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PROGRAMOWANIE GIER

TROCHĘ WSTĘPNYCH INFORMACJI
Homebrew, czyli software wyprodukowany przez użytkowników 
sprzętu, który nie jest typowo przeznaczony do uruchamiania nieau-
toryzowanego przez producenta kodu, wziął się z braku oficjalnych 
narzędzi, a to z kolei wynikało z polityki firm, które swoje SDK ofe-
rowały jedynie profesjonalnym studiom. Hobbyści, nieraz odwołując 
się do tak spartańskich metod jak zrzucanie kodu BIOSu platformy, 
którą rozpracowywali, a następnie inżynierii wstecznej, tworzyli 
sposoby na ominięcie zabezpieczeń i uruchomienie własnych pro-
gramów, co nierzadko sprawiało, że producenci przypinali im łatkę 
piratów.

Owocem tych działań w przypadku NDS i Game Boy Advance są 
flashcardy. Są to kartridże z pamięcią wielokrotnego zapisu, na któ-
re można wrzucić program homebrew, a następnie uruchomić go na 
konsoli.

Najbardziej rozpowszechnionym flashcardem na NDS jest R4, 
do którego wkłada się kartę microSD, na którą wystarczy przerzucić 
skompilowany plik .nds. O ile w Polsce sprzedaż kart R4 jest zupełnie 
legalna, o tyle już dystrybucja ich w Niemczech, Japonii czy Wielkiej 
Brytanii jest prawnie zabroniona ze względu na pozwy wytoczone 
przez Nintendo, a w wyrokach, które w tej sprawie zapadły we Fran-
cji, poza grzywną, niektóre osoby zostały skazane na karę więzienia1 
– wszystko dlatego, że efektem ubocznym tego produktu jest możli-
wość uruchomienia obrazów gier z nielegalnych źródeł.

W artykule zakładam, że czytelnik uruchomi stworzone progra-
my na karcie R4, na jej klonie lub innej karcie oferującej podobne 
funkcje.

Dla uproszczenia w przykładach pomijam pliki Makefile – są 
umieszczone w serwisie Github razem z kodem, krótką prezentacją 
działania na YouTube i resztą potrzebnych plików (jak na przykład 
sprajty w przykładzie gry).

Rysunek 1. Przykładowe karty R4

1. https://en.wikipedia.org/wiki/R4_cartridge#Legal_issues

NINTENDO…IOT?
W DSie można spodziewać się procesora ARM9, modułu WIFI, ob-
sługi pamięci flash, portu słuchawkowego, mikrofonu, w zależności 
od modelu 4 do 16 MB pamięci RAM, 2 ekranów, z czego jednego 
dotykowego, a do tego może uruchomić Linuxa2. Ponieważ to sprzęt 
z zeszłej dekady, cena jest bardzo niewygórowana. Jeśli nigdy jeszcze 
nie hakowałeś elektroniki konsumenckiej – to jest dobry moment, 
żeby zacząć.

Pewien szkopuł

2 z 3 przykładów, jakie przedstawię w tym artykule, korzystają z mo-
dułu WIFI konsoli, dlatego muszę wspomnieć o jednej wstydliwej 
rzeczy. Moduł WIFI ma swoje lata i wspiera jedynie standard szyfro-
wania WEP, o którym powiedzieć, że jest podatny na ataki, to duże 
niedopowiedzenie. Nie wolno zatem w tym przypadku przesyłać da-
nych wrażliwych, ani nawet w ogóle emitować takiej sieci na co dzień. 
Taki atak może wyprowadzić każdy, na przykład za pomocą prostego 
w obsłudze programu aircrack-ng, dlatego taka sieć aż prosi się o kło-
poty. Poniższe przykłady stanowią więc o możliwościach konsoli, ale 
z punktu widzenia bezpieczeństwa łączenie urządzeń w sieć WEP nie 
powinno być praktykowane poza eksperymentami.

Skoro już wiadomo, czego nie robić, przeprowadźmy konfigura-
cję zestawu narzędzi (ang. toolchain) i napiszmy pierwszy program 
na NDS!

Konfiguracja środowiska

Zainstalowanie potrzebnych bibliotek to czysta przyjemność, którą 
podzieliłem na następujące kroki:

krok 1. odwiedzamy stronę organizacji devkitPro…
…i pobieramy menedżer pakietów pacman, odpowiedni dla sys-

temu Windows/Linux/Mac: https://devkitpro.org/wiki/Getting_Started.
W przypadku pierwszego pokieruje nas graficzny instalator, nato-

miast dla reszty należy ściągnąć najnowszą paczkę .deb lub .pkg: https://
github.com/devkitPro/pacman/releases/tag/devkitpro-pacman-1.0.1.

W przypadku Linuxa paczkę debianową instalujemy, wydając komendę:

xdbeef@feebdx:~/Downloads$ sudo dpkg -i devkitpro-pacman.deb

2. Może uruchomić Linuxa, ale w przypadku modeli starszych od 3DS wymagane jest wtedy od-
powiednie akcesorium rozszerzające pamięć RAM poprzez slot na gry GBA. Jest dość rzadkie, bo 
dodawano je do produktu, jakim było Nintendo DS Browser – przeglądarka WWW na NDS.

Homebrew na Nintendo DS
To, że tworzenie gier nie jest domeną wyłącznie wielkich firm z branży, jest 
oczywiste. Małą grę na PC, telefon czy przeglądarkę napisał niemal każdy. 
Narzędzia takie jak Unity mogą pochwalić się przenośnością na praktycznie 
wszystkie platformy, a poradników i videotutoriali jest w sieci tyle, że życia by 
nie starczyło na zapoznanie się z każdym. Ale… Jak zrobić grę na Nintendo DS?
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