Čo týždeň vzal
https://mikrozone.sk/news.php?item.1488

V poslednom čase som zachytil iba pár šokujúcich udalostí.
Začiatkom 29. týždňa som narazil na zdrvujúcu správu.
Stalo sa: firma na recykláciu počítačov skončila činnosť a vypredávala zásoby. Fotografie sú šokantné a Roumen by ich zaradil do
kategórie "Maso".
Preto pre slabšie povahy neodporúčam ten pohľad.
Jordan bol teda nakupovať, pozrite na tú
hrôzu.
A ja som tam nebol....

ZYNQ za hubičku
Na aliexprese bola náhodne objavená vývojová doska Zynq za 36 ojro.
Ide o Xilinx SoC rady Zynq-7000 s DDRAM, Flash a periférnym okolím.
Cena dobrá, výbava tiež, už len vymyslieť, čo s ňou.
Ak máte na poličke voľné miesto, tak ako lapač prachu berte!

Ešte raz MINT 20 - Ulyana
Prišiel, videl, zvíťazil. Teda nado mnou (zasa).
Skúsil som aj WARPINATOR - no vyžaduje protistranu - t.j. tento istý program aj na PC s ktorým si chcete vymieňať dáta ponechal som samba share a idem ďalej po starom.
Po nahodení vzdialeného prístupu (VNC Server) a aktualizácii NVidia ovládača grafiky, mi prestalo fungovať grafické rozhranie.
Nepodarilo sa mi ho dať dokopy ani po pol dni za asistencie
Andy99-ho.
Textová konzola však funguje perfektne.

STM32F4xx a I2C pomocou prerušenia
Jeden z miestnych GURU na ARMy sa vyjadril, že "inak na 'F4 som nikdy nenasiel odvahu robit I2C v
preruseniach... pouzivam
pollin", čo ma hodne zneistilo, kedže I2C práve programujem na STM32F401.
Keďže starších treba počúvať, poslušne som upustil od obsluhy prerušenia a pekne som ho napooloval (čítaj: nenašiel som
funkčný
example a nemám dostatok času bádať nad tým - kopírujú iní, môžem aj JA!).
Viem, ono sa mi to vráti.

MCU Server oslavuje
Pri príležitosti 19. výročia známeho servera MCU.cz určite nebudem aktualizovať náš redakčný systém.
Týmto pozdravujem mcu.cz a prajem šťastný nový krok!

Dali oslavuje
Ani pri príležitosti Daliho sviatku, nebudeme aktualizovať náš redakčný systém.
Týmto pozdravujem Dalibora a prajem šťastné ďalšie roky (hlavne pri udržiavaní MZ v chode)!
Na zdravie!

Yes Sir, I'm expert!
Poliak stále čaká na výhodnejšiu ponuku. Možno už núkajú peniaze jemu, za možnosť navrhnúť mu plošný spoj.

Tento príspevok prezentuje chvíľkové nekontrolovateľné výlevy autora. Berte to s rezervou.
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