
#
#       !!!! Do NOT edit this makefile with an editor which replace tabs by spaces !!!!    
#
##############################################################################################
# 
# On command line:
#
# make all = Create project
#
# make clean = Clean project files.
#
# To rebuild project do "make clean" and "make all".
#

##############################################################################################
# Start of default section
#

TRGT = arm-none-eabi-
CC   = $(TRGT)gcc
CP   = $(TRGT)objcopy
AS   = $(TRGT)gcc -x assembler-with-cpp
HEX  = $(CP) -O ihex 
BIN  = $(CP) -O binary 

MCU  = cortex-m3

# List all default C defines here, like -D_DEBUG=1
DDEFS = -D_USE_STDPERIPH_DRIVER

# List all default ASM defines here, like -D_DEBUG=1
DADEFS = 

# List all default directories to look for include files here
DINCDIR = ./firmware/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x ./firmware/CMSIS/CM3/CoreSupport \
   ./firmware/STM32_USB-FS-Device_Driver/inc ./src ./STM8S_D ./firmware/STM32F10x_StdPeriph_Driver/inc \
   ./STM32_EVAL

# List the default directory to look for the libraries here
DLIBDIR = 

# List all default libraries here
DLIBS = 

#
# End of default section
##############################################################################################

##############################################################################################
# Start of user section
#

# Define project name here
PROJECT = dfu

# Define linker script file here
LDSCRIPT_ROM = ./stm32_flash.ld

# List all user C define here, like -D_DEBUG=1

 Komentár. Všetko čo je za # je ignorované. 

 Znak = znamená definíciu makra. Pred = je meno makra 
Makrá (reťazcové premenné) sa používajú na to, aby sa dali reťazce, 
ktoré sa opakujú, definovať na jednom mieste, a aby sa s nimi dali robiť 
rôzne „kúzla“ (produkovať z nich odvodené reťazce pomocou sady
zabudovaných funkcií).
Tu naporíklad sa definuje makro s menom TRGT a „obsahom“ 
arm-none-eabi- , čo sa v ďalšej časti makefile používa ako prefix pre 
všetky súvisiace tooly; ak sa niekto rozhodne použiť 
toolset pre iný procesor (kde súvisiace programy budú mať iný prefix), 
tak stačí zmeniť ten prefix tu na tomto jednom mieste.

 Spätné lomítko na konci riadku znamená „predĺženie“ riadku o obsah 
nasledujúceho riadku, presne ako v jazyku C. 
Nie je pritom potrebné vkladať ďalšie medzery na začiatok nasledujúceho riadku, 
tu je to urobené len kvôli prehľadnosti a estetike.
Niektoré makrá, ako napríklad toto, definujú určité zoznamy reťazcov
poodeľovaných medzerami (presnejšie whitespace znakmi, t.j. aj tabulátorom), 
ktoré sú v ďalšom priebehu make spracovávané (bude vysvetlené).

Použitie makra. $(TRGT) je nahradené reťazcom z definície makra, 
t.j. makro CC má odteraz hodnotu arm-none-eabi-gcc.
Všetko, čo je v makefile uzavret0 v $() je niečo, čo make podľa
nejakých pravidiel nahrádza.



UDEFS = 

# Define ASM defines here
UADEFS = 

# List C source files here
SRC  = ./src/main.c \
► ./src/usb_prop.c \
► ./firmware/STM32_USB-FS-Device_Driver/src/usb_mem.c \
► ./firmware/STM32_USB-FS-Device_Driver/src/usb_core.c \
► ./firmware/STM32_USB-FS-Device_Driver/src/usb_sil.c \
► ./firmware/STM32_USB-FS-Device_Driver/src/usb_init.c \
► ./firmware/STM32_USB-FS-Device_Driver/src/usb_int.c \
► ./src/hw_config.c \
► ./src/usb_pwr.c \
► ./src/usb_istr.c \
► ./src/usb_desc.c \
► ./firmware/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src/stm32f10x_exti.c \
► ./firmware/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src/stm32f10x_usart.c \
► ./firmware/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src/stm32f10x_spi.c \
► ./STM8S_D/stm32_8d.c \
► ./firmware/STM32_USB-FS-Device_Driver/src/usb_regs.c \
► ./firmware/CMSIS/CM3/CoreSupport/core_cm3.c \
► ./firmware/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src/stm32f10x_flash.c \
► ./firmware/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src/stm32f10x_rcc.c \
► ./firmware/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src/stm32f10x_gpio.c \
► ./firmware/STM32F10x_StdPeriph_Driver/src/misc.c \
► ./src/flash_if.c \
► ./src/spi_flash.c \
► ./src/spi_if.c \
► ./src/dfu_mal.c \
► ./firmware\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\system_stm32f10x.c

# List ASM source files here
ASRC = ./firmware/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x/startup/gcc_ride7/startup_stm32f10x_md.s

# List all user directories here
UINCDIR = ./inc

# List the user directory to look for the libraries here
ULIBDIR =

# List all user libraries here
ULIBS = 

# Define optimisation level here
OPT = -Os

#
# End of user defines
##############################################################################################

INCDIR  = $(patsubst %,-I%,$(DINCDIR) $(UINCDIR))
LIBDIR  = $(patsubst %,-L%,$(DLIBDIR) $(ULIBDIR))
DEFS    = $(DDEFS) $(UDEFS)
ADEFS   = $(DADEFS) $(UADEFS)
OBJS    = $(ASRC:.s=.o) $(SRC:.c=.o)
LIBS    = $(DLIBS) $(ULIBS)
MCFLAGS = -mcpu=$(MCU)

 Týmto znakom som označil tabulátor , aby ho bolo vidieť.
Tabulátory majú v makefile dôležitú úlohu, preto je potrebné používať editor, 
ktorý ich zachováva (t.j. ich nekonvertuje na medzery).
Na tomto konkrétnom mieste však nejde o takéto použitie tabulátora, je to rovnako ako
v príklade hore len esteticko-štylistická záležitosť pre rozdelenie dlhého riadku na viacero 
riadkov. Zoznam zdrojových súborov by pokojne mohol byť aj v jednom riadku 
(poodeľované medzerami).

Nesúvisí to síce priamo s makefile, ale upozorním na to: v *NIXových systémoch 
(a tým pádom aj v tooloch súvisiacich s C) je množstvo zvyklostí, písaných aj nepísaných,
nedodržanie ktorých spôsobuje rôzne „záhadné“ problémy bez akýchkoľvek diagnostických 
upozornení. Takýmto zvykom je nazývať zdrojové súbory v jazyku C menom s príponou .c 
(malé c). Prekladač (tradične cc, v GNU prostredí gcc, t.j. „centrálny riadiaci“ program 
ktorý  „vie“, s akými prepínačmi a odkiaľ spúšťať jednotlívé súčasti suity prekladača,
t.j. preprocesor, kompilátor, asembler a linker) z tejto prípony uhádne, 
v akom jazyku je zdrojový text a na základe toho použije príslušný kompilátor 
(ak sa mu nepredpíše explicitne iný pomocou prepínačov).
Pozor, prípona .C (veľké C) znamená zdrojový text v C++! (to bol ďalší z „cool hackerských“
nápadov Unixákov, čo sa najmä vo Windowsoch, ktoré z DOSu čiastočne zdedili 
ignorovanie veľkosti písmen v menách súborov, sem-tam vypomstí)

Ten istý prípad: prípona .s znamená zdrojový text v asembleri.
Trocha prekvapujúce, ale má to historické korene: asembler
tu bol prvý a tak spočiatku všetky zdrojové (source) texty boli
pre asembler.

Toto je síce ešte stále definícia makra, ale už sa tu robí „kúzlo“ v podobe funkcie, ktorú make interpretuje/vykoná. 
patsubst je skratka z „pattern substitution“, t.j. náhrada vzoru.  Za kľúčovým slovom je medzera a za ním sú tri 
polia navzájom oddelené čiarkou.Najsamprv sa zoberie posledné pole, čo je zoznam reťazcov, z ktorého sa vychádza
(všimnite si, že sa „kúzla“ dajú vnárať - tu napríklad sa zoznam vytvorí použitím už definovaných makier DINCDIR 
a UINCDIR). Potom sa pre každý reťazec zoberie prvé pole, v ktorom znak % znamená wildcard, „napasuje sa“ na 
reťazec, zahodí sa to, čo sa „nezmestilo“ do %, a to čo sa „zmestilo“ sa použije s druhým poľom. Toto je bohužiaľ 
na vysvetľovanie zlý príklad, ale keby sme mali napr. $(patsubst %.c,%.o,jano.c duro.c fero.c), tak sa zoberie 
z posledného poľa najprv jano.c, napasuje sa na prvé pole, t.j. %.c, do % sa „zmesti“ jano, zvyšok sa zahodí, a jano sa
použije s druhým poľom, t.j. vznikne jano.o. Tento postup sa opakuje s duro.c aj s fero.c, takže výsledkom celého
kúzla je nový zoznam jano.o duro.o fero.o.
V našom prípade je výsledkom kúzla zoznam ciest z DINCDIR aj UINCDIR, akurát pred každú položku 
je pridané -I, no a to všetko je odteraz obsahom makra menom INCDIR.

Toto je jednoduché, je to vlastne len „zlepenie“ zoznamov z makier DDEFS a UDEFS a to celé je odteraz obsahom makra DEFS. 

Toto je ďalšie kúzlo (vlastne sú to dve kúzla za sebou, t.j. celkovým výsledkom je ich zlepenec). Je to v skutočnosti tiež patsubst, 
ale zapísaný v takejto alternatívnej, intuitívnejšej forme, a týka sa vyslovene len prípon súborov (t.j. sa predpokladá, že „vstupným“
zoznamom je zoznam mien súborov s príponami). Nový zoznam má tie isté položky len sa nahradia prípony. 
Na domácu úlohu prepíšte toto kúzlo do tvaru s $(patsubst ) :-)



ASFLAGS = $(MCFLAGS) -g -gdwarf-2 -mthumb -Wa,-amhls=$(<:.s=.lst) $(ADEFS)
CPFLAGS = $(MCFLAGS) $(OPT) -gdwarf-2 -mthumb -fomit-frame-pointer -Wall -Wstrict-prototypes -fverbose-asm -Wa,-ahlms=$(<:.c=.lst) $(DEFS)
LDFLAGS_ROM = $(MCFLAGS) -mthumb -nostartfiles -T$(LDSCRIPT_ROM) -Wl,-Map=$(PROJECT).map,--cref,--no-warn-mismatch $(LIBDIR)

# Generate dependency information
CPFLAGS += -MD -MP -MF .dep/$(@F).d

#
# makefile rules
#

all: ROM

flash_new: $(PROJECT).bin
► $(OPENOCD) --file openocd_cm3.cfg -c "init" \
► -c "script openocd_cm3_flash.script"

ROM: $(OBJS) $(PROJECT).elf $(PROJECT).hex $(PROJECT).bin

%o : %c 
► $(CC) -c $(CPFLAGS) -I . $(INCDIR) $< -o $@

Toto je tzv. automatická premenná  < (samostatne by bola uvedená ako $< , tu je však napísaná spolu 
s kúzlom meniacim príponu), bude vysvetlené v ďalšom, má to význam totiž až pri použití makra v pravidle. 
Treba si uvedomiť, že makrá sa v skutočnosti nenahrádzajú hneď, ale sa najprv prečíta celý makefile, 
a až keď sa makro použije v pravidle, tak sa nahradí, a ak sa pri tomto nahrádzaní zistí, že je v ňom 
vnorené ďalšie makro alebo kúzlo, tak až vtedy sa urobí náhrada aj tohoto, atď.

S použitím += namiesto samotného = sa dajú k už existujúcemu makru pridať ďalšie položky. 

Konečne ide do tuhého: definovanie pravidiel . Pravidlá sú totiž hlavným dôvodom existencie make. 
Každé pravidlo má štruktúru: cieľ : predpoklady (angl. target : prerequisites), a na nasledujúcich riadkoch, ktoré MUSIA začínať tabulátormi, 
nasledujú príkazy, ktoré sa vykonajú, ak cieľ neexistuje alebo niektorý z predpokladov je novší ako cieľ. Vždy sa však najprv 
pre všetky predpoklady preskúma, či pre neho neexistuje tiež nejaké pravidlo, a ak áno, tak sa najprv vykonajú tie pravidlá  (rekurzívne). 
Ak neexistuje pravidlo pre predpoklad, skúma sa, či existuje súbor s menom daným predpokladom, a ak nie, predpoklad sa ignoruje.
(Pozor, make má v sebe zabudované aj celú sústavu implicitných pravidiel, ktoré pri experimentovaní s neobvyklými príponami zvyknú spôsobiť 
nečakaný pokus o spustenie akéhosi záhadného programu, ktorého meno má make zasociované s danou príponou.) 
Za normálnych okolností sú predpoklady aj cieľ súbormi, a príkazy vedú k vytvoreniu či obnoveniu cieľa z predpokladov. 
Používajú sa však aj pomocné, neexistujúce ciele (tzv. phony - pozri dole pri pravidle pre clean). Aj tento cieľ all je podobný phony cieľ, a je 
závislý na ďalšom phony cieli ROM, a pochopiteľne toto pravidlo nemá príkazy, keďže súbor all sa nemá v skutočnosti vytvárať. Toto pravidlo teda
spôsobí jedinú akciu: bude sa skúmať pravidlo pre predpoklady, t.j. pravidlo pre ROM.
Phony cieľ all je tu kvôli viacerým dôvodom. M eno niektorého cieľa je vlastne hlavný a jediný parameter pri  spustení programu make (okrem 
prepínačov; pomerne prekvapujúco, ak sa makefile nevolá makef ile, tak je potrebné ho odovzdať programu make s použitím prepínača -f). V *nixoch 
je zvykom v každom makefile mať cieľ menom all, a každý vie, že ak sa v zdrojovom adresári projektu napíše make all, tak sa tým preloží kompletný projekt. 
Dôvodom , prečo je cieľ all práve prvým cieľom, je to, že pri spustení make bez parametra sa implicitne vykoná prvé pravidlo v poradí.

Ďalšie pravidlo pre phony cieľ, znova je jeho účelom len vyvolať skúmanie pravidlie jeho predpokladov, 
čo tu je zoznam vytvorený náhradou uvedených makier (to v tomto prípade je kompletný zoznam 
binárnych súborov, ktoré sú očakávaným výsledkom projektu).

Toto je už skutočné pravidlo, ktoré má naviac v predpokladoch a cieli použitý znak %. Také pravidlo sa nazýva
„pattern rule“. Znak % tu funguje rovnako ako v  „kúzle“ patsubst: vždy, keď sa hľadá pravidlo pre nejaký cieľ,  
prejde sa celý makefile a  pokúsi sa „napasovať“ meno konkrétneho cieľa na všetky ciele v pravidlách; a ak sa
to podarí, tak sa v predpokladoch všetky znaky % nahradia časťou mena cieľa, ktorá „vošla“ do znaku %.
V tomto prípade sa toto pravidlo uplatní, ak meno cieľa končí písmenom o. Predpoklad bude rovnaké meno, len 
končiace písmenom c. Toto nie je príliš šťastný zápis a obvykle sa explicitne vyznačí, že ide o príponu, t.j.
%.o : %.c. Vadiť by to však nemalo, keďže pri typickom použití tohoto makefile sú cele končiace písmenom o 
explicitne vymenované v makre OBJS (t.j. by sa nemalo stať, že by sa náhodne hľadalo pravidlo pre cieľ, 
čo má zhodou okolností meno končiace na o). 

Toto je nové „kúzlo“, kde $< je nahradené kompletným reťazcom predpokladov (po príslušnej náhrade za %). 

Podobné „kúzlo“ - $@  je nahradené reťazcom cieľa (znova po príslušnej náhrade za %). 



%o : %s
► $(AS) -c $(ASFLAGS) $< -o $@

%elf: $(OBJS)
► $(CC) $(OBJS) $(LDFLAGS_ROM) $(LIBS) -o $@

%hex: %elf
► $(HEX) $< $@

%bin: %elf
► $(BIN) $< $@

clean:
► -rm -f $(OBJS)
► -rm -f $(PROJECT).elf
► -rm -f $(PROJECT).map
► -rm -f $(PROJECT).hex
► -rm -f $(PROJECT).bin
► -rm -f $(SRC:.c=.c.bak)
► -rm -f $(SRC:.c=.lst)
► -rm -f $(ASRC:.s=.s.bak)
► -rm -f $(ASRC:.s=.lst)
► -rm -fR .dep

# 
# Include the dependency files, should be the last of the makefile
#
-include $(shell mkdir .dep 2>/dev/null) $(wildcard .dep/*)

# *** EOF ***

Pri „pattern rule“ je rozdielnosť oproti „normálnym“ pravidlám: pre všetky predpoklady musí existovať buď súbor s takým menom,  
alebo pravidlo na základe ktorého sa vytvorí, inak je pravidlo jednoducho ignorované. Toto umožňuje zapísať pre cieľ rovnakého 
druhu (tu %o) niekoľko rozdielnych pravidiel, ktoré sa líšia predpokladmi. 
V našom príklade, ak pre požadovaný cieľový súbor ktorého meno končí na o existuje zdrojový súbor končiaci  c (viď predchádzajúce 
pravidlo), zavolá sa kompilátor (definovaný  v makre CC); ak existuje zdrojový súbor rovnakého mena končiaci na s, tak sa zavolá 
asembler (makro AS). Ak neexistuje ani jedno (t.j. ani .c ani .s), tak pre cieľ končiaci vlastne v tomto makefile neexistuje žiadne pravidlo. 

Toto je posledné „normálne“ pravidlo, a tak si tu popíšeme, čo sa vlastne stane, keď sa  spustí samotné make. 
Keďže prvé pravidlo je pre all, je to ekvivalent make all (to už sme hovorili). Cieľ all má jediný predpoklad ROM,  
a ten má niekoľko ďalších predpokladov: 
- zoznam z makra OBJS, čo sú premenované zdrojové  súbory tak, aby mali príponu .o, takže pre ne platia dve  
pattern rules %o: %c a %o : %s , inakšie povedané sa tým vytvoria objektové súbory preložením zdrojových C 
a assemblerovských súborov. 
- $(PROJECT).elf , pre ktorý platí pravidlo %elf : $(OBJS), a predstavuje vlastne volanie linkera, ktorý z obektových súborov   
vytvorí „vykonávateľný“ súbor typu elf. Keďže v predpokladoch tohoto pravidla je zoznam z makra OBJS, bolo vlastne
zbytočné makro OBJS dávať medzi predpoklady pre cieľ ROM, ale nevadí to
- $(PROJECT).hex a  $(PROJECT).bin - pre oboje sú tu uvedené ďalšie pattern rules, ktorých príkazy vytvoria príslušný
binárny súbor zo súboru elf . Keďže oba majú za predpoklad príslušný .elf , znova platí, že v pravidle pre cieľ ROM 
predpoklad .elf  nemusel byť, ale zase to nevadí.

Ďalšie phony pravidlo, ktoré naviac nie je v predpokladoch žiadneho iného pravidla, a ani to nie je prvé pravidlo,  
takže jediný spôsob ako sa toto pravidlo uplatní je spustením make s parametrom: make clean .
V UNIXovitých OS je tichá dohoda, že každý makefile bude takýto cieľ mať. Jeho úlohou je vymazať všetky
produkty predchádzajúceho spustenia make s akýmkoľvek iným cieľom, t.j. „vrátiť“ projekt do akéhosi
„východiskového“ stavu.
K phony pravidlám treba dodať, že v niektorých make je implementovaný špeciálny cieľ .PHONY, a je vhodné
vytvoriť pravidlo, kde všetky ostatné phony pravidlá sú vymenovať ako jeho predpoklad. Pre takéto pravidlá potom 
make ignoruje eventuálnu existenciu súboru s takýmto menom (čo by mohlo spôsobiť nefunkčnosť pravidla, 
keďže nemá žiadne predpoklady).

Direktíva include (direktíva je tretia „forma“ „riadkov“ v makefile - prvé dve bola definícia makra (to sa rozozná podľa 
znaku =) a pravidlo (znak :)) jednoducho „vloží“ obsah iného súbora (súborov) do daného makefile. Znak - pred include 
znamená, že sa nemá vypísať varovanie, ak sa uvedený súbor nenájde. Parametrom je zoznam súborov, ktoré sú tu
vytvorené pomocou „kúzla“ w ildcard, ktoré funguje rovnako ako wildcardy fungujú na mená súborov v operačnom 
systéme. 
Aby ten w ildcard nefrflal, ze neexistuje adresár .dep (bodka pred názvom v UNIXoidných OS znamenajú, že je adresár
typu hidden, t.j. bežné užívateľské programy ho nemajú zobrazovať), tak sa použije kúzlo shell pred ním - jeho cieľom
je vytvoriť podadresár .dep ak neexistuje, pričom jeho výstup je presmerovaný do „nikam“, takže na zoznam 
parametrov include nemá vplyv. Je treba podotknúť, že make pochádzajúce z UNIXoidného prostredia má obvykle nejakým 
spôsobom „pripojený“ tradičný unixovský shell a jeho utility, pretože mnoho makefile očakáva existenciu a správanie 
príkazov tak, ako je to v UNIXovských OS zvykom.
Zámerom tohoto riadku je naimportovať zoznam závislostí medzi zdrojovými súbormi (v bežnej praxi sa jedná
o závislosti prekladaných .c súborov od do nich #include-nutých .h súborov, rekurzívne). Tento zoznam je generovaný 
počas prekladu preprocesorom (ten je predsa najpovolanejší vedieť, čo a kam sa #include-lo), tradične použitím 
prepínača -M resp.jeho variánt - pozri riadok CPFLAGS += -MD -MP -MF .dep/$(@F).d a návod ku gcc 
pre príslušné prepínače.


