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OBSŁUGA URZĄDZEŃ I/O ZA POŚREDNICTWEM PORTU LPT 
KOMPUTERA. 

Tomasz Kandefer, Piotr Miszczak 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie 
Streszczenie Głównym celem poniższej pracy jest dydaktyka związana z zaznajomieniem 
studentów informatyki i elektroniki z programową obsługą sprzętu takiego jak klawiatura 
matrycowa i wyświetlacz 7 – segmentowy. Urządzenia te obsługiwane są za 
pośrednictwem portu LPT komputera klasy IBM PC.: 
Abstrakt: The main aim of the present thesis is the teaching procers in acquainting the 
students of komputer science or elektronics with the tools such as a matrix keyboard and a 
7 – segment display. These devices are operated through the LPT port of the IBM PC – 
class computer.  

I. URZĄDZENIA OBSŁUŻONE 
1. Obsługa urządzeń wprowadzania danych: 

- klawiatura matrycowa (w układzie (10x3)-6) 
2. Obsługa urządzeń wyprowadzania danych: 

- zespół wyświetlaczy 7-segmentowych  

II. ZASTOSOWANIA I CELE PROJEKTU 
1. Dydaktyczne: 

- zaznajomienie studentów informatyki i elektroniki ze sposobami obsługi 
programowej klawiatury matrycowej i wyświetlacza 7-segmentowego 

2. Praktyczne wykorzystanie możliwości układu poprawionego (po rozbudowie): 
- stosowanie układu do sterowania urządzeniami  

III. MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY 
1. Obsługa urządzeń sterujących procesami: 
A) Urządzenia typu włącz / wyłącz (np. żarówka): 

- stabilizacja temperatury pomieszczeń, 
- wentylacja pomieszczeń, 
- sterowanie piecem CO (węglowy / gazowy), 
- sterowanie żaluzjami, 
- sterowanie bramą wjazdową, 
- monitoring, 
- śledzenie ruchu obiektu, 
- sterowanie urządzeniami RTV, 
- sterowanie przez INTERNET  

IV. ARCHITEKTURA I ZASADA DZIAŁANIA  
1. Część elektroniczna: 
A) Ogólna zasada działania: 
 Urządzenie składa się z zespołu wyświetlaczy 7 – segmentowych i klawiatury 
matrycowej podłączonych do wspólnej linii danych (D0 – D7, linie portu 2 – 9), co 
zostało wymuszone architekturą portu LPT.  
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Kompletny schemat urządzenia 

Ogólny opis działania zespołu wyświetlaczy: 
 Wyświetlenie pojedynczego znaku na pojedynczym wyświetlaczu polega  
w gruncie rzeczy na wysłaniu kodu odpowiedniego znaku na linie portu LPT  
przy pomocy odpowiedniej funkcji (napisanej w asemblerze). Wysłanie liczby powoduje 
generację sygnałów sterujących (w standardzie TTL) na odpowiednich liniach danych 
portu (D0 – D7, linie portu 2 – 9) połączonych w odpowiedni sposób z anodami diod w 
wyświetlaczach. Każda liczba z zakresu 0 – 255 wysłana na port ma swój odpowiednik 
kodowy (kody liczb dla wyświetlacza w postaci tabeli). Kody te ustawiają odpowiednie 
bity: 
słowa 8 – bitowego (szyna danych) na 1 – kę logiczną, albo logiczne 0 – ro. 1 – ka na linii 
powoduje świecenie segmentu podłączonego do tej linii , natomiast logiczne 0 – ro nie 
wymusza żadnego świecenia.  
 Wyświetlanie na więcej niż jednym wyświetlaczu naraz wymaga wykorzystania 
pewnej niedoskonałości ludzkiego oka, a mianowicie bezwładności. Człowiek widzi nie w 
sposób ciągły, lecz jak gdyby „impulsowo”. Obrazy pojawiające się z prędkością 
mniejszą niż 20 klatek/sek. ludzkie oko wychwytuje jako migotanie, ale wystarczy 
zwiększyć tą prędkość do np. 30 klatek/sek., aby oko „potraktowało” to jako zjawisko o 
charakterze ciągłym.  
 Taki sposób wyświetlania realizujemy w układzie w następujący sposób: 
Najpierw postępujemy identycznie jak w przypadku jednego wyświetlacza, następnie 
odłączamy (programowo) wyświetlacz i załączamy następny w kolejce i powtarzamy 
czynność jak w przypadku jednego wyświetlacza (zmieniając daną dla następnego 
wyświetlacza). Robimy tak np. 300 razy/sek. 
i uzyskujemy efekt stałej obecności napisu na zespole wyświetlaczy. Za załączanie 
odpowiadają tranzystory pracujące w układzie klucza (dwustanowo tj. załączony / odcięty) 
podłączone do katod poszczególnych wyświetlaczy, a są one sterowane z linii 
wyjściowych portu o numerach 1,14,16,17.  
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Obsługa wyświetlacza (część układu) 

Ogólny opis działania klawiatury matrycowej: 
W urządzeniu wykorzystano gotową klawiaturę matrycową użytą pierwotnie w 

kalkulatorze. Ze względu na małą zawodność, prostotę obsługi i prostą technologię 
wykonania klawiatury tego typu zdominowały wszelkie urządzenia elektroniczne typu 
kalkulator, tłumacz, pulpity urządzeń sterujących procesami technologicznymi w 
fabrykach. Klawiaturę taką można z konstrukcyjnego punktu widzenia porównać do 
szachownicy dwuwymiarowej, gdzie każdemu polu odpowiada dokładnie jedna para 
oznaczeń literowo – znakowych. Podobnie jest i tu, gdzie każdemu naciśniętemu 
przyciskowi odpowiada połączenie dokładnie dwóch ścieżek, które w ten sposób tworzą 
drogę elektryczną do przepływu sygnału. Warunkiem rozpoznawania przez układ 
klawiszy jest jednoznaczna interpretacja tych sygnałów i dróg w ten sposób powstałych.  
Obsługa klawiatury (Część schematu) 
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B) Szczegóły i obliczenia: 

Głównym problemem elektronicznym było nie przeciążenie portu LPT. Realizuje się 
to poprzez zastosowanie tranzystorów pracujących w układzie klucza tzn. dwustanowo. W 
anodach zastosowano ograniczenie prądu przez włączone rezystory 330Ω.  

Prąd kolektora tranzystora kluczującego można wyrazić wzorem: Ic = Ib * β, gdzie β - 
wzmocnienie prądowe tranzystora 

Bezpieczeństwo portu zależy w głównej mierze od nie  
przekroczenia wartości MAX. prądu Ic, który jest sumą  
prądów  pochodzących od linii danych LPT. 

C) UWAGA!!! Ograniczenia sprzętowe: 
Urządzenie do wyświetlania posiada niestety „wrodzoną” wadę, ponieważ 

składa się z wyświetlaczy, które nie mogą wyświetlać wszystkich polskich znaków, 
jak również litery „k”, co jest największym mankamentem tego układu.   

2. Część informatyczna:  
A) Funkcja bezpośrednio obsługująca port: 

Opis: 
Funkcja ta działa bezpośrednio na liniach portu LPT i jest ciągle wywoływana przez 

funkcje kompilatora C++. Jest ona jądrem całego programu i działanie na niej innych 
funkcji w zupełności wystarcza do obsługi tychże urządzeń. W przyszłości po rozbudowie 
o programowalny układ I/O (Intel 8255) funkcja ta będzie również użyta do obsługi 
urządzeń wymienionych w rozdziale III. 

//POCZĄTEK – WSTAWKA ASEMBLEROWA DO KOMPILATORA C++ 
 
int OUTPORTD (int ZNAK, int REJ_KONT=10,int PORT=0x378) /* AX = WARTOSC DO ZAPISU,DX 
= PORT DO ZAPISU */ 
{ 
int STATUS=0; 
int BASE=PORT,BASE1=BASE+1,BASE2=BASE1+1;//ADRESYREJ.STER. 
 
if((::PORT)!=0)          //SPRAWDZENIE CZY ADRES PORTU OBECNY 
{                                   //JEŚLI TAK TO PRZYPISZ AKTYWNY 
BASE=(::PORT); 
BASE1=BASE+1; 
BASE2=BASE1+1; 
} 
asm MOV AH,00H    //WYSŁANIE ZERA (INICJACJA REJ. STATUSOWEGO) 
asm MOV DX,BASE1 
asm MOV AL,0x00 
asm OUT DX,AL 
asm int 17h 
 
asm MOV AH,02h    //GET STATUS PORTU (DO KLAW. I AKTYW. PORTU) 
asm MOV DX, BASE1 
asm IN  AX,DX 
asm int 17h                //PO WYKONANIU STATUS W  „AH” 
asm MOV STATUS,AX 
 
asm MOV AX,REJ_KONT //OBSŁUGA REJ. KONTR. (OBSL. WYSWIETLACZA) 
asm MOV DX,BASE2 
asm OUT DX,AL 
asm int 17h       //PO WYK.ZAŁĄCZONY WYŚW. O NUMERZE W „AL” 
 
asm MOV DX,BASE       //WYSŁANIE ZNAKU NA PORT 
asm MOV AH,00H 
asm MOV AX,ZNAK 
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asm OUT DX,AL 
asm int 17h       //PO WYKONANIU KOD ZNAKU NA PORCIE 
 
return  STATUS ;      //SPRAWDZ. STATUSU (KTÓRY PORT AKTYWNY ?) 
} 
 
//KONIEC 

B) Podstawowe funkcje składowe: 
 
//PROTOTYPY FUNKCJI  
 
//DEMO 
void litery(void);      
void przywitanie(void); 
void licznik(void); 
 
//FUNKCJA DO WYSYŁANIA POJEDYNCZEGO ZNAKU NA PORT 
int wys_znak(char,int,int przewijanie); 
 
//FUNKCJA DO OBSŁUGI TEXTU (WYŚWIETLANIE,PRZEWIJANIE,ODŚWIERZANIE) 
int wys_string(int ready,int odsw_przez_funkc,unsigned char string[],int  
odswierzanie,int speed,int lengh,int around,int koniec); 
 
//FUNKCJA DO ZNAJDYWANIA AKTYWNEGO PORTU  
long znajdz_akt(void); 
//FUNKCJA PODAJĄCA GODZINĘ 
int zegar(int ile,int odswierzanie,int koniec); 
 
//FUNKCJA PODAJĄCA DATĘ 
void data(int ile,int odswierzanie);  

C) Omówienie obsługiwanych znaków: 
Program jak i sprzęt obsługuje znaki: 

- Litery: a,b,c,d,e,f,g,h,j,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,w,y,z 
- Cyfry arabskie: 0 – 9  
- Znaki dodatkowe: ó, spacja, wykrzyknik, przecinek, minus  

D) Wykrywanie aktywności portu  
Czynność ta była konieczna ze względu na  zmienną konfigurację komputera. 

Uruchamiając program na innym komputerze natknąłem się na konieczność zmiany 
konfiguracji, ponieważ program korzystał z sztywnie przydzielonego rejestru i 
niekoniecznie właściwego. To zmusiło mnie do napisania programu wykrywającego 
aktywny port. Wykrywanie było możliwe dzięki odmiennemu zachowaniu portu 
aktywnego i nieaktywnego. Podprogram ten uwolnił mnie od konieczności 
każdorazowego konfigurowania komputera. Kod portu aktywnego i nieaktywnego 
został ustalony na podstawie zawartości rejestru statusowego.     

Symboliczne nazwy portów zdefiniowane na początku programu: 
 

#define lpt1 0x378 //rejestry bazowe dostępnych w systemie portów LPT(IBM PC) 
#define lpt2 0x278 
#define lpt3 0x3BC 
#define lpt4 0x2BC 
 
Treść podprogramu: 
 
long znajdz_akt(void)                           //PROCEDURA WYKRYWANIA AKTYWNEGO 
PORTU 



 

 5 

{                                                   //({63488} lub {-1}) kod portu nieaktywnego 
 if((OUTPORTD (0))==-1)        //czy port 1 nieaktywny ? 
   { 
   PORT=OUTPORTD (0,10,lpt2);     
     if(PORT==-1)                         //czy port 2 nieaktywny ? 
      { 
      PORT=OUTPORTD (0,10,lpt3);  
        if(PORT==-1)                      //czy port 3 nieaktywny ? 
  { 
  PORT=OUTPORTD (0,10,lpt4);  
    if(PORT!=-1)   //czy port 4 nieaktywny ? 
   PORT=lpt4;                //nie port 4 aktywny 
  } 
       else PORT=lpt3;                //port 3 aktywny 
      } 
    else PORT=lpt2;                 //port 2 aktywny 
   } 
 else PORT=lpt1;   //port 1 aktywny 
 
return PORT;         //zwruc adres aktywnego portu 
} 

E) Programowa obsługa zespołu wyświetlaczy (szczegóły): 
 

Tabela kodów dla wyświetlacza 
Cyfry 

Znak Kod 
0 231 
1 33 
2 203 
3 107 
4 45 
5 110 
6 238 
7 35 
8 239 
9 111 

Litery 
A 175 
B 236 
C 198 
D 233 
E 206 
F 142 
G 238 
H 173 
I 132 
J 99 

Brak „k” Brak kodu 
L 196 
M 167 (*) 
N 167 
O 231 
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P 143 
Q 47 
R 175 
S 110 
T 35 
U 229 
W 229 (*) 
Y 109 
Z 203 

Znaki dodatkowe 
SPACJA 0 
! (WYKRZYKNIK) 49 
Ó (O –KRESKOWANE ) 234 
, (PRZECINEK) 16 
- (MINUS) 8 

UWAGA !!! (*) - OZNACZA ŻE NALEŻY WYŚWIETLAĆ NA DWÓCH 
WYŚWIETLACZACH !!! 

Projektowanie dowolnego znaku 
 

 Oprócz standardowych znaków istnieje możliwość zaprojektowania dowolnego znaku. 
Realizuje się to w następujący sposób: 

1. Najpierw próbujemy wyobrazić sobie jak ma wyglądać nasz znak (tzn. które 
segmenty mają być zapalone). 

2. Następnie wykorzystujemy prostą zależność, a mianowicie przyporządkowanie 
każdemu segmentowi liczby (potęga dwójki) 

3. Kod naszego znaku będzie po prostu sumą liczb odpowiadających  segmentom. 
  A oto zależność według, której zostały obliczone odpowiedniki liczbowe segmentów: 
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0D - segment  b  

1D - segment   a 

2D - segment  f  

3D - segment  g  

4D - segment  dp  

5D - segment  c  

6D - segment  d  

7D - segment  e  
OBJAŚNIENIE: Ograniczenie górne n=8 zostało wymuszone rozmiarami szyny danych. 

F) Programowa obsługa klawiatury (szczegóły) 
 

Tabela kodu wyprowadzeń dla klawiatury  
 

Kody wyprowadzeń klawiatury 
STEROWANIE 

 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.DANE % brak brak - brak X + / Pierwiastek brak 

2.DANE 9 7 8 6 3 1 5 2 0 4 

K
od

y 
w

yp
ro

w
ad

ze
ń 

D
D

A
N

D
A

N
E

 

3.DANE MC +M brak MR = +/-  brak DP , C/CE 

 
Klawiatura matrycowa jako element elektroniczny 

 

 
 

Fundamentalne znaczenie dla obsługi programowej klawiatury mają kody pojawiające 
się w rejestrze statusowym LPT. Na podstawie tego statusu jest określany jednoznacznie 
przycisk. Zaprogramowanie reakcji na przycisk jest tylko formalnością. Kody zostały 
wyłuskane przy pomocy funkcji wyświetlającej zawartość rejestru statusowego aktywnego 
portu. Kody i odpowiadające im przyciski obrazuje poniższa tabela. 
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Tabela kodu klawisza 
STATUS (Index do tabeli parametrów 
funkcji) 

KLAWISZ 

-13505 (10) % 
-13473 (10) 9 
-13457 (10) MC 
-13473 (9) 7 
-13457 (9) +M 

Brak przycisku Brak kodu 
Brak przycisku Brak kodu 

-13473 (8) 8 
Brak przycisku Brak kodu 

-13505 (7) - 
-13473 (7) 6 
-13457 (7) MR 
-13473 (6) 3 
-13457 (6) = 

Brak przycisku Brak kodu 
-13505 (5) X 
-13473 (5) 1 
-13457 (5) +/- 
-13505 (4) + 
-13473 (4) 5 

Brak przycisku Brak kodu 
-13505 (3) / 
-13473 (3) 2 
-13457 (3) DP 
-14785 (2) √ 
-14753 (2) 0 
-14737 (2) , 
-14993 (1) C/CE 
-15009 (1) 4 

Brak przycisku Brak kodu 

Tabela parametrów funkcji OUTPORTD (x,y) 
Index X Y Sterowanie Zero na linię 

1 254 0 9 2.Dane 
2 254 6 8 1.Dane 
3 254 5 7 3.Dane 
4 127 11 6 7.Sterowanie 
5 191 11 5 6.Sterowanie 
6 223 11 4 5.Sterowanie 
7 239 11 3 4.Sterowanie 
8 247 11 2 3.Sterowanie 
9 251 11 1 2.Sterowanie 

10 253 11 0 1.Sterowanie 
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WYJAŚNIENIA  
 Obsługa klawiatury wiąże się z koniecznością korzystania z trzech tabel, kodu 
wyprowadzeń, parametrów funkcji OUTPORTD (x, y), kodu klawisza. Wywołując 
funkcję OUTPORTD (x, y) z jej tabelkowymi parametrami w momencie naciśnięcia 
klawisza funkcja zwraca kod klawisza z tabeli kodu klawisza umożliwiając identyfikację. 

G) Omówienie trudności programowych: 
   - Nietypowa realizacja wyświetlania liter „m”, „w” sprawiła, że prosta 

funkcja (wys_znak() ,wys_string() ) musiała ulec nadpisaniu na wypadek wystąpienia jednej 
z tych liter, bądź obydwu na raz. Potrzeba taka staje się oczywista, jeśli zwrócimy uwagę 
choćby na wygląd zewnętrzny wyświetlacza. Żeby na zespole wyświetlaczy wyświetlić „m” 
lub „w” trzeba użyć ich 2 – uch. 
Np. W celu wyświetlenia „m” należy po prostu wyświetlić podwójnie „n”. 
 Analogicznie postępujemy w przypadku „w” należy wyświetlić podwójnie „u”. 
 Samo wyświetlenie to nie wszystko trzeba jeszcze uwzględnić przypadek, gdy po „m” 
lub „w” wystąpi następna litera, ponieważ bez tego na wyświetlaczu pojawi się nadpisana w 
połowie litera „m” lub „w”, ze stratą litery po niej występującej.  
 I to nie wszystko kolejny problem dotyczy miejsca występowania tychże liter. Gdyby 
litera znalazła się przez przypadek na ostatnim wyświetlaczu to nie można jej wyświetlić ze 
względu na brak następnego wyświetlacza, wtedy należy przenieść literę na początek 
wyświetlacza wyświetlając przy tym znak przeniesienia na ostatnim. 

-Problemem było również dziwne zachowanie funkcji C++ z biblioteki <iostream> , a 
mianowicie „cin >> dowolna_zmienna_znakowa;”, która „nie widziała” spacji. Problem 
objawiał się tak, że przy próbie zrobienia odstępu przy wpisywaniu znaków do wyświetlenia 
program ignorował moje odstępy. Na szczęście istnieje i jeszcze całkiem dobrze funkcjonuje 
inna wysłużona już funkcja „printf(...)”, która dysponuje opcją oczekiwania na podane w jej 
wnętrzu znaki (należało podać we wnętrzu spację i gotowe). 

-Ostatnim poważnym problemem, który się wyłonił podczas pracy był problem 
odświeżania napisu podczas równoczesnego jego przewijania. Problem pojawił się przy 
wyświetlaniu godziny, gdy pojawiła się potrzeba aktualizacji sekund.  

Potrzebne było wywołanie funkcji zegar() w funkcji, która to funkcja wywołana już 
została przez zegar() (takie pseudo – zapętlenie) bez ponownego rozpoczynania wyświetlania, 
ale jedynie dla uaktualnienia czasu. 
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