOS-ban futó APM 

rutint. Így az APM azt hiszi, hogy a port nincsen használva és egyszer csak kikapcsolja. Nyilván 

te sem akarod, hogy pont a rádió felprogramozása közben álljon le a merevlemez vagy a soros 

port. 

 Minden esetben törekedj arra, hogy az adott rádióhoz elérhető legutolsó kiadású RSS-t 

használd. Még akkor is, ha ennek beszerzése nehézkes vagy éppen pénzbe kerül. A későbbi 

kiadású programok ugyanis kevésbé érzékenyek processzor sebességére, ellentétben a korai 

RSS verziókkal.  

Mivel minden egyes RSS programot más és más időben fejlesztettek, így elétőr módon reagálhatnak a 

külöböző sebességű processzorokra. Ez nagyban függ attól, hogy a programot milyen módon írták és 

a bennük használt loop ciklusokat hogyan időzítették. Például a Saber RSS minden olyan gépen 

problémásan kezd el viselkedni, ami gyorsabb, mint egy CPU cache nélküli, 12 MHz-es 286-os. Ugyanez 

elmondható a legelső GM300 RSS-ről is. Már egy gyorsabb 100 MHz-es 486-oson is hátast dob, 

azonban a legutolsó kiadású GM300 RSS minden gond nélkül elfut egy 800 MHz-es Pentium III gépen 

is. 
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Egy másik remek példa a fentebb írottakra az 1994-ben, illetve korábban kiadott Genesis kézirádió 

(HT600 / MT1000 / P200) RSS-ek, melyek szintén különösen érzékenyek a processzor sebességére. 

Emiatt nem is képesek megfelelően futni egy 66 MHz-nél gyorsabb 486-os számítógépen. Az alábbi 

szövegaz 1997 december 16-án íródott, a HT600 RSS RVN4005G Version B02.03.02 README.TXT-ből 

származik (az Rnn számok a Release revision-ra, a Bnn számok a Beta revision-ra vonatkoznak): 

>HT600 RSS RVN4005G 

>Version B02.03.02  Dec 16, 1997 

> 

>Release notes: 

>Previous symptoms: 

>Version R02.03.01 would not communicate with radios from a 166 MHz Pentium. 

> 

>Diagnostics revealed that a hardcoded software loop to accomplish a cable 

>delay was too short for a 166 MHz Pentium. This Beta version implements 

>a delay that is not machine speed dependent. 

A leírásban szerepel a "hardcoded software loop to accomplish a cable delay", mely tekinthető a hiba 

valamilyen fokú elismerésének. Azonban a „cable delay” kifejezés egy kissé túlzás. A számítógép, a RIB 

és az összekötő kábelek okozta adatkésés mindössze nanoszekundumokban (a másodperc ezredrésze) 

mérhető. A megfelelő kifejezés az lett volna, ha azt állítják, hogy a késleltetésre azért van szükség, 

hogy a megfelelő szinkronizáció meglegyen az RSS és a rádió belső processzora és a firmware között. 

Azonban ez a nyilatkozat a Motorola részéről mégis mérföldkőnek tekinthető, hiszen itt ismerték el 

hivatalosan a „timing loop”-ok használatát és a soros chip-re épülő soros driver programokat. 

>This version (B02.03.02) has been tested successfully on the following 

>machines: 

> 

>486 100 MHz 

>Pentium 200 MHz 

>Pentium 60 MHz 

>Pentium 150 MHz 

>386 25 MHz 

> 

>Reminder: this RSS will only work in a machine that has been booted up 

>in DOS mode. Running this RSS in a DOS shell under Windows 95 is not  

>supported. 

A fenti állítással ellentétben a 2001 november vagy október hónapban megjelent HT600 RSS 

(emlékeim szerint a legutolsó kiadás) számos alkalommal volt tesztelve 800 MHz-es Pentium III 

processzorral szerelt gépeken, hibamentes működés mellett. 

A harmadik példa K7IC Mike Blenderman egy, a Syntor X9000 rádiókkal kapcsolatos cikkéből 

származik: 

> For totally reliable Syntor X9000 RSS operation, a 286 or 386  

> computer no faster then 8 MHz is recommended. Most of the time, a 386  
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> at 20 MHz is OK, sometimes a 486 SX 20 MHz with BIOS caching disabled  

> will work, but NEVER WITH TOTAL RELIABILITY. Disabling the computer's  

> BIOS caching is a technique for slowing the computer down that may  

> help, unless the computer is just too fast to begin with. It is  

> simple, the faster the computer the less reliable the RSS becomes. 

>  

> Marginally too fast computer induced failures are characterized by it  

> mostly working, but failing to do certain functions (the type of  

> failures vary, see next paragraph). Faster computers can give false  

> "SERIAL BUS FAILURE" or other messages. If you really pump up the  

> computer speed (i.e. 333 MHz PII) it will not even run at all. The  

> older the conventional RSS version is, the more sensitive it is to the  

> computer's speed (i.e. some very early versions of the RSS will not  

> even run on a 386 at 20 MHz). 

>  

> One type of computer speed related problem was experienced with a  

> 386SX at 40 MHz. It programmed the Syntor X9000 radio, control head,  

> DTMF option, VRS and Siren/PA just fine and had always worked with  

> other models of Motorola radios. However, a Syntor X9000 MDC1200  

> board would program and then fail to verify. The MDC1200 board was  

> suspected of being bad until a slower computer was tried and then it  

> programmed and verified correctly. The entire variety of speed related  

> failures would be impossible to identify and the point of this  

> paragraph is to make clear that just because things appear to be  

> working with a faster than recommended computer, it is no guarantee it  

> is working reliably. 

>  

> A service shop should stick with an 8 MHz computer or slower for the  

> Syntor X9000 radios. This way they will know that any programming  

> failures are not their computers fault and will not waste time trouble  

> shooting the radio's hardware because of incorrect error reports  

> caused by a slightly too fast computer. Some computers let you select  

> the computer speed in the BIOS (an 8 MHz / 20 MHz selectable  

> speed 386 machine is ideal, if you ever have a programming failure at  

> 20 MHz just try it again at 8 MHz). 

És most újra magamat fogom ismételni, természetesen jó okkal: Az RSS-t mindig natív DOS módban 

kell futtatni. Ez pedig azt jelenti, hogy nem virtuális gépek alatt, nem emulált módban és nem az egyik 

Windows parancssor ablakaként. Számtalan modern operációs rendszer (ilyen a Windows is) az 

egymással párhuzamosan futtatott programokat úgy valósítja meg, hogy mindegyiknek egy 

időszeletet vagy másnéven időablakot ad. Ezt legjobban egy automata kerti öntözőberendezésen 

(sprinkler) lehet a legjobban bemutatni: az öntöző minden egyes időablakban kilő egy adag vizet, majd 

a következő pozícióba áll be. Ezt követően megint kilő egy adag vizet és ismét befordul a következő 

pozícióba és így tovább. Az operációs rendszer (legyen az Linux vagy Windows) is pontosan ezt csinálja. 

A rendelkezésre álló rendszer-erőforrásokat felosztja, például az egér-kezelő, a billentyűzet-kezelő, a 

nyomtató-kezelő és egyéb szoftverek között. Egyszerre, egy időpillanatban csak egy program férhet 

hozzá a rendszer különféle erődorrásaihoz, például a processzorhoz. Abban az esetben, ha az adott 

erőforrás-kezelő vagy felhasználói program befejezi az adott feladatot azelőtt, hogy a neki kiszabott 
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időablak bezárulna, egy ún. „return” parancsot küld az időablak-vezérlőnek. Amennyiben erre az adott 

időablakon belül nem kerül sor, akkor egy időzítő figyeli az adott időablak lejártát és automatikusan a 

következő eszköznek/programnak adja tovább a lehetőséget.  

A szaknyelvben ezt a fajta erőforrás-elosztást „round robin time slicing”-nak is nevezik. Rádió 

programozási szempontból most már nyilván érthető, hogy miért is okozna óriási galibát az, ha az 

erőforrás-kezelő lezárná a rendelkezésre álló időablakot és megvonná a hozzáférést az RSS-től. 

Mondjuk mindezt egy kiolvasási vagy feltöltési művelet közben… 

A másik gondot az jelenti, hogy a Windows NT, 2000, XP, Vista, Windows 7 és az újabb verziók nem 

engedik azt, hogy az alkalmazás közvetlenül kezelje a gépben található perifériákat. Az összes periféria 

kezelését maga az operációs rendszer végzi el és egy jelképes falat állít ezáltal a programok és a 

külvilág közé. Ennek értelmében a programok már nem érik közvetlenül a soros portot sem, minden 

esetben az operációs rendszertől kell a használatát kérelmezni. Természetesen az RSS ezt a parancsot 

sosem fogja kiküldeni a Windows felé, hiszen azt feltételezi, hogy közvetlen port-hozzáféréssel 

rendelkezik. Természetesen az operációs rendszer blokkolni fogja a soros port felé történő 

kommunikációt, hiszen olyan parancsot fog észlelni, amit nem ismer fel. Ennek pedig minden esetben 

ugyanaz lesz az eredménye: időtúllépési hibával az RSS elutasítja az adott parancsot, mert azt hiszi, 

hogy nincs összekötve a rádióval. 

Léteznek olyan RSS-ek, melyek hivatalosan támogatják a Windows 3.1, 3.11 és Windows 95 alatti 

futtatást, legalábbis a hivatalos leírásukban (release notes) ez szerepel. Ezen korai Windows verziók 

(egészen a Windows NT-ig) még nem rendelkeztek ilyen módon a perifériák kezelése fölött. Az erre az 

RSS-ekre vonatkozó leírásokban külön kiemelik, hogy a programot „full screen mode”-ban, azaz teljes 

képernyős módban kell futtatni, ugyanis ilyenkor a rendszer nem osztja el az erőforrásokat a futó 

programok között, hanem 100%-ban mindent annak a programnak ítél, amelyik éppen teljes 

képernyőn fut. Ez egészen addig így is marad, amíg a felhasználó vissza nem vált az ablakban történő 

futtatáshoz. A Windows 98SE-től felfelé ez a fajta időablak-elosztás már nem volt kikapcsolható a teljes 

képernyős üzemmód segítségével. 

Hosszú időbe telt, mire a Motorola cégnél a Mobil Radio Software Group felismerte, hogy a korai RSS 

verziók olyan silány minőségűek, hogy már-már a használhatatlanság határát súrolják. 

Tulajdonképpen a mérnökcsapat ráébredt, hogy jelképesen sarokba szorították önmagukat, ahonnan 

nincs menekvés. 1994-1995 magasságában eljutott a cég oda, hogy hivatásos programozókat bérelt 

felt, beszerezték a kor leggyorsabb számítógépeit és végre pontot tettek a hibasorozat végére. 

Sajnos ez a hibajavítási folyamat (FIFO-kezelők implementálása, új soros port driverek létrehozása) 

olyan sok időbe telt, hogy a régi RSS-ekre már nem jutott sem idő sem anyagi erőforrás, így azok 

továbbra is magukban hordozták a már unalomig ismételt hibákat. Tulajdonképpen csak azokat az RSS-

eket dolgozták át, melyek olyan készülékhez kapcsolódtak, amik még éppen szerepeltek az aktív 

terméktámogatási listán. Jól sejthető, hogy ez azzal járt, hogy a már nem támogatott, régebbi 

rádiókhoz régebbi RSS tartozott, amik csak régebbi számítógépeken futottak megfelelően, és minél 

régebbi volt az adott RSS, annál megbízhatatlanabbul futott a gyorsabb gépeken.  

Az 1995 decemberében kiadott, Maxtrac RSS-hez kapcsolódó release notes-ban az alábbi olvasható: 

> "Communications Port (COM1 ‑ COM2) IC (UART) is now 
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> completely initialized upon startup. This prevents interference from 

> prior applications when communicating with Radio via the RIB." 

Ezek alapján elmondható, hogy röpke 10 évébe került a Motorolának, hogy rájöjjön arra, hogy a 

felhasználó nem fogja tudni ránézésre megállapítani a soros port aktuális állapotát, beállításait. Vagyis 

a FIFO, a baud rate, a handshaking és egyéb paraméterek aktuális állapotát. Abban az időben a 

legtöbb, a soros portot is kezelő program a kilépés után nem állította vissza az eredeti értékre a 

beállításokat. Nem véletlen, hogy akkoriban a legtöbb RSS elindítása előtt célszerű volt a gépet a RESET 

gomb segítségével újraindítani, így minden visszaállt a gyári alapértékre. 

Ugyanebben a release note-ban az alábbi is megtalálható: 

> "This version has been updated to interface more reliably with the 

> Radio on faster 386/486 machines. This version has Radio Bus Timing 

> controlled by the PC Timer IC, and Relaxed Bus Timing parameters." 

Ebből pedig az válik nyilvánvalóvá, hogy a Motorola elismerte az RSS-ek időzítési hibáját és 

nagynehezen rájöttek, hogy miképpen is kellene használni az alaplapra forrasztott, ún. timer chip-et. 

Ez a timer chip már a legelső IBM PC alaplapján is megtalálható volt, 1981-ben, tizennégy évvel 

korábban! 

Itt pedig egy másik remek példa, 1996 decemberéből, egy másik RSS leírásából: 

(A lenti szövegben található „COM Bus” kifejezés a soros kapcsolatot takarja, mely a RIB és a PC között 

áll fenn. Minden NAGYBETŰVEL írt szöveg az eredeti, Motorola szövegezés pontos idézése). 

> "The PC-RIB radio communications timing has been changed to enhance 

> the COM Bus operation over a wider range of CPU speeds and operating 

> systems (DOS and Windows). 

> This version contains two timers which are independent of CPU speed, and 

> which do not conflict directly with the Windows multi-tasking timer when 

> the RSS is used in Windows' FULL-SCREEN DOS MODE." 

A fenti idézetben szereplő Windows kifejezés a cikk írásának idején elterjedt Windows verzióra utal. 

Jelen esetben ez a Windows 3.1, 3.11 és a Windows 95 verziókat takarja. A Windows 3.1, 3.11 és a 

Windows 95 (egyszóval minden, ami a Windows NT előtt készült) tulajdonképpen egyfajta grafikus, 

DOS alatt futó programnak tekinthető, mely nem független operációs rendszer és az alapvető 

működésében teljes mértékben a DOS-ra támaszkodik. A Windows 3.x és 9.x alatt futó programok 

esetében fellépő hibákat csupán részben kapcsolódtak a hardware-hez. Gyakran előfordult, hogy az 

IBM AT vagy PS/2 gépeken tökéletesen futó RSS-ek már nem működtek megfelelően az egyéb gyártók 

által kiadott számítógépeken. A PC hardware elemek és a Windows-szabványok akkoriban még nem 

voltak kiforrottak és ezek napról napra változtak. Így a natív DOS mód volt az egyetlen járható út 

minden olyan programnak, ami az I/O erőforrások használatán alapult (mint például az RSS). A 

Windows 3.1, 3.1, 3.11 verziók alatt az Alt-Enter billentyűkombinációval lehetett váltani a multitasking 

mód és az egyprogramos, DOS mód között. 
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Ha egy garázsvásáron rábukkansz egy régi 286-os vagy 386-os gépre, akkor semmiképp se menj el 

mellette. Remek kis gép lehet majd, amin gond nélkül fognak futni az RSS-ek. Ha a gépen még PS/2 

egér port is található, akkor ez még egy járulékos extra, hiszen a soros egerek már kihalófélben vannak. 

Mindenképpen szükség lesz egy IDE csatolófelületű merevlemez-vezérlő kártyára és egy VGA kártyára 

is. Ellenkező esetben igen nehézkes lesz rákapcsolni egy modernebbnek mondható HDD-t és monitort.  

A 386-os és 486-os alaplapok esetében meg kell nézni, hogy hány darab kvarckristály van az alaplapon. 

Az eredeti IBM alaplapok és azok klónjai csupán egyetlen kvarckristályt tartalmaztak. Ezek egy speciális 

frekvencián rezegtek, amit a video egység vezérlésére használtak fel és a ’Turbo’ gomb pedig a 

különféle CPU osztó-arányokért volt felelős. Az eredeti, 1981-ben megjelent IBM PC-ben nem 

véletlenül volt 4.77 MHz-en futó processzor: ez ugyanis az pontosan a 3.579545 MHz-es NTSC color 

burst jel ¾ része volt. Ezzel ellentétben a két kvarckristályt tartalmazó alaplapok két külön órajellel 

dolgoztak: az egyik órajel a 4.77 MHz volt a video rész számára, a másik pedig csak és kizárólag a CPU 

számára. Így válhatott elérhetővé a nagyobb számítási kapacitás, vagyis a gyorsabb CPU. Az ilyen, 

dupla kvarccal szerelt alaplapoknál a ’Turbo’ gomb már nem befolyásolta a video-megjelenítés 

sebességét, csupán a processzor sebességét. Egy ilyen gomb hozzáadásával lehetőség van egy 50 vagy 

66 MHz-es 486-os gép lelassítására akár 8 vagy 12 MHz-re is. Ez a fajta ’Turbo’ gomb inkább a 386-os 

alaplapokra volt jellemző. 

Véleményem szerint a 20 MHz-nél gyorsabb 486-os gépeken nem érdemes próálkozni ezeknek a régi 

RSS programoknak a futtatásával (kivéve ha az alaplap BIOS-a lehetőséget biztosít az összes CPU cache 

memória kikapcsolására, manuálisan). Nincsen írott szabály arra, hogy melyik RSS melyik gépen fog 

megfelelően futni, ezt mindig tesztelni kell, ugyanis számos paramétertől függ, mint azt fentebb 

olvashattad. 

Mindezek értelmében azonban egy dolgot általánosságban ki lehet jelenteni: soha semmilyen 

problémába nem fogsz ütközni a Windows NT, 2000, XP stb. alatti futtatásnál abban az esetben, ha 

modernebb rádiókat használsz, melyekhez az RSS-ek később íródtak, ugyanis ezek leírása általában 

már garantálja az újabb Windows rendszerekkel való kompatibilitást. Kivételek itt is elfőrdulhatnak. 

Megeshet, hogy az adott készülék és a hozzávaló RSS pont akkor került le a terméktámogatási listáról, 

amikor a hibajavítást megkezdték. 

 Nyomtatás az RSS-ben 

Időnként hasznos tud lenni egy nyomtató, mely az RSS-ből is tud nyomtatni. Ezáltal nem kell 

manuálisan lejegyzetelned a rádióban található frekvenciákat és egyéb adatokat, helyette egyetlen 

gombnyomással ki tudod nyomtatni azokat. A korabeli DOS programok (ilyen az RSS is) feltételezik, 

hogy a gépben található egy párhuzamos (LPT) port és arra van kötve maga a nyomtató. Ezek általában 

Epson FX, EX, LX vagy RX sorozatú mátrixnyomtatók, vagy ezzel megegyező, egyéb gyártók típusai: 

IBM, OKI, Panasonic vagy Star Micronics (a korai IBM mátrixnyomtatók tulajdonképpen csak 

átmatricázott Epson készülékek voltak). A korai tintasugaras- és lézernyomtazók is használhatók az 

RSS-hez, természetesen csak akkor, ha kompatibilisek a DOS-al. Sajnos az olyan nyomtatók egyáltalán 

nem támogatottak, amik ún. memóriarezidens driver-el rendelkeznek. 
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Az alábbi gyorsteszt segítségével könnyen kiderítheted, hogy az adott nyomtató kompatibilis-e az 

RSS-el: 

 Csatlakoztasd a nyomtató a számítógéphez 

 Kapcsold be a nyomtatót és a számítógépet 

 Várd meg, hogy a DOS eljusson az ún. prompt-ig (a képernyőn a C:\ látható) 

 Nyomd meg egyszer a „Print Screen” gombot a billentyűzeten 

Mit csinál a nyomtató? Elkezdte kinyomtatni a képernyő tartalmát? Ha nem, akkor megpróbálkozhatsz 

a Shift-Print Screen vagy a Ctrl-Print Screen billentyűkombinációk megnyomásával. Ha az itt felsoroltak 

bármelyikére a nyomtató nyomtatni kezd, akkor az adott készülék nagy valószínűséggel kompatibilis 

lesz az RSS-el is. 

Az eredeti PC szabvány három I/O címet tart fenn a párhuzamos portos nyomtatók számára, melyek 

közül az első az ún. Monochrome Video Card egységen volt található. Ez maga a videokártya, mely a 

zöld-fekete monitort kezelte. Egyes esetekben MDA-ként, vagyis Monochrome Display Adapter-ként 

is említi a szakirodalom. Ha a gépre már színes monitor van kötve, akkor csupán két I/O cím áll 

rendelkezésre. Előfordulhatnak olyan esetek is, amikor a gép hátulján a felsoroltakon túl több 25 

pólusú ’anyás’ csatlakozó is rendelkezésre áll. Ilyenkor érdemes mindegyiket végigpróbálni, miután 

belenéztél a gépházba és meggyőződtél róla, hogy egyik sem egy SCSI kártya. A DOS a boot folyamat 

során az LPT1 elnevezést az elsőként megtalált port számára osztja ki, logikusan az LPT2 elnevezés a 

sorban másodikként megtalált portnak jár. Ez azonban nincs mindig így. Előfordulhat, hogy az RSS-ben 

mindhárom printer port beállítást végig kell próbálgatni ahhoz, hogy megtaláld a valódi LPT portot, 

amire a nyomtató van kötve. Amennyiben a nyomtatót egy másik számítógéppel is szeretnéd 

használni, akkor egy ún. nyomtató átkapcsolót kell találnod, ugyanis az USB portokkal ellentétben a 

párhuzamos port nem osztható meg ilyen egyszerűen. 

KIVÉVE: ha találsz egy olyan HP, Epson vagy Canon nyomtatót, ami egyaránt rendelkezik USB és LPT 

portokkal is, és még a DOS-al is kompatibilis. Ebben az esetben az USB csatlakozást fel tudod használni 

a modern, Windows-t futtató számítógépedhez, az RSS-t futtató DOS-os géphez pedig a párhuzamos 

kábel fog csatlakozni. Ebben az esetben az a gép fogja tudni használni a nyomtatót, amelyik előbb 

megszólítja azt. A nyomtatás befejeztével a másik gép is képes használni az adott eszközt. 

Ha a nyomtatód semmilyen módon nem kommunikál a DOS-al, akkor az alábbi három dolgot tudod 

kipróbálni: 

 Keress egy régebbi nyomtatót, mely alkalmas a PC-DOS vagy az MS-DOS al való működésre. 

Ezek a nyomtatók általában egy byte-nyi adatot használnak fel egy karakter kinyomtatásához. 

Például az „A” karaktert a 41-es hex érték jelenti. Az „A” betű kinyomtatásához a számítógép 

a 41-es hex értéket küldi ki a nyomtatónak a párhuzamos porton. A modern nyomtatók ezzel 

ellentétben egy külön driver programot igényelnek, ugyanis ezek nem egyszerűn egy karaktert 

nyomtatnak, hanem megrajzolják az adott karaktert. Ez nagyobb adatmennyiséget is jelent, 

mely egyértelműen meghatározza a nyomtató számára a karakter formáját (az operációs 

rendszerben található betűtípus alapján). Ezek a modern nyomtatók nem kompatibilisek. A 

kompatibilisnek tekinthető nyomtatók egyszerűbb felépítésűek, tipikusan az ún. 
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margarétakerekes vagy mátrix típusba sorolhatók. Egyes HP Deskjet vagy HP Laserjet modellek 

képesek egy lebutított üzemmódra, manuális, egyenkénti papíradagolással.  

 Találj egy PC-DOS vagy MS-DOS alatt futó, ún. printer capture programot. Ezek indítása 

általában egy külön paraméter segítségével történik, amit jelen esetben az RSS neve elé kell 

begépelni a DOS alatt. Amikor az RSS-ben kiadod a nyomtatás parancsot, akkor a kiküldött 

adatok egy file-ba kerülnek. Az RSS ilyenkor úgy ítéli, hogy a nyomtatás lezárult. Ha az RSS-re 

már nincs szükség, akkor a programból ki kell lépni, a nyomtatás eltárolására szolgált file-t le 

kell zárni, floppy lemezre kell másolni és a nyomtatást el lehet végezni egy másik 

számítógépen. 

 A codeplug kiolvasását és visszatöltését elvégezheted egy régi DOS-os gépen, a kiolvasott 

adatokat és magát az RSS-t pedig át lehet másolni egy modernebb, Windows-os gépre, ahol a 

nyomtatás könnyebben elvégezhető (pl. a DOSbox program segítségével). Mint már arról 

többször is volt szó, a rádió kiolvasása és visszatöltése nem fog működni a Windows-t futtató 

gépen. Ilyenkor célszerű a rádiót és a RIB-et kikapcsolni, majd lecsatlakoztatni a számítógépről. 

 Az MDF file checksum értéke 

A későbbi kiadású RSS-ek mindegyike tartalmazott egy ún. MDF file-t, mely a Model Definition 

adatokat tartalmazta. Az RSS minden indításkor megynitja ezt a file-t. Egyes RSS-ek végeznek rajta egy 

checksum ellenőrzést, míg más RSS verziók csak egyszerűen megnyitják a file-t. A checksum-ot 

ellenőrző RSS verzió nem fog elindulni abban az esetben, ha a file CHK értéke eltér attól, mint ami az 

RSS-ben rögzítve van. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a file-on végzett minden módosítás (pl. a 42-

50 MHz-es sávhatár átírása 42-54 MHz-re) után ezt a checksum számot újra ki kell számolni. Ez azt is 

magával vonja, hogy az MDF file-okat nem lehet cserélgetni az RSS-ek között. Minden egyes MDF file-

ban egyedileg szerkesztett adatok vannak, valamint maga a checksum érték. Ez a checksum-érték 

megváltoztathatatlanul kódolva van az EXE file-ban. Amennyiben ezek az értékek nem egyeznek, akkor 

az RSS különféle hibaüzeneteket fog adni. 

 Az RSS CD/DVD-re írása és visszatöltése 

További problémákhoz vezethet, ha az RSS programot kiírod egy CD vagy DVD lemezre egy 

számítógépen, majd később ezt visszamásolod a merevlemezre, akár egy másik számítógépen. 

Hibákhoz vezethet az is, ha az RSS-t például feltöltöd egy weblapra vagy egy FTP tárhelyre. Ezen 

műveletek során az összes file-on megjelenik a „read only” (csak olvasható, nem módosítható) 

attribútum. Annak ellenére, hogy valós file-műveletet az RSS csak a codeplug kiolvasásánál és 

visszatöltésénél használ, mégis hibajelzést fog adni. Az RSS indításakor ugyanis mindegyik file-hoz 

megpróbál hozzáférni, mely a csak olvasható attribútum miatt nem fog sikerülni. Az így kapott „file 

not found” (file nem található) hibaüzenet pedig nagyon félrevezető tud lenni. A „read only” file-okat 

a DOS alatt az ATTRIB parancs segítségével lehet helyrehozni. DOS alatt ki kell adni az „ATTRIB /?” 

parancsot, ez megmutatja a művelet pontos menetét. Ne felejtsd el a „/S” opciót is használni, ezzel 

ugyanis a változtatás csak az adott könyvtárra és azok alkönyvtáraira lesz érvényes. 
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 PC lassító (slowdown) programok 

A MoSlo és a hasonló lassító programok képesek a gép lelassítására, a leírásukban pedig azt állítják, 

hogy ezáltal minden régi program futni fog a modernebb gépeken is. Ezeket a programokat eredetileg 

régi játékok futtatására találták ki. Példál a MoSlo segítségével elérhető, hogy maga az RSS elinduljon, 

de a rádióval való kommunikáció az megint egy másik dolog, ugyanis ettől még nem oldódik meg a 

sokat ismételt I/O időzítési probléma. Ez azért van így, mert a program nem tudja megfelelően kezelni 

az RSS-ben található „timing loop”-okat, sem pedig az UART írási/olvasási ciklusait.  

David Perrell, a MoSlo programozója a saját weblapján az alábbiakat nyilatkozta: 

Hello. 

I'm the author of Mo'Slo, and I recently came upon a page on your website when I googled the words 'MoSlo 

FIFO RSS'. The page, "A comprehensive overview of the Motorola Radio Service Software (RSS), the Radio 

Interface Box (RIB), their history, problems and some solutions" is immensely informative. 

All PC's use an 8253 programmable interval timer (PIT) or equivalent as the system timer. In DOS it interrupts 

18.2 times per second. The AT&T 6300 had a PIT, and there was no difference in system timing between the 

6300 and the IBM PC. The 6300, however, had a real time clock (RTC) chip that maintained the time while the 

system was turned off. IIRC, a special DOS was needed to support the RTC. The IBM didn't get an RTC (except on 

add-in boards) until the PC-AT. 

The latest versions of Mo'Slo aren't limited to the PIT interrupt interval of 55ms, nor do they necessarily waste 

CPU cycles to slow the system. Mo'Slo Deluxe can use the RTC, with intervals of 7ms, and the APIC timer, with 

intervals of under 1ms. In both of these slowdown modes, the CPU is actually halted, not wasting time in a loop, 

which results in less power consumption and heat. 

In addition to the smoother slowdown methods, Mo'Slo Deluxe (under US$25) has options to disable the CPU 

cache and the COM port FIFO buffer while slowdown is in effect. (I also wrote a standalone FIFO buffer program 

that can be downloaded for free from http://moslo.info/utils.asp.) 

The result of these enhancements has been positive feedback regarding use of Mo'Slo Deluxe with RSS and 

PLC software. According to one user it worked for STX, Syntor X 9000E, DGT9000, Maratrac, and Spectra on a 

Dell Latitude D630 Dual Core 2 GHz PC. 

Anyway, I hope you don't mind that I've added a link your Motorola Equipment page on my website. Thanks 

for maintaining such a valuable resource. 

Best regards, 

David Perrell 

http://moslo.info 

 FIFO kikapcsolása az autoexec.bat-ban 

Egy ismerősöm egy HT1000 rádiót szeretett volna programozni egy modernebb laptop-on. Natív DOS-

ban indította el a gépet egy boot-ra beállított USB meghajtóról. Az RSS természetesen nem volt 
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hajlandó kommunikálni a rádióval. Egymás után többször is megpróbálta kiolvasni a rádiót, míg az 

egyik ilyen próba során sikerrel járt. A codeplug visszaírása során gondok adódtak, de szerencsére a 

rádió codeplug tartalma nem károsodott. Mint később kiderült, a problémát az okozta, hogy a boot 

folyamat során a BIOS automatikusan bekapcsolta a FIFO-t, amiről az RSS természetesen nem tudott. 

A bekapcsolt FIFO miatt az RSS által küldött adatcsomagok folyamatosan az UART FIFO buffer-ben 

ragadtak és ezért nem jutottak el a rádióig. 

A MoSlo használatával és az autoexec.bat file-ban a FIFO kikapcsolásával ezek a problémák 

megszűntek. 

Később kiderült, hogy az általa használt RSS verzió már tartalmazza a „timing loop” hibák javítását, 

azonban a FIFO hibajavítást még nem. 

Fontos odafigyelni arra is, hogy a gyorsabb gépeken futtatott DOS és RSS esetében a legjobb megoldás 

a floppy lemezről történő boot-olás. A DOS a FAT-16 filerendszert használja, a későbbi DOS verziók 

már támogatták a nagyobb kapacitású merevlemezek használatát is, melyek már FAT-32-t használtak. 

A Windows későbbi verzió teljesen mellőzik a FAT filerendszer használatát és kizárólag az NTFS-t 

támogatják. Egy PC-DOS vagy MS-DOS lemezről történő boot-olás esetén előfordulhat, hogy nem 

fogod látni a gépben található merevlemezeket az eltérő filerendszer miatt. Erre nyújthat megoldást 

pl. egy IDE csatolófelületű Iomega ZIP drive beszerzése.  

 Melléklet a cikkben említett operációs rendszerekről 

1980 április 

TIm Patterson, az Apple II-hez gyártott Microsoft Z-80 Softcard fejlesztője elkezd dolgozni a QDOS 

(Quick and Dirty Operating System) programon, melyet a Seattle Computer Product rendelt a 8086 

processzorra épülő számítógépéhez. Annak ellenére, hogy mindössze két hónapot vett igénybe a 

fejlesztés, a QDOS 0.1 megbízhatóan működik. 

1980 október 

A Microsoftnál dolgozó Tim Allen felhívja a Seattle Computer Products-nál dolgozó Tim Patterson-t 

azzal a kéréssel, hogy eladhassa a SCP-nek írott QDOS forráskódját egy ismeretlen vásárlónak (IBM). 

Megígéri, hogy a programot más néven fogják majd fejleszteni. Később Tim Patterson a Microsoft-nál 

fog elhelyezkedni. 

1980 december 

A Seattle Computer Products átnevezi a QDOS-t 86-DOS névre és a verziószámot 0.3-ként tünteti fel. 

A Microsoft kevesebb, mint 100 ezer dollárt fizet a nem kizárólagos jogokért, hogy forgalmazhassa a 

86-DOS-t más cégek számára. 
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1981 február 

Az MS-DOS először fut a Microsoft egyik prototípus mikroszámítógépén. A BIOS itt még nem ad 

lehetőséget az RTC chip-hez való hozzáférésre. Még csak az 5.25"-os 180k kapacitású, egyoldalas 

floppykat kezeli, és nem támogatja az alkönyvtárakat. 

1981 július 

A Microsoft minden jogot megvásárol a QDOS/86-DOs programhoz a Seattle Computer Products-tól, 

majd a szoftver nevét MS-DOS-ra változtatja. Átadják a licensz jogot az IBM-nek egy meg nem nevezett 

pénzösszeg ellenében. 

1981 augusztus 

Az IBM bemutatja az IBM 5150 típusú személyi számítógépét (az eredeti PC-t), melyhez a 4.77 MHz-

es 8088 mikroprocesszort az Intel szállította, 64kB RAM-ot és 40kB ROM-ot tartalmazott. Emellett 

felszerelték két darab 5.25" floppy meghajtóval. Az operációs rendszer a PC-DOS 1.0 volt. A gép ára 

3000 dollár volt. 

1981 szeptember 

Egy Microsoft dolgozó egy titkos látogatást tesz a Xerox PARC (Palo Alto Research Center) 

központjában, ahol megmutatnak neki egy Alto munkaállomást. Grafikus kezelőfelülete van, 

egymásból nyíló ablakokkal és ikonokkal. Van a gépen egy Star Wars játék, ahol a játékos egy X-szárnyú 

repülőt vezet (az egérrel) és bombát kell dobni egy adott célpontra. A Microsoft ezután elkezdi az 

Interface Manager névre hallgató programot, melyet a nagyközönség már Microsoft Windows néven 

fog megismerni. 

1982 május 

Megjelenik az MS-DOS 1.1-es verziója, ahol a korábbi bug-ok nagyrészét kijavították és a szoftver már 

támogatja a kétoldalas, 360k kapacitású floppy lemezeket is. 

1983 március 

Az MS-DOS 2.0 már támogatja a 10 MB-os merevlemezeket, illetve a hierarchikus 

könyvtárszerkezeteket (pl. fa szerkezet), az EXE file-okat illetve a telepíthető eszközkezeléseket. Mark 

Zbikowski volt volt az MS-DOS 2.0 egyik fejlesztője, az ő nevének kezdőbetűit találhatjuk meg az EXE 

file-ok elején, ezzel különböztette meg az új futtatható állományt a COM file-októl. 

1983 november 
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A Microsoft bejelenti a Windows 1.0-t, mely az alábbi beépített programokat tartalmazta: MS-DOS 

Executive, Calendar, Cardfile, Notepad, Terminal, Calculator, Clock, Reversi, Control Panel, PIF 

(Program Information File) Editor, Print Spooler, Clipboard, RAMDrive, Windows Write, Windows 

Paint stb. 

1984 március 

Megjelenik az MS-DOS 3.0, mely már támogatja az 1.2 MB-os floppy lemezeket, ill. a nagyobb (mint 

10 MB) kapacitású merevlemezeket. 

1986 január 

A Microsoft bejelenti az MS-DOS 3.2-t, mely támogatja a 3.5"-os 720 kB kapacitású floppykat. 

1987 ősz 

Bemutatják a Microsoft Windows 2.0-t, melyben megjelennek a klasszikus ikonok és az átmozgatható 

ablakok. 

1987 augusztus 

Bemutatják az MS-DOS 3.3-t, ami egészen az 5-ös verzió megjelenéséig a legnépszerűbb a 

programcsaládban. Még az 5-ös verzió után is sok felhasználó inkább a 3.3-as verziót preferálja a 

kisebb memória-felhasználása miatt. 

1987 november 

A Compaq kiadta az MS-DOS 3.31D verziót, mely támogatja a 32 MB-nál nagyobb kapacitású 

merevlemezeket. Az ezt követő években hamar a felhasználók kedvencévé válik. 

1988 június 

Az MS-DOS 4.0-nál már megjelenik a soros porti egér kezelés. Sokkal nagyobb a memória-

felhasználása, mint a korábbi verziónak, emellett számos program valamiért nem indul el az új 4-es 

verziójú DOS-al. Kezeli az összes korabeli merevlemezes meghajtót, melyek tipikusan 50-60 MB 

kapacitásúak. A felhasználók kedvelik a Compaq-féle 3.31D verziót is, mely az összes PC-klón gépen 

probléma mentesen működik és támogatja a 32 MB-nál nagyobb meghajtókat is. 

1988 november 

Megjelenik az MS-DOS 4.01, melyben a korábbi verzió hibáit kijavították. Fejlesztési újdonságként a 
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soros porti egeret már megszakításkérelem alapon vezérlik. Ezáltal megszűnik az a 4-es verziónál 

fellépő hiba, amikor a gép egyszerűen kihagyott bizonyos egérmozgásokat. A szoftver inkompatibilitási 

gondokat nem küszöbölték ki, még mindig vannak bizonyos programok, melyek a túlzottan magas 

memória-felhasználás miatt nem futnak. 

1990 május 

Megjelenik a Microsoft Windows 3.0 verziója, melyből kivették a 8"-os floppy lemezek támogatását. 

A felhasználók körében hamar nagy népszerűségre tesz szert a szoftver. 

1991 június 

A Microsoft bejelenti az új MS DOS 5.0 verziót, melyet nem a korábbi verziók javításaként adnak ki, 

hanem teljesen az alapoktól kezdik: új szoftver születik. Tartalmaz egy teljes képernyős editor 

programot, megjelenik az undelete és az unformat parancs és támogatja a task-swapping-et illetve a 

8"-os floppy lemezeket. 

1992 október 

Megjelenik a Windows for Workgroups 3.1-es kiadása. Tartalmaz egy beépített E-mail programot és 

emellett hálózatban megoszthatóak a mappák a számítógépek között. 

1993 március 

A Microsoft kiadja az MS-DOS 6.0 verzióját, mely újtásként tartalmazza a DoubleSpace 

segédprogramot. A 8"-os floppy meghajtók támogatása ezzel a verzióval végleg megszűnik. 

1993 november 

A Microsoft Windows for Workgroups 3.11-es javított kiadása napvilágot lát, melyben tovább 

bővítették a hálózatkezelés lehetőségeit, így ezzel a kor egyik legmegbízhatóbb hálózati rendszerévé 

válik. 

1994 január 

A Microsoft bemutatja az OS/2 alapokon nyugvó Windows NT 3.1-es verziót, melyben a szoftver már 

nem engedélyezi a futó programoknak a perifériákkal való közvetlen kommunikációt. 

1994 február 

Megjelenik az MS-DOS 6.21-es verzió, melyből a Microsoft kivette a DoubleSpace segédprogramot. 
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1994 június 

Az MS-DOS 6.22 megjelenésével ismét elérhető a felhasználók számára a merevlemez-tömörítő 

segédprogram, immár DriveSpace néven. 

1994 szeptember 

Megjelenik a Windows NT 3.5-ös verziója, mely az első valóban sokoldalú NT szoftver. 

1995 március 

A Microsoft kiadja az NT 4.0 verzióját. 

1995 április 

Az IBM bemutatja a PC-DOS 7-es verzióját, azonban a felhasználók érdeklődése kisebb a vártnál. 

1995 augusztus 

Megjelenik a Microsoft Windows 95, mely egy valós 32 bites operációs rendszer. Támogatja a 

multitasking-ot, a fejlett file-rendszereket és fejlett hálózatkezelési opciókkal rendelkezik. Indításhoz 

az MS-DOS 7.0 verziót használja, azonban a boot folyamatot követően teljesen átveszi az irányítást a 

DOS-tól. A betöltött operációs rendszerben kiadott VER parancs már a "Windows 95" választ adja, 

ettől a ponttól a DOS megszűnik önálló terméknek lenni. 

1998 június 

Megjelenik a Windows 98. Ekkoriban kel szárnyra az a vicc, hogy azért 98 a verzió száma, mert a 

Microsoft pontosan ekkora számú sebezhető "kiskaput" felejtett a rendszerben. A vicc másik változata 

szerint ezen hibák száma 0x00000098 azaz 152 decimális számmal kifejezve. 

1998 november 

Megjelenik a Microsoft NT 5.0, mely már a Windows 2000 nevet viseli. Ez az első olyan professzionális 

operációs rendszer, melyet bárki megvásárolhat és feltelepíthet a számítógépére. Szintén lábra kel egy 

vicc, mely szerint ez a verzió már 2000 hibát tartalmaz. A Microsoft bejelenti, hogy ettől a ponttól 

kezdve egy szoftvercsomagban kínálják majd a privát illetve az üzleti célú szoftvereket is. 

1999 május 

Megjelenik a Windows 98SE, melyben kijavítják az összes korábbi hibát, mely a Win 98 alapkiadásban 
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jelen volt. Ezen kívül az új verzióba integrálnak számos funkciót a Windows 2000-ből. 

2000 február 

A Microsoft bejelenti a Windows 2000 Professional verziót. 

2000 szeptember 

Megjelenik a Windows ME (ME azaz Millenium Edition). A szóbeszéd szerint az ME verziója nem más, 

mint a régi 98-as operációs rendszer ötvözése a Windows 2000 következő kiadásával. A Windows ME 

sok programhibát tartalmazott, így nem vált túlzottan népszerűvé. Emellett sok felhasználó a Win98SE 

verzióról közvetlenül a 2000-es kiadásra váltott, kihagyva ezáltal az ME-t. 

2001 október 

Megjelenik a Windows XP, melyet csak "Xtra Probléma"-ként emlegetnek. 6 hónappal a megjelenés 

után a Microsoft kiadja a Service Pack 1-et, mely közel 700 változtatást és hibajavítást hajt végre az 

eredeti XP rendszeren. Az elkövetkezendő években további 2 szervíz csomag jelenik meg, valamint 

közel 100 biztonsági frissítés. 

2005 július 

A Microsoft bejelenti a Windows Vista-t, majd 18 hónappal később forgalomba is kerül: 2007 

januárjában. Hamarosan felszínre kerülnek a kezdeti hibák és bug-ok, melyek miatt csak úgy emlegetik 

a Vista-t, mint az NT programcsalád windows Millenium-a. A Vista eredetileg azt a felhasználói réteget 

célozta meg, akik még sosem használtak számítógépet. Olyan sok változtatást tartalmaz az XP-hez 

képest, hogy rengeteg driver nem is működik a korábban XP-t futtató PC-ken. A felhasználók nagyrésze 

inkább úgy dönt, hogy kivár, amíg egy újabb és jobb Windows megjelenik a piacon. A Microsoft 

kiterjedt reklámkampánya ellenére a Vista továbbra sem kelendő. Bár néhány számítógép-kereskedő 

már a Vista-val előre telepítve árulja a gépeit, mégis a későbbi felmérésekből az derül ki, hogy a 

felhasználók 90%-a inkább az XP-t választotta. 

2009 október 

Megjelenik a WIndows 7, mely már sokkal jobban tetszik a privát és a vállalati felhasználóknak is, akik 

korábban zömmel inkább Windows 2000-et használtak. A Service Pack 1 megjelenését követően egyre 

több felhasználó vált át az új operációs rendszerre, beleértve ezzel a nagyvállalatokat is.  
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4 KIEGÉSZÍTŐ RSS INFORMÁCIÓK 

Több helyen találkoztam már a (helytelenül használt) "RSS software" kifejezéssel. Ez elég idétlenül 

hangzik, hiszen ez úgy hangzik mintha azt mondanád: "Radio Service Software software". Szóismétlés 

és még béna is. Tessék róla leszokni. 

Minden RSS programcsomagnak van két betűjelzése és egy hozzá társított dátuma: a rendelési szám, 

a verziószám és a verzió megjelenési dátuma. A rendelési szám a rádió modellszámával van szoros 

összefüggésben, azon típusokra vagy készülékcsaládra utal, melyet az adott RSS-el programozni tudsz. 

A verziószám és a dátum pedig kizárólag arra szolgál, hogy az adott verziókat egymástól meg lehessen 

különböztetni. 

Egyes CPS és RSS programok egyszerre több rádiót is képesek programozni (például a GM300 RSS több 

egyéb készülékkel is működik). Ezzel ellentétben más RSS csomagok kizárólag egyetlen rádió 

programozására használhatók (ilyen például az MT1000 kézirádió). Van emellett olyan készülékek is, 

melyek külsőre nagyon hasonlítanak vagy éppen azonosak, viszont más és más RSS kell a 

kiolvasásukhoz (például a HT600/HT800/MT1000 vagy a GM300/MaxTrac modellek). 

Sok felhasználó azt gondolja, hogy a Motorola magánszemélyeket nem szolgál ki szoftver 

tekintetében, azaz nem adja el magánembereknek ezeket a programcsomagokat. Ez TÉVHIT, ez NEM 

így van. A Motorola minden vásárlót kiszolgál, aki aláírja a saját ÁSZF-jüket, azaz Általános Szerződési 

Feltételek-et (angolul: license agreement) valamint kifizeti a programcsomag árát. A Motorola 

örömmel fog ebben segíteni. Nem kell mást tenned, mint felhívni a hozzád legközelebb eső hivatalos 

Motorola márkakereskedést (vagy a központi számot: +1-800-422-4210 az Egyesült Államokban). 

Fontos megemlíteni, hogy bizonyos RSS csomagok ára elérheti a 250 dollárt is, esetenként a vételár 

még ennél is magasabb lehet. Előfordulhat az is, hogy az adott programot már nem árusítja a 

Motorola. Így hát bármennyire is legálisan vagy hivatalosan szeretnél is eljárni, sajnos az RSS-t nem 

fogod tudni megvenni.  

Ahhoz, hogy a Motorola ipari rádióit programozni tudd, be kell szerezned az adott rádióhoz készült 

CPS vagy RSS programot, ehhez pedig alá kell írni az ő saját szerződési feltételeiket (hasonlóan a 

pótalkatrészek beszerzéséhez). Ez az ún. ÁSZF a világ különféle országaiban más és más szövegezést 

tartalmazhat, némileg igazodva az ottani törvényekhez és jogszabályokhoz. Ezt a szerződést minden 

második évben meg kell újítani, így válik egy érvényes egyéni szerződéssé közted és a Motorola között. 

Gondolom már rájöttél, hogy a benne foglalt tartalom a Motorola saját ügyvédjei által pontosan úgy 

lett kitalálva, hogy az a cégóriásnak kedvezzen egy kérdéses helyzetben. 

A szerződés mellé természetesen minden egyes új rádióhoz való RSS vagy CPS beszerzése esetén újabb 

és újabb kiegészítő szerződéseket kell kötnöd az új licensz megvásárlása miatt. A legtöbb RSS 

programcsomag ára 200 és 400 amerikai dollár között mozog, melyért cserébe két éves 

terméktámogatás és telefonos segítségnyújtás is jár. A telefonos segítségnyújtás az Egyesült 

Államokban érhető el a +1-800-814-0601-es számon. 

Ismét felhívnám a figyelmet arra, hogy az egyetlen hivatalos RSS és CPS beszerzési forrás maga a gyártó 

cég, azaz a Motorola. Ezeket a szoftvereket országonként más és más törvény védi a kalózmásolatok 

és az illegális terjesztés megakadályozása miatt. A legtöbb országban csupán egyetlen egy, biztonsági 

mentsére szolgáló másolat tartható minden egyes hasonló programból. 
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A legtöbb Internetről beszerzett, illegális helyekről letöltött program már eleve át van szerkesztve, 

módosítva van, vagy éppen vírust tartalmaz. Az öreg RSS-ek működése amúgyis labilis a gyorsabb 

gépeken. Miért is kockáztatnál? 

Az E-bay rendszerben nagyon sokszor felbukkannak a rádiókhoz szükséges különféle programozó 

szoftverek. Ezek sok esetben floppy lemezen, CD-n vagy akár egy számítógép winchesterén 

találhatóak. Egy közös van a fent soroltakban: a Motorola szemszögéből ezek mind illegális eladásnak 

számítanak! A Motorola által kiadott licensz szerződésben nyíltan le van írva, hogy az RSS vagy CPS 

megvásárlásával te csupán a jogot kaptad meg annak használatára, a szoftvercsomag mindig és 

mindenkor a Motorola tulajdona. A használati jog pedig egészen addig él csak, amíg a nagy "M" vissza 

nem vonja azt. 

Ne hagyd magad az adok-veszek oldalon sokszor olvasható szöveggel átverni, miszerint:  "a vásárló 

minden jogot megkap ezen szoftver megvásárlásával". Ez nem igaz. Félrevezető és csupán azért 

helyezik el a feliratot, hogy az adott kereskedő weblap jogászai ne tudjanak belekötni a hirdetésbe 

(nyilván ők nem tanulmányozták át betűről betűre a Motorola-féle szerződést annak ellenére, hogy a 

netről bárki számára elérhető). Soha de soha nem lesz a te nevedre szóló a megvásárolt RSS licensz 

szerződése, kivétel ez alól az a helyzet, amikor magától a Motorolától vásárolod meg. Bármit is olvastál 

az E-bay oldalon, biztos lehetsz abban, hogy az ott állított vásárló-csalogató hirdetések nem 

érvényesek ilyen szmepontból. A Motorola jogászai úgy állították össze a licensz szerződés tartalmát, 

hogy a programra vonatkozó használati engedély soha semmilyen körülmények között nem 

idegeníthető el, nem ruházható át másra, azaz nem adható el másnak. Amennyiben egy ilyen módon 

eladott RSS-t vagy CPS-t próbálsz a saját nevedre regisztráltatni, a Motorola csak nevetni fog és 

megköszöni, hogy becsületes tolvaj voltál. Innentől kezdve számíthatsz az ügyvédeik megjelenésére 

és a következmények sem fognak elmaradni. 

A licensz szerződés átolvasása után az is nyilvánvaló lesz majd számodra, hogy ha a példa kedvéért 

vásárolsz egy rádió javítással és programozással foglalkozó kis céget (akinek a tulaja mondjuk 

nyugdíjba ment), akkor az ott található számítógépekkel és a gépeken futó összes Motorola 

szoftverrel, akkor az összes programot egytől-egyig újra meg kell vásárolnod. Abban az esetben pedig 

ha a gépeken olyan RSS fut, amit a Motorola már nem támogat azaz nem értékesít, akkor az eredeti 

lemezeket a leírásokkal együtt vissza kell postáznod az anyacégnek. Furcsa, nemde?  

Az RSS használati útmutatók és az adathordozók is egyaránt a licensz szerződésben benne foglaltatnak. 

A szerződés alapján pont olyan illegális eladni egy régi technikai dokumentációt, mint mondjuk egy 

szoftvert. Általában a Motorola önmagában nem értékesít az RSS csomagokhoz tartozó technikai 

leírásokat, kizárólag abban az esetben juthatsz hozzá, ha aláírod a vonatkozó licensz szerződést az 

adott programcsomagra. A Motorola azt gondolja: minek neked a leírás, ha nincs meg a program? 

Az a tény, hogy a példa kedvéért megvásároltad a MaxTrac RSS-hez tartozó használati jogot és aláírtad 

a licensz szerződést, még nem jogosít fel egy újabb RSS vagy CPS használatára (pl. Spectra vagy MSF). 

Ne felejtsd el, hogy a Motorola szemszögéből az RSS is csak egy profitot termelő eszköz. Minden 

esetben ki kell fizetned a teljes vételárat és alá kell írnod egy új licensz szerződést RSS csomagonként 

és rádiónként is! És természetesen nincsen mennyiségi kedvezmény sem. És amennyiben egy rádió 

javítással foglalkozó kis cégnek két műhelye van, például a város két ellentétes végén, akkor két 

példányban kell megvásárolni az adott szoftvert (még akkor is, ha csupán egyetlen laptopra akarnak 

feltelepíteni, amit az adott cég kiszálló műszerésze hord magával a két bolt között). 
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A Motorola oldaláról nagyon egyszerű nyomon követni a dokumentációk és a szoftverek útját a 

világban. Csak meg kell nézni a saját eladási archívumukat. Például rájönnek, hogy te és a céged rádió 

programozással foglalkoztok. Belenéznek az archívumba. Visszakeresik, hogy te vagy a céged nevére 

történt-e valaha eladás. Nos, nem történt? Remek. Máris be vagy perelve! Nincsen mentség, nincs 

kivétel. A Motorola 1999-ben beperelt egy magánszemélyt Kanadában a bíróság előtt, a vád a 

jogosulatlan szoftverhasználat volt. Ezt követően 2000-ben a nagy "M" öt további magánszemélyt 

perelt be, mert az Interneten árusították az RSS csomagokat. Nem árt tehát vigyázni. 

Teljesen más a helyzet az úgynevezett "Lab" vagy "Depot" szoftverek birtoklása esetén, ugyanis az RSS 

csomagokkal ellentétben ezeket a Motorola soha nem bocsátotta áruba, sosem értékesítette a 

külvilág számára, kifejezetten nem az ügyfelei számára. Ezeket csupán belső céllal, tesztelésre és 

fejlesztésre használták. Ilyen esetekben a jogosulatlan szoftverhasználatot sokkal komolyabban veszik. 

Ilyen esetekben a Motorola a bíróság előtt már a jogosulatlan cégtulajdon birtoklása vádjával fog 

beperelni. Az Egyesült Államokban volt már példa arra, hogy a fent említett szoftverek birtoklásáért 

számos magányszemélyt vittek a bíróságra, 60 ezer dollárra perelve az illetőt.  

Éppen ezért, a fent írottak miatt megkérnék minden olvasót, hogy ne kérjen tőlem sem RSS, CPS, Lab, 

Depot vagy egyéb szoftvereket. Érthető okok miatt nem szeretnék kockáztatni. Nem forgalmazok, és 

nem árusítok szoftvereket, dokumentációkat és tartalék alkatrészeket sem. 

És végezetül: ha bármi hülyeséget követnél el...nos én előre szóltam! 
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5 AZ RSS MÓDOSÍTÁSA 
 Előnyök és hátrányok 

A rádióamatőrök körében elterjedt gyakorlatnak számít a programozó szoftverek különböző 

módosítása, átírása. Ennek egyik fő oka az, hogy a gyárilag meghatározottnál magasabb számú 

csatorna férjen el a rádió memóriájában. Például a Motorola GTX alapbeállításként maximum 10 

csatornás, azonban a belepiszkálást követően ez a szám megemelhető 15-re. 

A módosításokat gyakran az ún. Model Definition File-ban követik el. Ez a file az RSS könyvtárában 

található és .MDF kiterjesztéssel rendelkezik. Ezek a file-ok általában csekély méretűek és kizárólag az 

adott programverzióval használhatóak. Ezek alapján ne számíts arra, hogy egy R01 verzió alatt 

átmókolt MDF file az R04 verzió alatt is működni fog. Emellett az RSS miközben kiolvassa az MDF file-

t, a tartalom alapján úgymond checksum értéket generál. Amennyiben ez az érték nem egyezik az RSS-

ben meglévő adattal, akkor a program el sem indul, egy hibaüzenet keretében vissza fog lépni az 

operációs rendszerhez. Ez gyakorta csak azután fog bekövetkezni, hogy az RSS-el megpróbálod 

kiolvasni a rádiót, és amikor a rádióból kiolvasott adattömeghez az MDF file segítségével széria és 

modellszámot próbál társítani a program, siker helyett jön az összeomlás és kilépés a DOS-ba. Mindez 

a checksum-érték eltérése miatt. 

Bizonyos esetekben az MDF file mellett még egyéb helyeken is el kell végezni a módosítást. Például a 

Motorola Spectra esetében a SPECTRA1.EXE file tartalmazza az alsó és felső sávhatárokra vonatkozó 

információkat. Természetesen ennél a file-nál is végez checksum-ellenőrzést az RSS, így ha a file egyik 

részében módosítottunk valamit, akkor egy másik, kevésbé fontos részében korrigálnunk kell, hogy a 

checksum egyezzen az RSS-be ágyazott számokkal. 

Mielőtt bármelyik RSS-összetevőn módosítást hajtasz végre, fel kell jegyezned a változtatás előtti 

checksum értéket és ez alapján kell az utólagos korrigálást elvégezni. Ha egy értéket egy byte-al 

megnöveltél, akkor valahol másutt egy kevésbé fontos értéket csökkenteni kell egy byte-al. Így jön ki 

a végén az egyező checksum. Ezt könnyedén megteheted úgy, hogy a módosított értékkel a korrigálást 

egy olyan részében hajtod végre a file-nak ami nem fog zavarni. Például egy GTX rádió RSS-ében is 

találsz a MaxTrac-ra vagy a Radius-ra vonatkozó üzeneteket. Ezt az RSS fajtájából kifolyólag sosem 

fogod látni, tehát ezekbe a képernyőre szánt üzenetekbe nyugodtan belepiszkálhatsz, és ott javíthatod 

a checksum-értéket.  

Gondolom azt említenem sem kell, hogy mindezen komoly beavatkozások megkezdése előtt 

készítened kell egy biztonsági mentést az eredeti MDF file-ról. Ha a módosítások mégsem úgy sülnek 

el, ahogy tervezted, akkor mindent kezdhetsz újra...vagy rosszabb esetben nem marad használható 

RSS a rádióhoz. Javasolt a biztonsági mentésként szolgáló file-nak valami figyelemfelhívó, könnyen 

azonosítható, egyedi nevet adni. 

A szoftver ilyen módon történő átalakítása teljesen rendben van egészen addig, amíg te vagy az 

egyetlen, aki használja azt. Azonban idő közben dönthetsz úgy, hogy eladod valakinek a rádiót, mert 

egy másikat szeretnél vásárolni az előző árából. Ilyenkor az új felhasználó egy teljesen átmókold 

codeplug-al bíró rádiót kap. Esetenként előfordulhat az is, hogy az illető nem fogja tudni kiolvasni a 

codeplug-ot. Ez különösen igaz pl. a GTX rádió esetében, ha annak a csatornaszámát a standard 10-ről 

mondjuk 15-re bővítetted. A gyári alap RSS arra van felkészítve, hogy 10 csatornát kezeljen és maga a 
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program ennyire is számít a kiolvasási folyamat közben. Amennyiben ennél több van a rádióban, akkor 

az RSS egy hibaüzenet keretében kilép és összeomlik. 

A példa kedvéért itt vagy TE, mint új felhasználó. Kezedben egy rádió, amit valaki valamikor 15 

csatornásra bővített. Viszont neked csupán a gyári RSS áll rendelkezésedre. Mivel nem tudod, hogy mi 

a készülék baja, így hát elviszed egy márkaszervízbe. Ott ismételten megpróbálják kiolvasni a 

készüléket: a gyári programmal. A szituáció megismétlődik, az RSS összeomlik és kilép. Nyilvánvalóan 

ők nem fognak hexa-szerkesztgetni csak a te kedvedért, így hát ott vagy ahol a part szakad: van egy 

rádiód, amit nem tudsz használni. 

Mit lehet ilyenkor tenni? Ha van benned kellő elszántság és gyakorlat, akkor egy hexa szerkesztő 

program segítségével te magad is elvégezheted a szükséges módosításokat, vagy megkérhetsz 

másokat, akik már korábban csináltak ilyet. Azonban nem árt vigyázni, hogy kitől kérsz segítséget! 

Azonban ha ezen utak egyike sem járható, akkor sincs veszve minden. Próbáld meg felkutatni az 

eredeti gazdáját a rádiónak és megkérni őt, hogy programozza újra neked a rádiót, azonban csak 10 

csatornával. Így már a te gyári RSS-ed is boldogulni fog, hiszen minden adatot a helyén fog találni. 

Tételezzük fel azonban azt, hogy az illető idő közben a régi R01-es szoftverét R04-re cserélte. Az R04 

program végrehajtja a maga módosítását a codeplug-ban, így a te R01 verziód nem fogja tudni 

kiolvasni az adathalmazt. Megjelenik a rettegett "CODEPLUG TOO NEW" hibaüzenet. Tulajdonképpen 

történt is előrelépés az ügyben, meg nem is. Ugyanott vagy ahonnan elindultál: van egy rádiód, ami 

számodra használhatatlan. 

Az RSS inkompatibilitási probléma már évek óta ismert jelenség, és nem csak az amatőröket érinti. 

Amikor egy rádiót visszaküldenek javításra a Motorolához, akkor ott az elérhető legújabb és legfrisebb 

verziójú RSS-el programozzák fel a készüléket. Amikor visszakapod a rádiót, akkor döbbenten 

tapasztalod, hogy a készülék ugyan üzemképes, de a te régebbi szoftvered már nem olvassa ki a benne 

lévő codeplug-ot. Jogosan ragadsz hát telefont és panaszkodni kezdesz a Motorolánál, azonban ők 

mindig ugyanazt fogják válaszolni: vedd meg az elérhető legújabb RSS-t! És ha nem így teszel? Az a te 

bajod! 

Mit tehetsz mindezek után? Nos, a legegyszerűbb, ha nem hajtasz végre semmilyen módosítást a gyári 

RSS-en. De ha mégis erre adod a fejed, akkor legyen fair play: a készülék áruba bocsátása előtt 

ajánlatos azt visszaprogramozni az eredeti állapotára, hogy a leendő tulajt sok fejfájástól kíméljük meg. 

Ebben a cikkben a módosításokat nem taglalom részletesebben. Elképzelhető, hogy a közeljövőben 

majd erre is kitérek. Addigis akit érdekel, az Interneten egy kis keresgéléssel meg fogja lelni a számára 

fontos, ide vágó információkat.  
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6 AZ RSS HASZNÁLATA 
 Rádiók programozása 

A legtöbb rádió, amit az 1980-as évek óta gyártottak (legyen az bázisállomás rádió, mobilrádió vagy 

kézirádió avagy ún. pager), szintézeres felépítésű és számítógéppel kell programozni. Ez pedig azt 

jelenti, hogy az egyes csatornák üzemi frekvenciájáért már nem kvarckristályok felelősek. Ezek a 

paraméterek, számos egyéb opcióval egyetemben, már könnyedén megváltoztathatók, átírhatók 

anélkül, hogy bármilyen belső hardveres bevatkozást végre kellene hajtani az adott készüléken. 

Napjainkra a személyi számítógép, vagy másnéven a PC vált ezen módosítások végrehajtó eszközévé. 

A modern kori adóvevőket a hozzájuk tartozó Radio Service Software (RSS) vagy Customer 

Programming Software (CPS) illetve egy RIB interfész (plusz a szükséges kábelek) segítségével 

programozzák. Ez a cikk NEM tér ki a CPS alapú rádió-programozásra, mivel az RSS nagyban hasonlít 

ahhoz és az alapok ugyanazok. 

Nem szabad elfelejteni, hogy minden gyártó cég saját illesztő interfészt, kábeleket és szoftvereket 

tervezett a rádióihoz. Ez a leírás kizárólag a Motorola cég által fejlesztett RSS szoftverekkel és 

hardveres kiegészítőkkel foglalkozik. 

Még egy apróság: a trönkölt rádiókkal valamint a járulékos rendszerek ismertetésével szintén nem 

foglalkozom ebben a cikkben. Ezen rendszerek frekvenciái és működési adatai gyakran céges titoknak 

minősülnek, ezenkívül a rádióamatőr gyakorlatban nem láttam még gyakorlati felhasználásban 

trönkölt rendszert.  

 Átírható paraméterek 

Tulajdonképpen miféle adatokat lehet beleprogramozni egy ilyen rádióba? Nagyon sok olyan 

menüpont van, mely minden rádiónál azonos: adási ill. vételi frekvencia (egyik-másikból akár több is 

lehet, függően a rádió típusától), zajzár beállítások (PL vagy DPL) az adó vagy a vevő frekvenciára 

vonatkoztatva, minimum hangerő szint, szelektív hívási beállítások (SEL5, MDC1200, DTMF satöbbi). 

Ezen beállítási lehetőségek sok esetben egymástól függnek és több, a felhasználó által 

megváltoztatható csatorna között kerülnek szétosztásra. Ezeket a csatornákat a Motorola berkekben 

csak "mode"-nak nevezik. Egyes rádiókon egy ún. mode akár több csatornához is tartozhat. A mode 

és a csatorna tulajdonképpen ugyanazt a kifejezést takarja, ezek egymás szinonímái. Gyakran felváltva 

találkozni velük egyes technikai dokumentációkban vagy egyéb leírásokban. Alkalmanként a fentebb 

sorolt paramétereket egymástól függetlenül is ki lehet választani, pl. a rádió kezelőjén: Multiple PL 

(MPL), scanning, zónák (angolul "zones": csatornák vagy mode-k egy adott csoportja, hasonlóan a 

könyvtárakhoz a PC-n), stb. Néhány paraméter csupán a rádió alapvető működési funkcióira van 

kihatással: RF kimenő-teljesítmény, löket, frekvencia, végfok áram-korlátozás, és így tovább. Ezeket a 

rádióként változó, egyedi információkat a Motorola csak "codeplug" néven emlegeti. Ez a kifejezés 

még a régi időkből maradt vissza, amikor a rádió bizonyos funkcióit csak egy külön kézzelfogható 

kódkulcs, egy úgynevezett codeplug behelyezésével lehetett elérni. Az elnevezés mégis megmaradt 

annak ellenére, hogy a codeplug-ban napjainkban már sokkal több adat helyezkedik el, mint régen. 

Vannak olyan szakirodalmak, ahol a codeplug kifejezést két szóban írják: "code plug". 
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Az Amerikai Egyesült Államokban a Federal Communications Commission (FCC) felelős a forgalomban 

lévő és a forgalomba hozandó készülékekért (jelen cikk írásakor, 2014-ben Magyarországon az 

adóvevő berendezéseket a Nemzeti Média és Hírközlési hatóság - röviden: NMHH - felé kell 

bejelenteni). Az egyik legfőbb FCC szabályozás azt határozza meg, hogy a rádió felhasználója a készülék 

előlapján található gombok és billentyűzet segítségével nem változtathatja meg a korábban 

beprogramozott adási frekvenciát. Az ide vonatkozó FCC utasítás az USC-47-CFR-90.203(e) jelölést 

kapta. 

Ez pedig pontosan azt jelenti, hogy a rádiót használó személy a rádión található gombokkal kizárólag 

az előre beprogramozott csatornák között választhat, hasonlóan a korábbi, kvarckristály által vezérelt 

rádiókhoz. A legtöbb eleve rádióamatőr használatra szánt készüléken vannak olyan gombok és 

billentyűk, amikkel a rádió számos paramétere, közöttük a működési frekvencia is könnyedén 

megváltoztatható. Ez szöges ellentétben van az eleve ipari használatra szánt ún. professzionális 

rádiókészülékekkel. 

 A rádió programozása a gyakorlatban 

Tulajdonképpen akkor mire is lesz szükség ahhoz, hogy programozni lehessen egy ipari rádiót? 

Elsőként természetesen kell egy rádió. Emellett kelleni fog egy személyi számítógép, azaz röviden PC 

(IBM kompatibilis asztali gép billentyűzettel és monitorral, esetleg egy laptop). Szükség lesz a rádióhoz 

való programozó szoftverre, valamint a rádiót a számítógéppel összekötő kábelekre és illesztő 

interfészre. 

A rádiót többféle jel segítségével kell programozni. Ezeket a speciális jeleket a számítógép soros 

portján keresztül kell a rádióba küldeni, ill. a rádióból érkezőket fogadni. A kapcsolat általában az ún. 

accessory-connector vagy a mikrofon csatlakozó aljzat egyes pontjain keresztül épül fel. Nincs 

általános leírás arra vonatkozóan, hogy melyek ezek a pontok: ez rádiónként változó, más és más. 

Elsőként azt kell megjegyezni, hogy nem minden Motorola rádió kommunikál egyformán, azaz minden 

rádió más jeleket igényel a programozáshoz. Éppen emiatt fejlesztette ki a Motorola a Radio Interface 

Box nevű eszközt, röviden a RIB-et. Ez a kis illesztő interfész segít abban, hogy a soros portról érkező 

jeleket átalakítsa a rádió számára értelmezhető jelekké. A RIB eszköz típusje az RLN4008, mely számos 

változtatáson ment keresztül az évek során: a legutolsó és egyben legmodernebb változata az 

RLN4008E modell. Ez egy belső, 9 Voltos elem által táplált kis kütyü, ami a rádiók felől érkező különféle 

jeleket alakítja a PC soros portja által használt RS232 szabványú jelekké. Külső 9-12 Voltos tápegység 

is használható a kis dobozka tápellátására. 

A rádiónként eltérő programozó kábelek egyik végén található egy speciális csatlakozó, melyet a 

rádióhoz kell csatlakoztatni, a kábel másik végén pedig szinte minden esetben egy DB25 típusú 

csatlakozó van, amit a RIB interfészhez kell kapcsolni. A programozáshoz szükséges vezetékek a RIB-

felőli csatlakozóra vannak bekötve, ismétlem: rádiónként eltérő módon. A RIB-hez egy másik kábel is 

csatlakozik (DB15 típusú csatlakozóval), amit a PC soros portjába kell bedugni. A régebbi 

számítógépeknél gyakran találkozhatsz egynél több soros porttal is, ezek jelölése általában COM1 és 

COM2. Ezek lehetnek úgynevezett 9-tűs (ez az újabb fajta) vagy 25-tűs (régi fajta) "apás" csatlakozók. 

A Motorola kétfajta kábelt is árusít, melyet a RIB és a PC közé kell bekötni. Nagyon sok olyan 
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utángyártott RIB van a piacon, ahol a gyártó nem követte ezt a szabványt: sok esetben találkozni olyan 

illesztő interfész koppintással, ahol a PC és a RIB közé szánt kábel mindkét vége egy-egy 9-tűs 

csatlakozóban végzőik. 

A Motorola RIB és a hozzá való kábelek egy egységet alkotnak és egyben nélkülözhetetlenek a rádió 

programozásának folyamatában. Magyarul: ezen kis dobozka nélkül nem fog menni sem a kiolvasás 

sem az adatok visszatöltése! 

Minden esetben szükség van valamilyen jel-illesztő interfészre a számítógép és a rádió között. 

Természetes, hogy nem akar minden felhasználó kiadni sok pénzt egy olyan eszközre, ami minden 

egyes Motorola rádióhoz jó...nekik találták ki az úgynevezett RIBless azaz RIB nélküli kábeleket. 

Tulajdonképpen ugyanazt a funkciót látják el, mint egy eredeti RIB, azzal a különbséggel, hogy csupán 

két vezetéket használnak a programozáshoz, az adatátvitelhez szükséges elektronika pedig általában 

a DB9 csatlakozóba van beleintegrálva. A kábel egyik végét közvetlenül a PC soros portjára, a másik 

végét pedig a rádió megfelelő csatlakozójára kell kötni. Gyártónként eltérő lehet az elektronika 

felépítése, így előfordulhat az is, hogy az ilyen típusú kábelek nem működnek minden típusú PC-vel. 

Egy hatalmas előny mindenképp származik ezek használatából: sokkal olcsóbb a beszerzése, mint egy 

eredeti Motorola RIB-nek. Sajnos nem minden rádióhoz használható a RIBless típusú kábel, péládul a 

MaxTrac és a GM300 tökéletesen működik vele, azonban a Spectra nem. Előbb vagy utóbb minden 

amatőr eljut oda, hogy hozzájut egy olyan típushoz, amit a RIB nélküli kábel nem támogat, így 

kénytelen lesz beszerezni vagy építeni egy RLN4008-as klónt. Érdemes elgondolkozni és előre tervezni. 

A napjainkban forgalomba hozott modern asztali számítógépeken és laptopokon már nemigen találni 

soros portot. Léteznek olyan adapterek, amik USB vagy PCMCIA / CardBus felületen csatlakozva 

emulálnak soros portot, azonban ezek többsége kizárólag Windows alatt működik, a DOS általában 

nem képes lekezelni ezeket a megfelelő driver hiányában. Ez csupán egy dolognak köszönhető: a régi 

DOS operációs rendszert már nem fejlesztik és a hardvereszköz-gyártók sem, írnak már hozzá 

megfelelő vezérlő programokat. Érdemes keresni egy olyan PC-t, ami rendelkezik valós, fizikális soros 

porttal. 

A régebbi rádiókat az RSS nevezetű programmal kell programozni (kiolvasni / visszaírni). Minden egyes 

rádióhoz más és már programcsomag tartozik. Nagyon ritka az, amikor egy adott RSS-el más rádiókat 

is programozhatunk. Az RSS-ek minden esetben azt "feltételezik", hogy ők az egyetlen futó program a 

számítógépen, és ehhez mérten általában a COM1-en hajlandóak csap kommunikálni. A számítógépen 

elsőként az operációs rendszert kell betölteni (PC-DOS, MS-DOS), ezt követően lehet csak elindítani 

magát az RSS-t. Ezen programok nagy többsége nem fog futni olyan program alatt, mint pl. a WIndows 

vagy a Linux. Ebből fakadóan szintén nem valószínű, hogy hibamentesen futnának az ún. MS-DOS 

Parancssor, Parancssor vagy DOSBox alkalmazások alatt. Általánosságban elmondható, hogy ha egeret 

használsz a számítógép vezérlésére és a programok elindítására, akkor még mindig a Windows-ban 

vagy és nem a natív MS-DOS felületet használod. Egyes RSS-ek ugyan elindulhatnak pl. Windows alatt 

is, azonban a legkülönfélébb hibaüzeneteket képesek produkálni, amikor megpróbálod kiolvasni a 

rádióból a codeplug-ot. Extrém esetetkben magát a codeplug-ot is tönkretehetik, ezáltal 

üzemképtelenné téve magár a rádiót.  

Egyes számítógépeken a DOS alatt külön egér vezérlő program is futhat. Érdemes az erre vonatkozó 

bejegyzéseket törölni vagy részben kiiktatni a CONFIG.SYS és AUTOEXEC.BAT file-okból. Nyilván te sem 

akarod, hogy a programozásra használt COM1 port adatforgalmát az egérprogram zavarja meg, ezáltal 
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nagy eséllyel tönkretéve a rádiót. Ajtókitámasztónak jó egy tégla, nem kell egy hülyére programozott 

rádió is. 

A modernebb Motorola ipari rádiókat a CPS nevezetű programcsomaggal programozzák. Ezeket eleve 

arra tervezték, hogy a Windows valamilyen verzióján fussanak. Megjegyzésként megemlíteném, hogy 

egyes CPS-ek nem hajlandóak Windows Vista alatt futni. A CPS-ek nagy többsége működik USB 

kábelekkel és emulált soros porttal is. 

Ahhoz, hogy jogszerűen használhass bármilyen RSS vagy CPS programot, előbb a Motorolától kell 

megvásárolnod az ehhez szükséges jogokat. Az ide vonatkozó részletekért böngészd át a többi 

cikkemet is! Előfordulhat, hogy egyes régebbi RSS csomagok már NLA státuszban vannak (NLA = No 

Longer Available, azaz már nem rendelhető). 

Az RSS-ek régebben 5.25" és 3.5" floppy lemezeken kerültek forgalomba, napjainkban már kizárólag 

CD/DVD lemezen adja el őket a Motorola. 

Összefoglalva: az amatőrök között népszerű rádiók programozásához (MaxTrac, GM300, Radius, GTX, 

MSF5000, HT600, HT800, Spectra) szükséged lesz egy olyan számítógépre, mely valós soros porttal 

rendelkezik, MS-DOS operációs rendszer fut rajta és 286/386/486-os processzorral van felszerelve. 

 A programozó szett összeállítása 

Szükség lesz először egy rádióra, illetve egy ahhoz való tápegységre. Ez lehet a készülék eredeti 

tápegysége, labortápegység vagy bármilyen egyéb táp, ami erre a célra megfelel. Kelleni fog egy kábel 

a RIB és a rádió közé valamint egy másik kábelre, amivel a PC-t kötöd össze a RIB-el. És végezetül: nem 

szabad kifelejteni a programozáshoz használt számítógépet sem!  

Az MSF5000 bázisállomás-készülék mindössze két vezetéket használ a programozáshoz a rádió és a 

RIB közötti kábelen. A RIB és a PC között kétféle kábel szolgál az összeköttetésre. A régebbi típusú a 

korai 25 portos soros portra csatlakozik, az újabb fajta a 9 pólusú soros porthoz kapcsolódik. 
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ábra 5 A programozó szett összeállítása az MSF5000 készülék esetében. 

Az újabb típusú mobilrádiókat már az előlapi mikrofoncsatlakozóról programozzák. Ilyen például a 

Motorola MaxTrac és a GM300 is, melyek az érdekesség kedvéért ugyanazon kábellel 

programozhatóak, bár eltérő típusok. 

 

ábra 6 A programozó szett összeáállítása egy tipikus mobilrádió esetében. 

A kézirádiók esetében a programozáshoz használt csatlakozó a készülék oldalán, tetején vagy hátulján 

helyezkedik el. Egyes típusokon erre a célra külön csatlakozót képeztek ki, míg más rádiókon a külső 

mikrofon csatlakozója szolgál az adatátvitelre is egyben. 
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ábra 7 A programozó szett összeáállítása egy tipikus kézirádió esetében. 

A fentebb sorolt példákban van egy közös pont: mindegyikhez szükség van egy RIB-re, valamint egy a 

RIB-et a PC-vel összekötő kábelre. Némely esetekben szükség van a RIB külön tápellátására is, egyes 

rádiótípusok azonban képesek magát a kis interfészt is ellátni tápfeszültséggel. 

Sok amatőrnek megfordult a fejében az is, hogy hé: miért ne köthetném rá direktben a RIB-et arra a 

tápra, amiről a rádió is megy? Nos ez egy remek gondolat! Egészen addig a pontig, amíg a RIB és a 

rádió tápja között a földvezeték megfelelő összeköttetésben van. Amennyiben ez bármilyen okból 

megszakad, az egyetlen fennálló földpont a RIB és a rádió között az előlapi RJ45 csati lesz. Nyilván nem 

kell magyaráznom, hogy milyen károk történhetnek az illesztő interfészben, amikor a rádiót adásra 

kapcsolva a programozón keresztül záródik az áramkör, a maga esetenként 8-15-30 Ampert is elérő 

áramerősségével. Nos, igen. Már nem is hangzik jó ötletnek, ugye? Szerencsés esetben csak a RIB-et 

vágod tönkre, extrém esetben a rádiód is belehal ebbe a csodálatos alakításba. Ez tipikus jelenet a 

MaxTrac, GM300 és egyes Radius mobilkészülékeknél: a készüléket nem lehet programozni, a rádió 

nem indítható adásra az előlapra csatlakoztatott mikrofonnal és a hangerő sem szabályozható 

(folyamatosan maximum állásban van). Ez annak az úgynevezett "open ground" jelenség, amikor a 

nagy áram miatt a "GND" fólia egész egyszerűen elég a rádióban. Ez az RJ45 aljzathoz is futó fólia 

szolgáltatja a földpontot a mikrofonnak, a hangerőszabályozónak és még sok minden másnak. Kis 

hozzáértéssel a sérült fólia javítható. Ehhez nem kevés forrasztási tudás, egy kapcsolási rajz és egy jó 

forrasztópáka fog kelleni. Az ilyen esetek elkerülhetőek, ha a RIB-et saját akkumulátorról vagy egyéb 

önálló áramforrásról táplálod. 
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ábra 8 Hibás kábelezés miatt szétégett NYÁK fólia egy mobilrádióban 

 Az összeállított programozó szett első bekapcsolása 

Oké, tehát kéznél van a rádió, egy tápegység, a RIB, a megfelelő kábelek és egy PC. És most? 

Elsőként kapcsold be a számítógépet és a hozzá tartozó monitort. Amennyiben a képernyőn az A:\ 

vagy a C:\ jelenik meg, akkor nagy eséllyel sikeresen eljutottál egy tökéletes MS-DOS betöltéshez. 

Amennyiben egérmutatót, egér kurzort is látsz a képernyőn, kezdhetsz gyanakodni: sanszos, hogy 

valamiféle Windows töltődött be és nem a DOS. Ez nem lesz jó! Ez alól csak azon kevés DOS program 

a kivétel, mely egeret is használ. Azonban az egérre 100% nem lesz szükséged az RSS működtetéséhez. 

Következő lépésként csatlakoztasd a RIB-et a számítógép megfelelő soros portjához (COM1 vagy 

COM2). A legtöbb számítógépen kizárólag 1 soros port van, mely a COM1 jelzést viseli. Vannak olyan 

IBM laptopok, ahol a soros port a BIOS-ban kikapcsolható, így a felszabaduló erőforrásokat 

automatikusan egy beépített modem vagy infravörös adapter veszi át. Ezt nem árt mindig ellenőrizni. 

Kapcsold be a RIB-et a rajta található kapcsolóval, vagy a tápellátást biztosító 9 Voltos elem 

behelyezésével, esetleg a külső tápegység segítségével. Minden esetben javasolt a külső tápforrás 

használata, azonban egy új 9 Voltos elem is jó lehet ilyen célokra. Amennyiben egész nap rádiókat 

akarsz programozni, akkor nem célszerű az elem választása: nem fogja bírni! 

Ha rendelkezel bármilyen szünetmentes tápegységgel, akkor érdemes a programozó interfészt, a 

programozáshoz használt PC-t és a rádiót ellátó tápegységet is csatlakoztatni az UPS-hez. 

Egyes kézirádióknál a programozó csatlakozó az akkumulátor helyére csatlakozik (például ilyen a 

Motorola P210 vagy a GP300). Ha egy ilyen rádióval van dolgod, akkor vedd le az akkut és csatlakoztasd 

a programozó adaptert a rádióra.  
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Ajánlott, hogy utolsó lépés legyen a RIB-et a rádióval összekötő kábel csatlakoztatása az adóvevőre. A 

lépések sorozata variálható, de a RIB minden esetben legyen bekapcsolva (és a kábelek a rádióra 

kötve), amikor a rádiót bekapcsolod. Amennyiben kikapcsolt RIB-et érzékel a rádió a bekapcsolás 

pillanatában, érdekes hibaüzeneteket mutathat a kijelző vagy éppenséggel diagnosztikai/teszt 

üzemmódba kapcsolhatja magát a rádió. Amennyiben ezt tapasztalod, kapcsold ki a rádiót, húzd ki a 

programkábelt a készülékből, majd kapcsold be a RIB-et, dugd be a programkábelt a rádióba és végül 

kapcsold be újra a rádiót. 

A legfontosabb azt megérteni, hogy a programozási folyamat közben nem szabad egyik eszközt sem 

kikapcsolni és semmilyen kábelt sem szabad kihúzni, hacsak az RSS vissza nem tért a kiinduló 

képernyőre, esetleg az MS-DOS prompthoz: A:\ vagy C:\ (mert végzett egy adott feladattal). Kivételt 

képez még az amikor program kifejezetten erre ad utasítást (tipikusan ilyen a Syntor RSS).  

A programozás befejeztével elsőnek kapcsold ki a rádiót, húzd ki a programkábelt majd kapcsold ki a 

RIB-et és végezetül a PC is kikapcsolható. 

 RSS programozási alapok 

Meglepő módon a legtöbb Motorola RSS hasonlóan néz ki és az egyes funkcióbillentyűk által kiadott 

parancsok nagyrésze is azonos. Amikor egy RSS program fut a számítógépen, akkor az alapműveletek 

az alábbi billentyűkkel végezhetők el: 

F1 Help megnyitása 

F10 Kilépés a programból vagy visszalépés az előző képernyőre 

Esc Kilépés a Help ablakból vagy visszalépés az előző képernyőre 

Balra nyíl A kurzor balra léptetése egy karakterrel 

Jobbra nyíl A kurzor jobbra léptetése egy karakterrel 

Enter A beírt érték elfogadása vagy továbblépés a következő képernyőre 

Tab Ugrás a következő beállítási adatblokkhoz 

Shift+Tab Visszalépés az előző beállítási adatblokkhoz 

Home A kurzor léptetése a képernyő bal felső sarkába 

Felfelé nyíl Továbblépés a beállítások között vagy egy adott érték növelése 

Lefelé nyíl Továbblépés a beállítások között vagy egy adott érték csökkentése 

Del A kurzor elmozdítása nélkül kitörli az adott ponton lévő beírt karaktert 

PgUp Több oldalból álló beállítás esetén visszalépés az előző képernyőre 

PgDn Több oldalból álló beállítás esetén előrelépés a következő képernyőre 

 

Az a RSS betöltést követően egy üdvözlőképernyővel indít, ahonnan leolvasható az RSS által 

programozható rádió típusa, az RSS rendelési száma, a program verziója és a megjelenés dátuma. 

Innen általában egy tetszőleges gomb megnyomásával lehet továbblépni. Így juthatsz a kiinduló 

menübe, a főmenübe. 

Minden menüben a képernyő közepén egy vertikálisan elhelyezett lista látható. A képernyő alján 
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vízszintesen láthatod az egyes funkcióbillentyűk által elérhető funkciókat, F1-től F10-ig. 

Amennyiben a programot most használod először (most telepítetted fel, vagy ezt valaki más már 

megtette, de a program sosem volt használva), először a PC SETUP menüpontban bizonyos 

alapértékeket be kell állítani. Ezt a menüpontot az F9 gomb megnyomásával érheted el. Többek között 

itt lehet beállítani a codeplug-ok mentésének könyvtárát, az adott könyvtár nevét és a 

programozáshoz használt soros port számát. Alapértelmezésként a COM1 van beállítva, melyet az 

esetek többségében nem érdemes megváltoztatni. A kívánt beállítások megváltoztatása után az új 

értékeket az F8 gombbal tudod elmenteni.  

 Főmenü (MAIN MENU) 

Szinte minden művelet, amit az RSS-ben végre lehet hajtani, a főmenü köré épül. Az almenük 

rengetegéből az F10 nyomkodásával tudsz visszajutni a legfelső, kiinduló szintre, azaz a főmenübe. 

 

ábra 9 Az RSS kezőképernyője, a Main Menu. 

Az RSS képernyőinek felépítése általában hasonló és jól áttekinthető. A bal felső sarokban a 

MOTOROLA Radio Service Software olvasható valamint a rádió típusa és modellszáma, amennyiben a 

codeplug kiolvasásra vagy megnyitásra került. Általában ezen a területen jelzi ki a program az adott 

menüpont nevét illetve a több képernyőből álló menük azon szakaszát, amelyikben éppen vagy. 

A képernyő jobb felső sarkában általában a programozásra vonatkozó tippek és utasítások jelennek 

meg, ill. a különféle hibaüzenetek. 

A középső nagy területen az egyes almenükre vonatkozó rövid magyarázó szövegek olvashatóak. 

Amennyiben adatbevitelre szolgáló menüpontban vagy (frekvencia vagy PL/DPL stb.), akkor a fentebb 

már említett kurzorbillentyűk (nyilak) is aktívak lesznek, a jobb felső sarokban pedig a program kiírja, 
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hogy éppen milyen adatok bevitelére vár. 

A képernyő alsó részében mindig az adott menüpontban használható funkcióbillentyűk láthatóak. Az 

F1-F10 gombok minden menüpontban aktívak és használhatóak. 

 Az RSS telepítése és beállítása 

A legtöbb RSS esetén nincsen szükség külön telepítésre, elegendő a floppy lemezről a merevlemezre 

másolni a file-okat vagy könyvtárakat. Bizonyos RSS csomagok rendelkeznek telepítővel, ahol egy előre 

meghatározott nevű mappába tudod telepíteni az adott programot a PC merevlemezén. Az RSS 

használati útmutatójában szinte semmit nem találsz a telepítésre vonatkozóan, azonban sajnos a 

legtöbb amatőr aki RSS-t szeretne használni, bizony nem rendelkezik a hozzá tartozó 

dokumentációval. Nyugodtan használhatod a Windows-t a könyvtárak és file-ok másolására, 

átmozgatására. De ne használd a Windows-t az RSS futtatására. 

A legtöbb RSS alpértelmezettként a C:\MRSS (Motorola RSS) mappába települ. Az ebben található 

almappák általában az RSS-hez párosított rádió nevét viselik, pl.: MaxTrac, GM300 stb. A Motorola 

hivatalos dokumentációi is azt javasolja a felhasználóknak, hogy minden esetben a PC merevlemezéről 

futtassa az RSS-t és ne floppyról vagy egyéb adathordozóról. 

Az RSS könyvtárakon belül még számos almappa lehet, ahol a program az elmentett codeplug file-okat 

vagy a trönkölt rendszerekhez szükséges ún. system key-eket tárolja. Az elmentett codeplug-ok 

tipikusan egy ARCHIVE nevezetű mappában tárolódnak. Amennyiben egy adott codeplug-ról az RSS 

biztonsági mentést készít, akkor azt nagy valószínűséggel az ARCHIVE mappa mellett található BACKUP 

mappába fogja pakolni. Sok Motorola dokumentáció említi, hogy a backup file-okat célszerű floppyra 

menteni, azonban személy szerint ezt hülyeségnek tartom.  

Előfordulhat az is, amikor az RSS valamilyen okból kifolyólag nem tudja létrehozni az ARCHIVES és vagy 

BACKUP könyvtárakat, de keresi azokat. Ilyenkor neked, manuálisan kell ezeket a mappákat 

létrehoznod.  

Minden esetben győződj meg arról, hogy az egyes RSS mappában egyik file attribútuma sem ún. archív 

vagy read-only azaz csak olvasható. Ez tipikusan akkor fordul elő, amikor az RSS programot egy CD-ről 

másoltad a számítógépre. Az egyes file-ok attribútuma az MS-DOS beépített ATTR parancsával 

változtatható meg, az alábbiak szerint: 

cd x:\mrss\konyvtar (ide kell beírni az aktuális meghajtó, ill. mappa nevét) 

attr -r *.* (ezzel kikapcsolod a read-only módot az összes file-on) 

 A rádió kiolvasása, a codeplug módosítása és az adatok visszatöltése 

A legtöbb amatőr az RSS-ben csupán alap adatokat változtat mrg a codeplug tartalmában. Ez a 

folyamat nagyban hasonlít egy szöveges dokumentum szerkesztéséhez: elsőnek megnyitod a file-t a 

megfelelő programmal, utána végrehajtod a módosításokat majd pedig a végén elmented azt a 
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lemezre. Az RSS ehhez nagyon hasonlóan működik, azonban fontos megjegyezni, hogy a codeplug 

felépítése erősen eltér egy szöveges dokumentumétól. 

A codeplug megváltoztatásához először ki kell azt olvasni a rádióból az RSS segítségével. Ennél a 

pontnál a rádiónak és a RIB-nek bekapcsolva kell lennie és a szükséges kábeleknek is bedugva kell 

lenniük a PC-be, a RIB-be és a rádióba. Nyomd meg az F3 gombot (GET/SAVE/PROGRAM CODEPLUG 

menüpont), majd az F2-t (READ DATA FROM RADIO CODEPLUG). Ezt követően a program megpróbál 

kapcsolatot teremteni a rádióval és kiolvasni a codeplug-ot. Amennyiben a kapcsolat sikeresen 

felépült, egy kis folyamatjelző sáv mutatja majd a kiolvasás éppen aktuális állapotát. Egyes rádiók 

ilyenkor a kijelzőn is jelzik azt, hogy a programozás folyamatban van és a rádió normál üzemi 

paraméterei nem elérhetőek (pl.: "PROGRAMMING"). A legtöbb RSS a codeplug kiolvasását követően 

újraindítja a rádiót, ez kissé bosszantó jelenség, de teljesen normális. Ezt így találták ki. Amennyiben 

ez az első eset, amikor az adott rádióból kiolvastad a codeplug-ot, érdemes azt elmenteni a gép 

merevlemezére. Ezt az F7 gomb megnyomásával teheted meg (SAVE CODEPLUG DATA TO ARCHIVE 

DISK FILE). Az újonnan nyíló képernyőn írd be a felhasználó nevét majd az F8 (vagy ENTER) gombbal 

mentsd el a file-t. Amennyiben a program felszólít egy backup file létrehozására, akkor a fenti 

műveletet kell megismételni. Innentől túl nagy baj nem lehet azok után, hogy már rendelkezel egy 

garantáltan működőképes codeplug-al, amit egy rádióból olvastál ki. Ha bármi balul sülne el, akkor a 

működőképes, elmentett file-t bármikor visszatöltheted a rádióba. Az F10 megnyomásásával vissza 

tudsz lépni a főmenübe. 

Ha módosításokat szeretnél végrehajtani, akkor nyomd meg az F4 gombot (CHANGE/CREATE/VIEW 

CODEPLUG menüpont). Itt az adott rádiótól függően több változtatásra is lehetőséged nyílik. A legtöbb 

RSS-ben itt megtalálható egy Radio-Wide menüpont, ahol az általános alapbeállításokat lehet 

módosítani. A Trunking menüpontban a trönkölt rendszerekre vonatkozó adatokat lehet átírni, a 

Conventional menüpontban pedig értelemszerűen a nem trönkölt üzemmód alap adatai találhatóak: 

pl. az egyes csatornákra vonatkozó adatok a MODES menüpont alatt. A legegyszerűbb, ha 

áttanulmányozod a menüket és próbálod memorizálni, hogy melyikben mi van. Amennyiben nem vagy 

biztos egy adott menüpont funkciójában, ugorj az első megváltoztatható részhez a TAB vagy a 

Shift+TAB gombbal és nyomd meg az F1-et a Help eléréséhez. 

Természetesen a lehetőségek szinte végtelen száma miatt nem is próbálok meg minden egyes opcióra 

kitérni, ami az RSS-ben található. A legtöbb rádióamatőr kizárólag az adási/vételi frekvenciákat és 

maximum a CTCSS kódokat fogja héba-hóba módosítani.  

Minden egyes Mode-nak (csatornának) tartalmaznia kell egy vételi frekvenciát. Amennyiben az adott 

csatornán nem akarsz adni, az úgymond BLANK azaz üres opciót lehet kiválasztani az adási 

frekvenciához. 

Ha végeztél minden egyes módosítással, és készen állsz a módosított tartalom visszatöltésére a 

rádióba, akkor az F10 gomb nyomkodásával lépj vissza a főmenübe. Ezután nyomd meg az F3 gombot 

(GET/SAVE/CUDEPLUG menu) majd az F7-et (SAVE CODEPLUG DATA TO DISK). Gépeld be a 

felhasználóra vonatkozó információkat (amennyiben ezt korábban még nem tetted meg), majd nyomd 

meg az F8-at (vagy az ENTER-t) az adatok elmentéséhez a PC merevlemezére. Ezen a ponton nem 

javasolt a régi backup file felülírása, hiszen az eredeti és változatlan formában van tárolva arra az 

esetre, ha valami nagyon balul sülne el. Végezetül nyomd meg az F8 (PROGRAM DATA INTO RADIO 

CODEPLUG) gombot, ami az adatokat visszatölti a rádióba. Bizonyos RSS verziók még egy utolsó 
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megerősítést kérnek, ez esetben még egyszer meg kell nyomnod az F8 billentyűt. Ha minden rendben 

van, akkor a már jól ismert folyamatjelző sáv fog megjelenni és a folyamat hibaüzenetek nélkül lefut. 

Nyomkodd az F10 billentyűt egészen addig, amíg vissza nem jutsz a főmenübe. Ezen a pontos 

lecsatlakoztathatod a RIB-et a rádióról és kipróbálhatoid a készüléket, hogy mindent jól csináltál-e. Ha 

minden rendben vagy és végeztél a változtatásokkal, akkor kiléphetsz az RSS-ből az F10 majd az F2 

gombok megnyomásával.  

 A codeplug módosítása a rádió és a RIB csatlakoztatása nélkül 

A PC merevlemezére lementett codeplug-on ugyanúgy lehet módosításokat végezni, mintha éppen 

most olvastad volna ki az adatokat a rádióból. Ennél a metódusnál azt feltételezzük, hogy a rádióban 

lévő codeplug és a merevlemezen lévő codeplug file 100%-ban azonos. Azaz ha éppen most 

szerkesztetted meg a tartalom változásait, elmentetted, feltöltötted a rádióba, akkor minden rendben 

fog menni. 

A codeplug merevlemezről való betöltéséhez a korábban ismertetett F2 billentyű helyett most nyomd 

meg az F3 (READ DATA FROM ARCHIVE DISK FILE) gombot. A megjelenő listából válaszd ki a 

módosítandó file-t a rádió sorozatszámának kijelölésével. A rádió típusa, modellszáma és a 

felhasználóra vonatkozó adatok (amennyiben korábban meg lettek adva) is megjelennek majd, ezáltal 

is könnyebb lesz megtalálnod a szükséges file-t. Léptesd a kurzort a megfelelő file-ra, majd az F8 (GET 

SELECTED) billentyű lenyomásával töltsd be azt. Az F10 megnyomásával egy szinttel feljebb léphetsz, 

innentől kezdve a codeplug úgy kezeli a betöltött adatokat, mintha azokat most olvastad volna ki a 

rádióból az F2 gombbal. Miután végeztél a módosításokkal, az F7 billentyű megnyomása után el tudod 

menteni a file-t. Feltölteni nem fogod tudni, hiszen a rádió nincs csatlakoztatva a PC-hez.  

Az ily módon betöltött codeplug file-on minden változtatást végre tudsz hajtani, az egyetlen korlátozás 

csupán annyi, hogy RIB és rádió nélkül nem lesz mibe visszatölteni. 

 Egyéb hasznos tippek és tanácsok 

A legtöbb rádióban általában véges számú Mode (csatorna) adható meg mind konvencionális mind 

pedig trönkölt üzemmódban. A codeplug-nak a rádió egy adott méretű memória-területére kell 

visszatöltődnie, éppen ezért van ez a számbeli és méretbeli (több csatorna adat = nagyobb codeplug 

file) korlátozás. Ha kizárólag a rádióamatőr sávokon szeretnél forgalmazni, akkor a trönkölt 

csatornákra vonatkozó adatokat nyugodtan törölheted, nem lesz rá szükség. Ezáltal jelentős helyet is 

fel tudsz szabadítani a codeplug-ban.  

Egy külön menü szolgál a csatorna-adatok megváltoztatására. Ez RSS csomagonként eltérő helyen 

található. Ezt a legtöbb esetben a konvencionális adatokra vonatkozó menüből érheted el az F8 (MODE 

UTILITY) megnyomásával, azonban előfordulhatnak magasabb szintű menüpontok alatt is. Ha 

megtalálod, ott adhatsz hozzá vagy törölhetsz csatornákat, de meg is változtathatod a már begépelt 

adatokat. A csatornára vonatkozó bejegyzést előbb létre kell hozni (lehet akár üres is), csak ezek után 
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fogod tuni megváltoztatni vagy adatokkal feltölteni. Az adatok begépelése előtt akár (a fentiek 

figyelembe vételével) tetszőleges számú üres csatornát is létrehozhatsz, az egyes frekvenciákat ráérsz 

csak utána bepötyögni. Egyes RSS csomagok előre figyelmeztetnek, ha a rádió adott maximális 

csatorna-kapacitásánál magasabb számú csatornát akarsz létrehozni, míg mások probléma nélkül 

engedik túllépni ezt az adott limitet (ilyen tipikusan a két csatornás MaxTrac esete, ahol az RSS engedni 

fogja a 3 vagy annál több csatorna létrehozását is, azonban a rádió ezeket nem fogja kezelni). Ezzel 

szemben a Spectra RSS a Radio Wide menüpontban előre meghatározza és kiírja neked azt, hogy 

maximum hány csatornát fogsz tudni létrehozni.  

A főmenüből elérhető F2 (SERVICE) menüpont alatt a rádió javítását végző műszerészek elő tudják 

készíteni egyes modulok cseréjét vagy finomhangolhatják a rádió egyéb paramétereit. Ezen 

menüpontok használata általában a RIB és a kábelek mellett egyéb tesztelést segítő berendezések 

csatlakoztatását is szükségessé teszi. A legtöbb esetben a zajzár szintjének finomhangolása is ebben a 

menüpontban történik (azonban egyes RSS által programozható készülékeknél ez egy hardver 

potenciométer a rádió belsejében. Ilyen pl. a Motorola GM300). 

A szintén a főmenüből elérhető F5 (PRINT) menüpont segítségével a codeplug adatok különböző 

blokkjait tudod kinyomtatni. 
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7 A MOTOROLA RADIO INTERFACE BOX 
 Általános ismertetés 

Sok esetben találkozom a "RIB box" kifejezéssel. Gyakorlatilag ilyenkor az illető önmagát ismétli, olyan 

mintha azt mondaná, hogy Radio Interface Box box. Ez kissé zavaró. Nemde? Tessék leszokni róla. 

Az eredeti Motorola-féle RIB az RLN4008 (bármely betűjelzésű verziója) egy kis fekete dobozka, mely 

a számítógép soros portjára csatlakozik (lehet DB9 vagy DB25) egy speciális külön kábellel (melyet 

lentebb ismertetni fogok), valamint egy második kábel segítségével (melyet "radio programming 

cable"-ként is emlegetnek) csatlakozik a rádió a RIB-hez. Ez a második kábel rádiónként változó 

kialakítású és bekötésű. Egyes típusok RJ45 csatlakozóval vannak szerelve (ilyen pl. a MaxTrac és a 

GM300 kábele), mások pedig DB25 csatlakozóval kapcsolódnak az adóvevő egységhez (tipikusan ilyen 

a Spectra). Megint más típusok pedig speciális kialakítású csatlakozást kaptak (például a kézirádiók: 

Saber, MT1000 vagy az XTS széria). 

A számítógép és a rádió közötti kapcsolat az alábbiak szerint néz ki: 

 

ábra 10 Kapcsolat az adóvevő és a számítógép között 

Miért van szükség a műterhelésre (dummy load)? A biztonság kedvéért. Mindössze pár másodperc 
csupán az életedből, amíg rákötöd a rádióra. Nem szabad elfelejteni, hogy vannak olyan RSS 
menüpontok, melyeknél a készülék adásra kapcsol. Minden esetben csatlakoztasd a rádióhoz a 
műantennát a készülék bekapcsolása előtt. Legyen ez egy bevált rutin. Jobb biztosra menni, mint a 
végén azt mondani: "upppsz". 

Miért van szükség a szünetmentes áramforrásra (UPS)? Én asztali számítógépet és laptopot is 
használok a rádiók programozásához. Az asztali PC természetesen a konnektorból van táplálva a 230V-
os hálózatról, a laptop úgyszintén: sajnos a benne lévő akku már csak dísz, ugyanis évekkel ezelőtt 
kipurcant. Így a laptop is a konnektorból jut energiához. Már rengeteg olyan esetről hallottam, amikor 
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pont a programozás közben volt áramszünet, így a rádió gyakorlatilag ennek következtében a 
helszínen "életét vesztette" és átminősült ajtókitámasztóvá. Egy ilyen UPS egységet nagyon olcsón 
vagy ingyen be tudsz szerezni akár egy internetes adok-veszek oldalról, akár valamelyik rádiós börzén. 
Akár pár ezer Forintért. Komolyan érdemes beruházni. Minden esetben érdemes új akkumulátorokat 
beszerezni. Ezek az UPS ketyerék úgynevezett zselés akkumulátorokat használnak, amiket bármelyik 
elektronikai alkatrész-kereskedésben vagy biztonságtechnikai szaközletben meg tudsz vásárolni, 
kedvező áron.  Érdemes a 7-18 amperóra kapacitással rendelkezők közül válogatni. 

Fontos megemlíteni azt a tulajdonságot, miszerint egyes UPS készülékek nem biztosítanak folyamatos 
áramellátást a hálózatkiesés idején, azaz egy pillanatra megszakad a rácsatlakoztatott eszköt 
áramellátása. Tipikusan ilyenek az APC által gyártott szünetmentes tápok. Mielőtt vásárolsz, 
tájékozódj arról, hogy az általad választott modell nem rendelkezik ezzel a kis "hibával". 

Ha nem tudsz beszerezni egy UPS-t, akkor tápláld az eszközöket akkumulátorról. A rádiót és a RIB-et 
rákötheted egy nagy kapacitású zselés akkumulátorra, a laptop pedig használhatja a saját akksiját. Sok 
laptop gyártója forgalmaz egy olyan kis kiegészítőt, amivel a hordozható számítógépet akár autóból a 
szivargyújtó csatlakozóról is lehet üzemeltetni. Ezt a kis kiegészítőt egy kicsit megbabrálva rá tudod 
kötni a laptopot ugyanarra a zselés akkura, amiről a rádió és a RIB is nyeri a táplálást. Ilyen módon a 
lehetőségek tárháza végtelen még akkor is, ha a laptopod akkuja halott és már nem gyártanak hozzá 
újat. Ez esetben szét kell szedni és máshonnan kell megtáplálni a gépet.  

A lenti képen egy Motorola Spectra adóvevő látható, programozás közben. A rádióhoz kapcsolt 
stabilizált tápegység, a RIB-hez és a laptophoz tartozó tápegység nem látszik a képen. A RIB ebben az 
esetben a rádió támasztékaként is szolgál. A RIB-en két LED található: egy piros és egy zöld. A zöld LED 
a RIB bekapcsolt állapotát jelzi, a piros LED pedig a soros port aktivitását (adatforgalom) jelzi. A fotó a 
codeplug kiolvasása közben készült. 

 

ábra 11 Motorola Spectra rádió kiolvasása az RSS segítségével. 
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Egy kis bevásárlólista, avagy mire is lesz szükséged? 

- Maga az RLN4008x RIB (ahol az "x" egy betűt jelöl) 
- Egy hálózati adapter, amiről táplálod a RIB-et (220-240 Voltos) 

Az eredeti Motorola RLN4008-as RIB tápcsatlakozója ún. "közép-plusszos" azaz a középső kis tüskére 
kell a pozitív pólust kötni. Az eredeti RIB-et 7.5 V és 13 V között lehetett megtáplálni, max áramot 40 
mA-t vett fel. Az utángyártott típusok általában magasabb feszültséget igényelnek és az 
áramfelvételük is több. Éppen ezért nem javasolt csupán egy 9 V-os elemről használni ezeket az 
interfészeket. 

- egy megfelelő összekötő kábel a RIB és a PC közé, amit magad is megépíthetsz (lásd később) 
- egy az adott rádiónak megfelelő kábel, melynek segítségével a RIB-hez csatlakozol. Sok esetben 
szintln kivitelezhető házilag (erről is majd később írok) 

Az eredeti Motorola RLN4008-as RIB interfész tulajdonképpen a táplálását tekintve egy roppant 
igénytelen eszköz: gyakorlatilag bármilyen táppal hajlandó megfelelően működni, ahol a DC feszültség 
kellően szűrt, minimum képes 50 mA vagy nagyobb áram leadására és a feszültségszint a 8-13 Voltos 
tartományon belül marad. Ha az általad használt fali adapteren nem megfelelő a csati, akkor le kell 
cserélni egy ún. DC tápcsatira. A RIB-re szerelt kis aljzatba egy maximum 5 mm külső és 2.5 mm belső 
átmérővel rendelkező tápcsatlakozó dugható be (...problémamentesen. Bele megy más is, de az 
reccsenni fog. Hehe...). 

Kihangsúlyoznám azt is, hogy a korai RIB eszközök, mint például az eredeti RLN4008, RLN4008A és az 
RLN4008B modellek még ún. diszkrét alkatrészekből épültek fel, hagyományos áramköri lapra, ahol 
külön oldalon volt az alkatrész és megint másik oldalon maga a lábak forrasztása. Ezeket nagyon 
könnyen lehet javítani, ha bármi tönkremegy bennük. Ezzel szemben az egyik leginkább elterjedt fajta, 
az RLN4008D már felületszerelt SMD alkatrészekből épül fel. A "C" modell is hasonló lehet, bár olyan 
személy szerint még nem láttam. 

Ha belenézel az Interneten sok helyről letölthető RLN4008B kapcsolási rajzába, majd összeveted az ott 
olvasottakat a rádió saját kapcsolásával, akkor hamar rá fogsz jönni, hogy bizonyos típusoknál a 
hangszóró, ill. a mikrofoncsatlakozó egyes pontjai szolgálnak a készülék programozására (ilyen a 
Motorola HT1000, MT2000 és az MT1000 például). Más esetekben viszont rendhagyó módon kell 
elkészíteni a programozó csatlakozót. Ilyen például a Syntor sorozat, ahol a programozó kábel 
szendvicsként kerül be a láncba: a programozó csatit előbb a rádióba kell dugni, majd ennek a másik 
oldalára jön a kezelőfej. Meg kell említenem, hogy ezek a fajta kábelek igen ritkák, még az E-bay 
rendszeren is. Mivel a Syntor széria általában 6 eret használ a programozásra, ezért érdemes a gyári 
kábelt megbontva egy kis toldókábelt eszközölni, DB9F vagy RJ11 csatlakozással. Ez már csak rajtad és 
a kreativitásodon múlik. 

A Motorola által jelenleg is forgalmazott RIB verzió az RLN4008D. Az elsők közül való RIB, az RLN4008A 
kapcsolási rajzáűn a P2 csatlakozó egy "apás" DB25 típusú alkatrész, melyhez a rádióhoz vezető kábelt 
kell csatlakoztatni. A P4-es csatlakozó egy DB15 típus, ide jön a PC felé menő kábel. Ez utóbbi bekötése 
az alábbiak szerint alakul: 
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ábra 12 A RIB és a DB9/DB25 soros csatlakozó közötti kábel felépítése. 

Az általam használt asztali 286-os PC-n még a régi fajta 25 pólusú csatlakozó van, a laptopon viszont 
már a modernebb és kisebb DB9 fajta. Éppen ezért egy univerzális kábelt készítettem, ami mindegyik 
géphez egyaránt használható. A három csatlakozó bekötése az alábbiak alapján lett kivitelezve: 

 

ábra 13 Univerzális DB9/DB25 kábel a számítógép és a RIB közé. 

 Soha ne használj szakadt, sérült vagy nem megfelelő érintkezéssel rendelkező kábelt a PC és a 
RIB illetve a RIB és a rádió között. Az RSS egyáltalán nem fog megfelelően működni, ha az 
interfészek közötti érintkezés nem 100%-os. A programozás közötti adatvesztés vagy a 
kommunikáció megszakadása akár véglegesen tönkre is teheti a rádiódat! Ha saját magad 
építed a programozó kábeleket, akkor minden esetben igyekezz a lehető legjobb minőségű 
alkatrészekből dolgozni. Ne ezen spórolj! 

 Ne felejtsd el, hogy a RIB-en található P2 csatlakozó, melybe a rádió kábele csatlakozik, apás 
típusú! Használj drágább, jó minőségű, strapabíróbb csatlakozókat, amik elviselik a folyamatos 
ki-be húzogatást is. Érdemes olyan típusú csatlakozót szerelni a házi gyártású RIB-re és vagy a 
kábelre, amit egy kis csavarral akár rögzíteni is tudsz. Így ha a RIB-et sok-sok éven át használod, 



Radio Interface Box & Radio Service Software  HA5BRG © 2014-2019 

- 65 - 
 

és esetleg kikopna a csatlakozó, akkor sincs semmi gond: nem fog kiesni a bedugott kábel, 
hiszen bele tudod csavarozni a programozás idejére. 

 Ha az általad készített RIB P4-es csatlakozójához egy DB25-öst használsz, és kicsit átvariálod a 
lábkiosztását, akkor egy régi modemkábelt is használhatsz akár a PC és a RIB között. Ez 
azonban nem javasolt, hiszen a két egyforma 25 pólusú csatlakozó a doboz két végén a 
későbbiekben még sok félreértéshez vezethet. 

 Ha magamnak kellene egy RIB-et építeni (kizárólag otthoni használatra, folyamatos 230 Voltos 
hálózati táplálás mellett), akkor mindenféleképpen tennék pár visszajelző "BUSY" LED-et a 
soros port TD, RD, CTS és DTR lábára. Emellett zöld LED-et tennék a bekapcsolt állapot 
visszajelzésére. Emellett célszerű lenne egy olyan hálózati adaptert készíteni, mely eleve 
szolgáltatná a +12 V, +5 V és a -5 V feszültségeket, így el lehetne hagyni a 78L05-ös IC-t, ami a 
+5 V meglétéért, ill. az ICL7660-as alkatrészt, ami a -5 Voltért felelős.  

 Minden esetben a programozást a rádió kiolvasásával kell kezdeni. Soha nem szabad egy olyan 
rádiót adatokkal felprogramozni, amiből korábban nem tudtál semmit sem kiolvasni. Ilyen 
esetben mindig valamilyen hibára kell gyanakodni és az adatokkal való feltöltés előtt 
hibafelderítést és hibaelhárítást kell végezni. 

A RIB belső áramköre az alábbi funkciókra hivatott: 

Az RS232 jeleket TTL szintre illeszti és fordítva: a PC soros portja kölön adás "transmit" és fogadás 
"receive" adatvonalakkal van ellátva, mely egészen a pozitív feszültségtartománytól (+6 és +9 Volt DC 
között) a nullán át a negatív tartományokig (-6 és -9 Volt DC között) változhat. A jel-átalakítási folyamat 
részeként ezek a tág tartományok között változó jelek TTL szintre kerülnek (+5 V DC ill. földpont). 

A RIB összesen 4 darab "busy" (foglalt) adatvonalat használ. Ebből az első a rádiótól a RIB felé megy, a 
második a RIB-től a rádióig, a harmadik a RIB irányából fut a PC felé és végül a negyedik a PC felől a 
RIB irányába. Minden rádió más és más felállásban használja ezeket az adatvonalakat. Egyes típusok, 
mint például a MaxTrac és a GM300 valamint a GTX nem használja a busy adatvonalat a RIB és a rádió 
közötti kommunikáció során. 

Az adatfolyamot egyetlen kábelre illeszti: a RIB és a rádió közötti kábelek a programozáshoz két eret 
használnak, mely a BUS+ és a BUS- vezeték.  A Spectra rádiók például mindkét adatvezetéket 
használják, így nincsen szükség egy átkapcsoló kis jumper-re a DB25 csatlakozónál. A többi rádiófajta 
ettől eltérő kombinációban használja a jeleket. Csupán azoknál a rádióknál kell a BUS- jelet elvezetni 
máshová ill. a 4-es érintkezőt összekötni a 11-es lábbal, mely által a BUS- vezeték más feszültség-
szintre kerül a megfelelő programozáshoz, ahol a készülék csupán egyetlen adatvezetéket (BUS+) 
használ.  

A MaxTrac, Radius, GM300, GTX és MSF sorozatú rádiók (hasonlóan sok más típushoz) tipikusan csak 
egyetlen adatvezetéket (BUS+) használnak a programozáshoz a RIB (DB25) és a rádió (RJ45) között, 
emellett természetesen a földpont is szerepet játszik, hiszen ez zárja az áramkört. A fentiek alapján 
valóban csupán kettő darab kézzel fogható, fizikális vezetéket használnak. Szükség van egy kis 
jumperre a 4-es és 11-es láb közé a PC számára BUS- irányból érkező jelek megfelelő értelmezésére. 
Ha saját magad szeretnél RIB interfészt építeni, akkor az ilyen kis átkötésekre külön figyelmet kell 
fordítanod, ellenkező esetben a rádiót nem fogod tudni programozni! 

A RIB és a rádió közötti adatkábelekben általában 2 db adatvonal, 2 db busy vonal illetve egy 
földpontot jelentő vezeték található. A RIB-en megtalálható egy olyan csatlakozási pont, amin 
keresztül a rádió irányából is megtáplálható a kis fekete doboz (amennyiben maga a rádió támogatja 
ezt a funkciót) illetve egy olyan földpont (MIC HI jelöléssel) ahol egyes rádiók azt érzékelik, hogy a RIB 
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csatlakoztatva van-e. 

A RIB-et háromféleképpen lehet tápfeszültséggel ellátni: 

- 9 Voltos elemről, ha például gépkocsban kell programozni a rádiót 
- 9 V tápfeszültséget szolgáltató hálózati adapterről 
- 12 Volt tápfeszültséggel, bizonyos rádiók esetében a programozókábelen keresztül 

Ez utóbbi megoldást tipikusan a Motorola Spectra, Maratrac és Syntor X9000 típusok támogatják. 
Eredetileg a kivezetett tápellátási pont a különféle tartozékok ellátására szolgált, azonban a RIB is 
vígan elműködik róla. A RIB-ben található 9 Voltos stabilizátor áramkör átalakítja a működéshez 
szükséges feszültséget a rádióból kapott 12 Voltból. 

FONTOS: ne hagyd lemerülni a RIB-ben a 9 Voltos elemet, mert ez a programozás közben komoly 
problémákhoz vezethet! 

Ha te magad építed a RIB interfészt, akkor mindenféleképpen tegyél rá egy csatlakozót a belső elem 
számára illetve efy tápfeszültség-visszajelző kis kapcsolást. Ehhez nem fog más kelleni, mint egy kis 
nyomógomb, egy zener dióda, egy ellenállás és végül egy LED. Ha a méret nem számít, akkor a 9 Voltos 
elemet lecserélheted egy kisméretű 1.8 Ah-s zselés akkumulátorra is, ami garantáltan hosszabb ideig 
fogja majd bírni! 

Ha a RIB-et előreláthatóan hosszú ideig nem fogod használni, akkor mindenképpen távolítsd el az 
elemet. Nem szabad megvárni, amíg az elemből a sav kifolyik és szétmarja az áramkörön a vezető 
csíkokat. Erre nagyon vigyázz, tapasztalatból mondom! 

Az általam használt szünetmentes tápegység (melyekhez új akkumulátort is vásároltam) az alábbi 
konfigurációt működteti: 

- 286-os PC és a hozzá kapcsolódó monitor 
- 386-os laptop, melyet a hozzá tartozó gyári adapterrel 
- Mini labortáp 0-15 V / 2 A paraméterekkel, a programozandó rádióhoz 
- Kis dugasztáp a RIB-hez, átkapcsolható 7.5 / 9 és 12 v kimeneti feszültséggel 

 SmartRIB és RIBless kábelek 

Jelen cikk írásakor (2019) a Motorola cég már a klasszikus RIB helyett annak egy modernizált verzióját 
árulja, SmartRIB, SRIB vagy S-RIB megjelöléssel. Az RLN1015 típusjelű SmartRIB teljes mértékben 
visszafelé kompatibilis az eredeti RIB interfésszel. EMellett tartalmaz egy beépített kis elektronikát, 
melynek segítségével a modernebb rádiókon elvégezhető a flash memória tartalmának frissítése (a 
speciális, erre való szoftverrel). Sajnos a SmartRIB nem építhető meg olyan módon, mint az eredeti 
RLN4008-as széria, mert a Motorola speciális, saját gyártású IC-ket is beleépített, melyek a 
közforgalomban nem beszerezhetőek. Mindezek ellenére az eredeti, öreg klasszikus RIB interfésszel is 
programozható még a legújabb Motorola rádió is, a flash-frissítést leszámítva. Aggodalomra semmi 
ok. 
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ábra 14 Motorola RLN1015 SmartRIB 

FONTOS: a SmartRIB tápellátását illetően fel kell hívjam a figyelmet egy apró, ám roppant fontos 
eltérésre. A SmartRIB tápellátását szolgáló tápcsatlakozó lábkiosztásán változtattak, így a pozitív pont 
a korábbiakkal ellentétben nem középre került, hanem a szélső érintkezőkre. A SmartRIB esetén a 
tápcsati középpontja a negatív pontra csatlakoztatandó!  

Sok gyártó készít utángyártott, úgynevezett RIB nélküli (RIBless) programozó kábeleket. Félreértés ne 
essék, ezek sem RIB nélküli kábelek, csupán a soros portra kapcsolódó illesztő elektronika egy 
lebutítottabb változata került beleintegrálva a csatlakozófejbe, egyfajta mini RIB áramkör. Ezek a 
kábelek általában drágábbak és sajnos nem minden típushoz használhatóak. Elsősorban olyan 
felhasználóknak ajánlott, akik egy adott típusból tartanak nagyobb számú rádiót (pl.: GP300, GM300, 
GP350, MaxTrac, Radius stb.). 

Mint a korábbi cikkekben már írtam, az USB csatlakozóval szerelt programozó kábelek a régi DOS alapú 
RSS programoknál sem használhatóak. Erről bővebben az RSS-t ismertető cikkemben olvashatsz. 

Vannak egyes típusú rádiók, ahol a programozást az úgymond accessory connector-on keresztül 
(ahová a kiegészítőket csatlakoztatják) kell végezni. Ilyen esetekben egy külső mikrofonhangszóró 
egység érintkezőit is át lehet alakítani ahhoz, hogy alkalmas legyen a rádió kiolvasására és az adatok 
visszatöltésére. Tipikusan ilyen a HT600/HT800/MT1000 készülékcsalád. Nincs más teendőd, mint a 
kábel rádió felőli végén áthelyezel 3 érintkezőt és a kábel másik felé a mikrofont kicseréled egy 
megfelelően bekötött DB25F csatlakozóval, melyet majd a RIB-be kell bedugni. Ugyanez a trükk 
érvényes pl. a HT1000 és az MT2000 rádiókra is. 

Szinte mindegyik rádiót, melyet az előlapi RJ45 csatlakozón keresztül programoznak, ugyanazt a két 
érintkezőt használják programozásra (egyet a kétirányú adatforgalomhoz és egyet a földponthoz). A 
Maratrac esetében kivezetésre került a +12 Voltos tápfeszültség az 1-es érintkezőre, így egy plusz 
vezeték és egy kapcsoló bekötésével a RIB is megtáplálható akár erről a pontról.  

Megjegyezném továbbá azt is, hogy a MaxTrac/Radius/GM300 rádiók esetében az RJ45 csatlakozó 

érintkezőinek a számozása pontosan fordítva van, mint egy számítógéphálózatban használt kábelnél. 

Ugyanez érvényes a DeskTrac rádióra is, melynek számozása szintén eltér a MaxTrac 

készülékcsaládtól. 
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 RIB hibaelhárítás 
 Kommunikációs hiba laptop esetében 

Ha a szabvány Motorola RLN4008 RIB-et szeretnéd laptopról használni, akkor előfordulhat, hogy a 
codeplug kiolvasása és vagy visszatöltése nem mindig sikerül annak ellenére, hogy látszólag minden 
technikai feltétel adott és minden beállítás is megfelelő. 

A vizsgálatok során kiderült, hogy az ilyen jellegű „rejtélyes” hibákat okozhat a rádiótól a számnítógép 
felé tartó adatkommunikáció során egy negatív irányú feszültség-változás a BUSY és az RX (data out) 
adatvonalakon.  

Az alábbi lépésekkel lehet ezt a hibát kiküszöbölni: 

 Az R1 és R9 ellenállások értékét 9.1k-ra kell módosítani. 

 Az R3, R6, R9, R10, R12, R15 és R16 ellenállások értékét 10k-ra kell módosítani. 

 Az R5 ellenállás értékét módosítani kell 39k-ra. 

 Az R11 ellenállás értékét 1k-ra kell módosítani. 

 Az R14 ellenállás értékét 1.5k-ra kell módosítani. 

 Az R17 ellenállás értékét 20k-ra kell módosítani (a szabvány 22k érték itt nem megfelelő. A 
20k értéket egy darab 18k ellenállásból és két ezzel sorba kötött 1k ellenállásból kell 
felépíteni). 

A fenti ellenállás-érték változásnak köszönhetően a RIB-ben előállított feszültség-szintek egyúttal 
közelebb kerülnek az RS232 szabványban lefektetett értékekhez, másfelől pedig kevesebb áramot fog 
igényelni a működés, így pedig a 9 Voltos elem tovább fogja bírni. 

 Zavarszűrés a RIB interfészben 

A kifejezetten nagy RF terhelésű helyeken (mint amilyen egy adóállomás is lehet) előfordulhat, hogy 
nemkívánatos RF jelek jutnak vissza a programozó keresztül a RIB interfészbe, ami megnehezítheti 
vagy meggátolhatja a rádió programozását. Ilyenkor a RIB belsejében kell a zavarszűrést elvégezni. 

Elsőként a 15 pólusú csatlakozón kell elvégezni a módosítást. Erről a csatlakozóról megy az adatkábel 
a számítógép soros portja felé. 220pF értékű kerámia kondenzátorokat kell forrasztani a 9 pólusú 
csatlakozó 9-es lábáról (földpont) az alábbi lábakra: 10, 11, 13 és 14. 

Ugyanezt a módosítást a másik oldalon, vagyis a DB25 csatlakozón is el kell végezni. Innen megy tovább 
a kábel a rádió felé. Az alábbi érintkezőkön kell elvégezni a módosítást a 220pF kondenzátorokkal: 4, 
6, 11/13, 12 és 15/24. 

Amennyiben a 220pF kondenzátor nem szűri ki a helyi RF zavart, akkor a kondenzátor értékének 
növelésével vagy csökkentésével kell megkeresni az ideális kapacitás-értéket. 


