
 

PORT GİRİŞ/ÇIKIŞ 
İŞLEMLERİ 

 
� BUTTON Komutu 
� GOTO Komutu 
� END Komutu 
� LET Komutu 
�  BİR PIC’E PROGRAM YAZMA UYGULAMASI 
�  TOGGLE Komutu 
�  POKE Komutu 
�  PEEK Komutu 
�  INPUT Komutu 
�  OUTPUT Komutu 
�  LOW Komutu 
�  HIGH Komutu 
�  KOD UYUMLULUĞU VE 16F877A PROGRAMLAMA 

 

 

Bir PIC mikrodenetleyicinin temel fonksiyonlarında ilki, girişine uygulanan bir veriyi 
(elektriksel sinyali) okumaktır. Giriş pin’inden okunan sinyali RAM bellekteki 
program aracılığı ile değerlendirilip, çıkış pin’leri vasıtasıyla dışarı göndermek ise 
ikinci önemli fonksiyonudur. Giriş pin’indeki veri bir switch, sensör veya başka bir 
elektronik devreden alınabilir. Çıkış pin’ine gönderilen veri (elektriksel seviye) ise bir 
LED, role veya başka bir elektronik devreyi sürebilir. Bir pin’deki veriyi okuyup 
değerlendirdikten sonra çıkış pin’ine göndermek için kullanılan birçok komut vardır. 
Bu bölümde giriş komutları olan button ve peek komutlarını, çıkış komutu olarak 
ta poke, low, high komutlarının kullanılışını ve özgün kullanımlarıyla ilgili örnek 
programları uygulamalar yaparak öğreneceksiniz.  

Şimdi bu bölümdeki uygulamalarda kullanacağımız komutların özelliklerine ve 
nasıl kullanılacağına bir göz atalım. 

4.1. BUTTON  

Dizilimi:   

BUTTON Pin, Bas, Gecikme, Oto_tekrar, Değişken, İşlev, Etiket 
 

Bir pin’i okumak için kullanılır. İsteğe bağlı olarak ark söndürme ve otomatik tekrar 
yaptırılabilir. Komut çalıştırılınca pin otomatikman giriş olarak yönlenir. 

44  
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Pin:  Okunacak olan pin BUTTON komutundan hemen sonra yazılır. Pin 0-
15 arasında bir sabit, 0-15 sayılarını içeren bir değişken (örn. B0) veya 
pin adı (PORTA.0) olabilir. 

Bas:  Butona basıldığında pin’in durumu (0 veya 1). Bu değer pull-up 
yapılmış butonlarda “0”, pull-down yapılmış butonlarda ise “1” olarak 
verilir.  

Gecikme:  Otomatik komut tekrarı yapılmadan önce kaç çevrim (cycle - saykıl 
okunur.) gecikme yapılacağı burada belirlenir. Bu sayı 0..255 arasında 
olabilir. 0’sa ark söndürme gecikmesi ve otomatik tekrar gecikmesi 
oluşmaz. 255’se ark söndürme gecikmesi olur ve otomatik tekrar 
gerektirmez. Eğer oto_tekrar için de bir değer girilirse komutun 
otomatik olarak tekrar edilmesi daha da uzar. 

Oto_tekrar: Butona devamlı basıldığında komutun otomatik olarak tekrar edilmesi 
için gerekli olan gecikme süresi. Bu değer (0..255) arasında olabilir.  

Değişken:  Gecikme veya tekrar işlemleri için kullanılan byte tipinde dahili bir 
sayıcı değişkenidir. Komutu her çalışmasından önce bu değişken 
sıfırlanmalıdır. 

İşlev:  Etikete dallanma işlevinin gerçekleşebilmesi için butonun durumu (0’sa 
basılmamış, 1’se basılmış) 

Etiket:  Buton işlev ile belirtilen değeri alması halinde program bu etikete 
dallanır.  

Örnek: 

BUTTON PORTB.2,0,100,10,B2,0,Dongu   

‘Eğer Pin’deki butona basılmamışsa 

Dongu etiketine dallan. 

BUTTON komutunun otomatik olarak tekrar edilmesini sağlamak için bir döngü 
içerisinde kullanılmalıdır. 

BUTTON komutu butona basıldığında meydana gelen arkın sönüp, normal seviyeye 
gelmesini beklemek için program akışını birkaç milisaniyelik gecikme gerçekleştirir. 
Default gecikme süresi 10 mS dir. Bu süreyi değiştirmek için DEFINE komutunu 
kullanınız. 

Define BUTTON_PAUSE  50 ‘ark söndürme gecikmesini 50 mS 

ye kurar. 

“BUTTON_PAUSE” kelimesinin büyük harflerle aynen yazılması gerektiğini 
unutmayınız. 

Genellikle bir pin’inin durumunu kolayca okumak için IF..THEN komutu 
kullanmak BUTTON komutunu kullanmaktan daha uygundur. 
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If PORTB.2 = 1 Then  dongu ‘PORTB’nin 2.bit’i “1”se 

dongu etiketine dallan.  

4.1.1. Pin’lere Butonların Bağlantısı 

BUTTON komutunun çalışmasını daha iyi anlayabilmek için I/O pin’lerine bağlanan 
bir butonun nasıl çalıştığını şekil 4.1’de inceleyelim.  

 

Şekil 4.1 :  I/O pin’lerine bağlanan butonlar. 
 

A butonu 10 KΩ luk bir dirençle +5V luk güç kaynağına bağlanmıştır. Butona 
basılmadığında I/O pin’inin durumu +5V, binary “1” dir (pull-up). Butona 
basıldığında I/O pin’i toprağa bağlanır ve durumu 0V, binary ”0” olur. 

Şekil-4.1’deki B butonunun işlevi A butonunun tersidir. Buton açıkken I/O pin’i 10 
KΩ luk dirençle toprağa bağlıdır ve durumu binary “0” dır (pull-down). Buton  
kapandığında I/O pin’i +5V a bağlanır ve binary “1” e gelir. 

I/O pin’ine bağlanan butonu bir cihazdan çıkan elektriksel sinyalin “1” veya “0” 
olma durumuyla değiştirdiğimizi düşünürsek yine BUTTON komutunu kullanarak 
pin’in durumunu okuyabiliriz. 

Tipik olarak BUTTON komutu bir pin’deki durum değişimini arayan bir program  
döngüsü içerisinde kullanılır. I/O pin’inin durumu ile bas parametresi ile belirlenen 
durum aynı olduğunda program bu döngüden çıkarak etiket ile tanımlanan program 
bloğuna dallanma yapar.   

4.1.2. Buton Arkını Söndürme 

Bir butonun basılma veya bırakılma anı yüksek frekanslı bir osilaskopla izlenirse, 5-
20 mS lik bir zaman içerisinde elektriksel bağlantının birçok defa kesildiği gözlenir. 
Buton kontaklarındaki bağlantının kesintiye uğramasına ark ya da elektriksel 
gürültü denir. Bilgisayar, mikrodenetleyici ve daha birçok elektronik devrenin 
çalışma hızları bu kontaklardaki açılıp kapanmayı algılamaya yetecek kadar hızlıdır. 
Butona bir defa basıldığında yukarda saydığımız nedenle birkaç defa basılmış gibi 
algılanmasına ark hataları adı verilir. Ark hatalarının üstesinden gelmek için çeşitli 
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ark söndürme devreleri ve teknikler geliştirilmiştir. İşte, BUTTON komutunun bu tip 
devrelere gereksinim duyulmadan gerekli önlemi yazılımla halledebilen özelliği 
vardır.   

4.1.3. Otomatik Tekrar 

Eğer bilgisayarınızın klavyesindeki bir tuşa basarsanız, bir karakteri anında ekranda 
görürsünüz. Şayet, tuşa basmaya devam ederseniz, kısa bir gecikmeden sonra aynı 
karakter peş peşe yazılmaya başlar. Oto_tekrar parametresi olarak yazılacak olan 
değer, klavyenin bu fonksiyonunu gerçekleştirmek amacıyla kullanılır. 

4.2. GOTO  

Dizilimi: GOTO Etiket 

Programın akışı etiket ile belirlenen yerdeki komuttan itibaren devam eder. 

Örnek: 
GOTO Gonder ‘Gonder etiketine git 

. . . 

. . .  

Gonder:   Serout  0, N2400, [“Merhaba”] ‘Pin0’dan  

“Merhaba” 

karakterlerini gönder. 

4.3. END  

Dizilimi: END 

Programın çalışmasını durdurup düşük güç moduna geçmek için kullanılır. Tüm 
pin’lerin lojik seviyesi o andaki değerde kalır. END komutu, sleep komutunun bir 
döngü içerisinde devamlı olarak çalıştırılması prensibine göre çalışır. Her programın 
sonunda bir END, STOP veya GOTO komutu yer almalıdır. Aksi halde programın 
bitmesi gereken adresten sonra çalışmaya devam etmesi engellenemez. 

4.4. {LET}  

Dizilimi: {LET}  Değişken = Değer 

Bir değişkenin içerisine değer atamak için kullanılır. Değer olarak bir sabit, başka 
bir değişken veya bir aritmetik ifade yazılabilir. LET komutunun kullanılması isteğe 
bağlıdır. 

Örnek: 

 LET B0=B1*B2+B3 

 B0= Sqr  W1 
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4.5. BİR PIC’E PROGRAM YAZMA UYGULAMASI 

Bir PIC’e program yazdırılırken izlenecek adımları şekil-4.2’deki gibi gösterebiliriz. 
Şimdi bu aşamaları şimdiye kadar gördüğümüz button, goto ve end komutlarını 
kullanarak yazacağımız basit bir programla uygulamalı olarak yapalım.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Şekil 4.2 : PIC’e program yazım aşamaları. 

UYGULAMA 4.1 : BUTTON, GOTO ve END komutunun kullanılmasına örnek 
uygulama programı.  

Deneme: PROTEUS-ISIS  ����                           Deneme : PIC PROG/DEKA V5  ���� 

İlk yapacağımız uygulama çok basit olarak PORTA’nın 1.pin’ine bağlı olan bir 
butona basılınca PORTB’nin 0.pin’ine bağlı olan LED’i yakan bir program olacaktır. 
Önce programın akış diyagramını çizelim. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Şekil 4.3 : PortA’nın 1.pin’ine bağlı butona basınca PORTB.0’daki LED’i yakan 
programın akış diyagramı. 

BAŞLA 

PortB.0’daki LED’i yak  

Değişkenleri tanımla 
PortA.1 giriş 

PortB tümü çıkış 

SON 

Butona basıldı 
mı? 

Buton değişkenini sıfırla 

H 

E 

UYG-1.BAS UYG-1.ASM UYG-1.HEX Derleyici Assembler 
Programlama 

kartı 

PicBasic Pro 
dilinde yazılmış 
program. 

PicBasic Pro 
programı assembler 
kodlarına çevirir. 

Assembler kodlarına 
çevrilmiş program. 

Asemmbler ASM 
kodlarını HEX 
koduna çevirir. 

Mikrodenetleyicinin 
anlayabileceği HEX kodlarına 
çevrilmiş program. 

HEX kodlarını PIC’in 
belleğine yazan 
programlama kartı. 
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‘------------------------------------------------------------ 

'Programın adı: Uyg_4_1.bas 

'Programın işlevi: 16F84'ün PortA’nın 1.pin’ine bağlı butona 
basınca PortB’nin 0. pin’ine bağlı LED’i yakar. 

'Tarih:21/03/2007 Uyarlama:1.00  Derleyici:PBP 

'------------------------------------------------------------ 

D var byte  'D değişkenini byte tipinde tanımla 

 TRISB=%00000000 ‘PortB çıkış 

 TRISA=%00000010 ‘PortA 1.bit giriş 

 PORTB=0  ‘PortB’nin çıkışlarını sıfırla 

'------------------------------------------------------------ 

 D=0   ‘Buton değişkenini sıfırla  

Butonkontrol:  

 Button PortA.1, 0, 254, 0, D, 1, LEDyak 

 Goto Butonkontrol ‘Butonu tekrar kontrol et 

LEDyak: 

PortB.0=1  ‘PortB’nin 0. pin’indeki LED’i yak 

End 

‘---------------------------------------------------------- 

 

Programın Çalışması: 

D0=0 : Button komutu içerisinde sayaç değişkeni olarak kullanılacak olan 
değişkeni sıfırlar. 

Button komutunun parametreleri ile aşağıdakiler tanımlanmıştır: 
Pin(PortA.1) : A port’unun 1.bit’ine bağlı buton seviyesi kontrol edilmektedir.  
Bas(0): Buton pull-up yapıldığından normal seviyesi “1” dir. Butona 
basıldığında seviye “0”a çekilir. Bu nedenle butona basılma durumunu belirleyen 
parametre “0” olarak tanımlanmıştır. 
Gecikme(254): Arkın sönmesi için 254 komut çevrimi süresince bekleme 
yapması istenmiştir. 
Oto_tekrar(0): Butona devamlı olarak basıldığında herhangi bir gecikme 
olmadan button komutu tekrar işlevini görür. Bu değer 255 olsaydı maksimum 
gecikme sağlanacaktı. 
Değişken (D0): Gecikme ve tekrar işlemlerinde kullanılan sayıcı için kullanılan 
bu değişken komut kullanılmadan önce her zaman sıfırlanır. Bu değişken programın 
ilk satırında byte olarak tanımlandıktan sonra komut kullanılmadan önce de D0=0 
ifadesiyle içerisindeki değer sıfırlanmıştır. 
İşlev(1): Butona basıldığında etikete dallanma işleminin gerçekleşebilmesi için 
bu değer “1” seçilmiştir. “0” seçilseydi butona basılmadığı halde etikete dallanma 
yapılacaktı. 
LEDyak : Butona basıldığında program bu etiketin yazılı olduğu yerden itibaren 
devam edecektir. İşlev “1” seçildiyse butona basıldığında PortB.1’deki LED yanar. 
İşlev “0” seçildiye butona basmadan LED doğrudan yanar. 
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İşlem Basamakları: 

1. Programı editörünüzde yazdıktan sonra UYG_4_1.BAS adıyla kaydediniz. 
2. Kaynak dosyanızı 2. bölümde anlatılan yöntemlerden sizin için uygun olan 

birisiyle (MPLAB ortamı veya Microcode Studio)  derleyerek UYG_4_1.HEX 
dosyasını elde ediniz.  

3. PIC programlayıcınızı bilgisayarınıza bağlayıp PIC’i programlayınız. 
Programlama esnasında aşağıdaki konfigürasyona dikkat ediniz: 

Osilatör tipi   � XT 
Watchdog timer (WDT) � OFF 
Power Up Timer (PWRT) � ON 
Code Protect (CP)  � OFF  

Programlayıcı donanımı olarak PIC PROG/DEKA V5 kullanıyorsanız, micropro 
programında “Fuses” düğmesine tıklayarak gerekli konfigürasyonu aşağıdaki gibi 
yapınız.  

 

4. Programladığınız PIC’i deneme kartınız üzerine takınız. Kart üzerindeki osilatör 
seçme anahtarı XT konumuna getirilmelidir. 

5. Program çalıştığında LED’lerden hiçbiri yanmayacaktır. Daha sonra RA1 
butonuna basınca RB0 LED’inin yandığını görünüz. Reset butonuna basarak 
programı baştan çalıştırıp LED’i söndürünüz. Tekrar RA1 butonuna basarak 
programın çalıştığını defalarca deneyebilirsiniz. 

6. İsterseniz şekil-4.4’de görülen devre şemasını gerekli elemanları sağlayarak 
breadboard üzerinde kurup çalıştırınız.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4.4 : Uygulama 4.1’i denemek için breadboard üzerinde kurulacak devre 
şeması. 
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KENDİNİZ UYGULAYINIZ 

PortA’nın 1. pin’ine bağlı butona basınca PortB’nin 0. pin’ine bağlı olan LED’i yakan, 
PortA’nın 2. pin’ine bağlı butona bağlı butona basınca da yine aynı LED’i söndüren 
programı kendiniz yazıp, deneme devreniz üzerinde çalıştırınız.  

4.6. TOGGLE  

Dizilimi: TOGGLE  Pin 

Tanımlanan pin’in lojik seviyesini tersler. Pin otomatik olarak çıkış olur. Pin 0-15 
arasında bir sayı, 0-15 sayılarını içeren değişken (örn. B0) ya da pin adı (örn. 
PORTA.0) olabilir. 

Örnek: 

LOW PortB.0 ‘PortB’nin 0. bit’ini Low (0) yap 

TOGGLE   PortB.0 ‘PortB’nin 0.pin seviyesini tersle,  

yani “1” yap. 

 

UYGULAMA 4.2: TOGGLE komutu ve BUTTON komutunun farklı bir uygulamasına 
örnek program.  

Deneme: PROTEUS-ISIS  ����                           Deneme : PIC PROG/DEKA V5  ���� 

PortA’nın 1.pin’ine bağlı butona devamlı olarak basınca PortB’nin 0. pin’indeki LED’i 
yakıp söndürür. Buton bırakılınca LED yanıp, sönmez. 
‘------------------------------------------------------------ 

'Programın adı: Uyg_4_2.bas 

'Programın işlevi: PortA’nın 1.pin’ine bağlı butona devamlı 
basınca PortB’nin 0. pin’ine bağlı LED’i yakıp söndürür. 

'Tarih:23/03/2007 Uyarlama:1.00  Derleyici:PBP 

'--------------------------------------------------------- 

D var byte   'D değişkenini byte tipinde 

tanımla 

 TRISB=%00000000 'PortB çıkış 

 TRISA=%00000010 'PortA 1.bit giriş 

 PORTB=0   'PortB'deki LED'leri söndür 

D=0     'Buton değişkenini sıfırla 

Butonkontrol:  

 Button  PortA.1, 0, 254, 254, D, 1, LED_sev_deg 

 Goto  Butonkontrol 'Butonu tekrar kontrol et 

LED_sev_deg: 

 Toggle PortB.0  'PortB.0'ın seviyesini 

değiştir. 

 Goto  Butonkontrol 'Butonu tekrar kontrol et 

End  

'----------------------------------------------------------- 
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Programın Çalışması: 

Button komutunda bir önceki programdan farklı olarak oto_tekrar parametresi 
olarak 254 verilmiştir. Bu durumda butona devamlı olarak basıldığında program 

LED_sev_deg etiketine dallanmakta ve PortB’nin 0. pin’indeki LED’in seviyesi 
değiştirilmekte. Ancak butonun otomatik olarak tekrar edilmesi için 254 komut 
çevrimi süresince gecikmesi sağlandığından LED belirli aralıklarla yanıp 
sönmektedir. Oto_tekrar parametresi olarak 0..255 arasında başka değerler 
verilerek yanıp sönme aralıkları değiştirilebilir. 

İşlem Basamakları: 

1. Programı editörünüzde yazdıktan sonra UYG_4_2.BAS adıyla kaydediniz. 
2. Kaynak dosyayı derleyerek UYG_4_2.HEX dosyasını elde ediniz. 
3. PIC’i programlamadan önce konfigürasyon parametrelerini düzenlerken RC 

osilatörü seçiniz.  
Osilatör tipi  � XT 
Watchdog timer (WDT) � OFF 
Power Up Timer (PWRT) � ON 
Code Protect (CP)  � OFF  

NOT: Bu programı XT osilatör ile sürülen bir devrede denerseniz LED’in yanıp 
söndüğünü tam olarak fark edemezsiniz. LED sadece biraz sönükleşir. 

4. Programladığınız PIC’i, PIC PROG/DEKA V5 deneme kartı üzerine takarak 
enerji veriniz. Daha sonra RA1 butonuna devamlı olarak basınca RB0 LED’inin 
belirli aralıklarla yanıp söndüğünü görünüz. Butonu bıraktığınızda bazen sönük 
kalabilir (Toggle komutunun çalışma sırasına bağlı olarak).  

5. İsterseniz şekil 4.5’de görülen devre şemasını gerekli elemanları sağlayarak 
breadboard üzerinde kurarak ta çalıştırabilirsiniz. Devrede RC osilatör 
kullanıldığından frekans daha düşük olacaktır ve LED’in yanıp sönmesi 
izlenebilecektir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4.5 : Uygulama 4.2’yi denemek için breadboard üzerinde kurulacak devre. 

Ayarlı RC 
osilatör 


