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Moda na fantazyjn¹
stylizacjÍ PC-ta szybko dotar³a
do naszego kraju, w†zwi¹zku
z†czym ogromnym
powodzeniem ciesz¹ siÍ
wszelkie gadøety, ktÛre mog¹
spowodowaÊ, øe nasz
komputer staje siÍ trendy.
W†artykule przedstawiamy
projekt uk³adu, ktÛry chociaø
jest ìgadøeciarskiî, to
zwiÍksza moøliwoúci nadzoru
pracy PC przez uøytkownika.
Rekomendacje: polecamy
wszystkim uøytkownikom PC,
ktÛrzy pragn¹ poprawiÊ
komfort jego uøytkowania,
zwiÍkszyÊ funkcjonalnoúÊ
i†uatrakcyjniÊ wygl¹d.

Konfiguracja LCD PC
Konfiguracji modu³u wyúwietlacza moøna dokonaÊ za pomoc¹
dowolnego programu terminalowego. Po jego uruchomieniu
i†ustawieniu parametrÛw†transmisji na 9600/8/n/1 moøna przyst¹piÊ do konfiguracji modu³u. Jest
ona bardzo prosta, a†to dziÍki
prostemu w†obs³udze menu. Aby
do niego wejúÊ naleøy jednoczeúnie nacisn¹Ê przyciski S1, S3 oraz
S4. Menu sk³ada siÍ z†kilku poziomÛw, ktÛre pokazano na rys.
6. Na rys. 7 pokazano zrzut
ekranu terminala, w†ktÛrym pokazane s¹ przyk³ady konfiguracji.
Przy wyborze w†menu ustawianych parametrÛw†naleøy podaÊ
cyfrÍ parametru, ktÛry bÍdzie ustawiany po znaku ì>î potwierdzaj¹c go klawiszem Enter. Po wyborze odpowiedniej prÍdkoúci oraz
wyúwietlacza LCD pojawia siÍ
przy nich gwiazdka. Podczas zapamiÍtywania adresu pilota RC5

Rys. 6. Struktura menu sterownika
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naleøy nacisn¹Ê dowolny przycisk
pilota a†nastÍpnie klawisz Enter.
Jego adres zostanie automatycznie
zapisany w†pamiÍci EEPROM. Wybrane parametry zostan¹ przypisane modu³owi po wyjúciu z†trybu
menu wysy³aj¹c wartoúÊ ì4î potwierdzon¹ Enterem.

Programy wspÛ³pracuj¹ce
Istnieje bardzo wiele programÛw czy pluginÛw (np. do Winampa), ktÛre mog¹ wspÛ³pracowaÊ z†zaprezentowanym modu³em.
Mog¹, choÊ nie musz¹, bo powyøszy modu³ nie ma zaimplementowanych wszystkich poleceÒ
jakie maj¹ wyúwietlacze Matrix
Orbital. Jest takøe rÛønica w†dzia³aniu jednego polecenia, ktÛre
steruje jasnoúci¹ podúwietlenia zamiast poziomem kontrastu.

Rys. 7. Wykaz poleceń widoczny
w oknie programu terminalowego
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Rys. 8. Okno konfiguracji programu Smartie

Rys. 12. Widok zakładki Actions

Prezentowany modu³ przetestowspÛ³pracy z†modu³em czyli Senatomiast w†drugiej linii LCD bÍwa³em z†nastÍpuj¹cymi programarial (Matrix Orbital). PrzyciúniÍcie d¹ ukazane dwa parametry dotymi: Girder, Smartie, kilkoma proprzycisku MO settings umoøliwia
cz¹ce przep³ywnoúci oraz czÍstotgramami wspÛ³pracuj¹cymi
ustawienie kontrastu, co dla tego
liwoúci prÛbkowania odtwarzanez†LCDriver oraz pluginami do Wimodu³u bÍdzie rÛwnowaøne
go utworu. W†okienku Skip this
nampa. Modu³†z†tymi programami z†ustawieniem jasnoúci podúwietscreen if moøna wybraÊ warunek,
dzia³a³ bez øadnych zastrzeøeÒ.
lenia (rys. 9).
ktÛrego spe³nienie spowoduje poWszystkie programy oraz pluginy,
W†okienku Screens settings s¹
miniÍcie jego wyúwietlenia.
ktÛre przetestowa³em, s¹ dostÍpne
zapisywane parametry do wyRÛønie skonfigurowanych okien
na CD-EP12/2003B. Poniewaø najúwietlenia przez modu³ LCD. Zamoøe byÊ aø 20.
bardziej rewelacyjny (oprÛcz wieznaczenie opcji Donít†scroll this
Program Smartie wspÛ³pracuje
lokrotnie juø opisywanego Girdeline wy³¹cza w†danej linii wy- z†kilkoma programami jak Wira) wyda³ mi siÍ program
namp, czy MBM 5.1, z†ktÛNa CD−EP12/2003B publikujemy
Smartie, chcia³bym mu porego pobiera informacje o†temprzetestowane przez autora projektu
úwiÍciÊ trochÍ wiÍcej uwagi.
peraturze procesora, napiÍprogramy współpracujące z modułem
Na rys. 8 pokazano okno
ciach itp. Duø¹ zalet¹ prograopisanym w artykule.
ustawieÒ programu Smartie.
mu Smartie jest moøliwoúÊ
Aby mÛg³ on wspÛ³pracowaÊ
odczytu stanu przyciskÛw
z†prezentowanym modu³em, naleúwietlacza przesuwanie tekstu jeoraz ustawienia wielu moøliwych
øy wybraÊ w†okienku Program øeli nie mieúci siÍ on na ekranie
reakcji na naciúniÍte przyciski.
settings rodzaj wyúwietlacza, na- LCD, natomiast zaznaczenie opcji
Konfiguracja programu Smartie
tomiast w†okienku LCD settings Continue on next line bÍdzie przebiega rÛwnieø prosto jak kontrzeba wybraÊ numer portu oraz
powodowaÊ kontynuacjÍ wyúwietfiguracja parametrÛw do wyúwietprÍdkoúÊ transmisji danych. Polania nie mieszcz¹cego siÍ tekstu lenia na LCD. Do konfiguracji
nadto, naleøy zaznaczyÊ opcje
w†nastÍpnej linii LCD.
funkcji, ktÛre bÍd¹ wykonywane
Opcja Center text centruje tekst
po naciúniÍciu przycisku s³uøy
na wyúwietlaczu LCD. Tekst nazak³adka Actions pokazana na
pisany w†liniach emuluj¹cych wyrys. 12. Moøna w†niej skonfigubrany LCD bÍdzie od razu wyrowaÊ nie tylko reakcjÍ†na naciúúwietlony na wyúwietlaczu. WyniÍty przycisk, ale reakcje na
brane parametry s¹ zazwyczaj podowolny inny parametr co zostaprzedzone znakiem $. Na przynie pokazane w†dalszej czÍúci arRys. 9. Zamiast regulacji kontrastu
k³ad parametr $Time wyúwietli
tyku³u. Aby ustawiÊ warunek dla
LCD jest regulowana jasność
aktualn¹
godzinÍ,
a†parametr
$Dadanego przycisku, naleøy wczeúpodświetlenia
te aktualn¹ datÍ. Dzia³anie LCD niej wybraÊ boczn¹ zak³adkÍ Butz†parametrami wpisanymi jak potons, w†ktÛrej trzeba zaznaczyÊ
kazano na rys. 8†widaÊ na rys. 10.
Matrix Orbital Button. NastÍpnie
Aby wybraÊ parametr do wyúwietnaleøy nacisn¹Ê przycisk dla ktÛlenia, naleøy ustawiÊ kursor w†darego chcemy skonfigurowaÊ reaknym wierszu wirtualnego wyúwietcjÍ. Kod naciúniÍtego przycisku
Rys. 10. Efekt przykładowej
lacza, po czym po wybraniu
powinien pojawiÊ siÍ w†linii Butkonfiguracji programu Smartie
z†bocznych zak³adek parametru
ton:. NastÍpnie naleøy nacisn¹Ê
naleøy nacisn¹Ê przycisk Insert.
przycisk Insert. Po wybraniu waW†jednej linii†wyúwietlacza moørunku reakcji moøna wybraÊ typ
na ³¹czyÊ kilka parametrÛw jedreakcji w†okienku Output. Ustanoczeúnie.
wienie reakcji w†nastÍpuj¹cy spoNa rys. 11 pokazano parametry
sÛb: $MOButton(H)>0 then GPOodczytywane z†Winampa. W†pierTogle(2) bÍdzie powodowaÊ, øe
po kaødym naciúniÍciu przycisku
wszej
linii
LCD
wyúwietlana
bÍRys. 11. Parametry odczytywane
o†kodzie ìHî bÍdzie naprzemiendzie nazwa odtwarzanego utworu,
z Winampa
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nie zmieniany stan uniwersalnego
wyjúcia O2. Warunki naleøy†zatwierdzaÊ przyciskiem Add, a†kasowaÊ przyciskiem Delete. Na rys.
12 widaÊ, øe dodano jeszcze dwa
warunki reakcji na klawisze, ktÛre
powoduj¹ wybranie poprzedniego
oraz nastÍpnego utworu odtwarzanego w†Winampie.
Wspomina³em, øe reakcje mog¹
wywo³ywaÊ nie tylko przyciski lecz
dowolne inne parametry. Na rys.
13 pokazano konfiguracjÍ, w†wyniku ktÛrej po przyjúciu wiÍcej niø
5†listÛw†e-mail zostanie odtworzony plik wave.wav. Jeøeli bÍdzie
potrzeba automatycznego uruchamiania programu przy starcie komputera, naleøy dodaÊ odpowiedni
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wpis do folderu Autostart ³¹cznie
z†ca³¹ úcieøk¹ do programu. Dodanie dodatkowego parametru -hide
bÍdzie skutkowaÊ automatycznym
ukrywaniem okna programu.
Przedstawi³em tylko niektÛre
z†bardzo duøych moøliwoúci programu Smartie. Mam nadziejÍ, øe
przedstawione choÊ niewielkie informacje o†Smartie pokaza³y†co
drzemie w†tym programie. Ale to
nie koniec, gdyø istnieje bardzo
wiele innych programÛw obs³uguj¹cych wyúwietlacze LCD. WspomnÍ na koniec o†programach, ktÛre korzystaj¹ z†LCDrivera. Jest kilkanaúcie programÛw wspÛ³pracuj¹cych z†tym ìdriveremî. S¹ to
wszelkiego rodzaju zegarki (przy-

k³ad pokazano na rys. 14), monitory dyskÛw, pamiÍci a†nawet pluginy do Winampa, ktÛre tworz¹
dla nawet dwukana³owy analizator
widma podobny do tego w†samym
Winampie. Programy korzystaj¹ce
z†LCDrivera wspÛ³pracuj¹ najlepiej
z†wyúwietlaczami czterowierszowymi. Wszystkie te programy oraz
kilka innych, ktÛre przetestowa³em
we wspÛ³pracy z†modu³em, zamieúciliúmy na CD-EP12/2003B.
Marcin Wi¹zania, EP
marcin.wiazania@ep.com.pl
Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: pcb.ep.com.pl oraz na
p³ycie CD-EP12/2003B w katalogu PCB.
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