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1. Resumo 

O nosso projecto teve como objectivos alicerçais a familiarização com a interface 

do hardware do computador, interagindo com estes através de interrupções e 

programação de baixo nível e a extensão dos nossos conhecimentos práticos de 

programação e de ferramentas de desenvolvimento de software. 

Neste trabalho os recursos de hardware utilizados foram a placa gráfica em modo 

gráfico; o Contador (Timer) e Altifalante do PC para transmissão de sons em 

determinados momentos do jogo; o teclado, de forma a obter, a cada iteração, a letra 

pretendida pelo utilizador para o jogo e o Real Time Clock (RTC) para consulta do 

tempo de jogo e posterior cálculo de pontuações. 

A nível de software, foi utilizado o compilador DJGPP, o assemblador NASM, a 

makefile como ferramenta de gestão de dependências entre vários módulos, o SVN 

para a gestão das versões do projecto e Doxygen para gerar a documentação. Todo o 

projecto foi desenvolvido no sistema operativo Microsoft Windows 98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Descrição do programa 

 

O programa inicia com uma mensagem de boas vindas e uma música inicial. 

Depois de um pequeno tempo de espera, são apresentadas no ecrã os seguintes 

items: 

 “Palavra-mistério”; 

 Número de tentativas restantes; 

 Lista de letras usadas e erradas; 

 Figura ilustrativa do “Enforcado”; 

 Mensagens do jogo para o utilizador. 

 

Os elementos acima definidos estão expostos em duas partes diferentes do ecrã e 

são enunciados na secção abaixo: 

 

Parte direita do ecrã: 

Figura ilustrativa do “Enforcado”, que é actualizada conforme o decorrer do jogo. 

Se o utilizador errar uma letra, a figura apresenta a posição seguinte; caso contrário, a 

imagem permanece inalterada. 

 

Parte esquerda do ecrã: 

Em primeiro lugar, aparece a lista de letras já utilizadas, seguidas da “palavra-

mistério” e da letra introduzida, terminando com as mensagens do programa ou o 

número de tentativas restante (o programa efectua uma pequena pausa entre cada 

letra, sendo que o jogo poderá apenas continuar quando aparecerem as tentativas 

restantes). 

 

Regras do jogo: 

 Enquanto o número de tentativas restantes for diferente de zero, o utilizador 

introduzirá uma letra nova, de forma a tentar adivinhar cada letra da palavra. 

 Se a letra introduzida pertencer à palavra-mistério, ela será substituída na 

devida posição; caso contrário, o número de tentativas restantes é 

decrementado, a letra é adicionada à lista de letras usadas e erradas e a figura 

do enforcado apresenta um novo elemento da sua constituição. 

 O jogador ganha se adivinhar todas as letras da palavra não ultrapassando o 

número de tentativas máximo. 

 



3. Implementação  
 
3.1 Arquitectura do Programa  
 
Módulos e breve descrição:  

 
Main – responsável pela invocação de funções preparatórias para pesquisa e selecção 

aleatória da palavra a utilizar e chamada à função “jogada” do game.c;  

Game -  conjunto de funções directamente relacionadas com o jogo em si, desde a 

selecção de palavra através de ficheiro externo de texto até à definição e análise de 

cada jogada do utilizador; 

Interrupções – contém as funções de instalação/desinstalação de interrupções escritas 

na linguagem Assembly ou C e função de habilitar/desabilitar de PIC’s;  

Real Time Controller (RTC) – contém todas as funções necessárias à utilização do 

RTC. Incluí funções de escrita/leitura do RTC e a função de interrupção, escrita em 

linguagem C;  

Controlador de Teclado – contém as funções que activam/desactivam as interrupções 

provenientes do teclado;  

Music – contém as funções necessárias ao uso do speaker no programa, 

nomeadamente ligar/desligar esse speaker e tocar notas/músicas;  

Timer – contém as funções que activam/desactivam as interrupções do TIMER0;  

Video-Graphics – contém as funções necessárias ao uso da placa gráfica do 

computador em modo gráfico. Incluí as funções de entrada/saída do modo gráfico, de 

desenho e obtenção de propriedades de pixéis, impressão de caracteres no ecrã 

(números inteiros, caracteres e strings) e função que “limpa” o ecrã com uma 

determinada cor na sua totalidade.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diagrama UML: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.2 Funcionalidades 
 
Funcionalidades implementadas: 
 

 Lê palavras de um ficheiro externo e selecciona aleatoriamente a palavra; 

 Controlo de interrupções do teclado e timer; 

 Escrita de texto em modo gráfico; 

 Leitura de teclas através dos scancodes; 

 Reprodução de sons, determinados por certos eventos no jogo; 
 
Funcionalidades especificadas mas não implementadas: 
 

 Reprodução de música em tempo real durante o jogo. 

 Criação de máquina de estados para o efeito acima mencionado; 
 
Funcionalidades não especificadas mas implementadas: 
 

 Cálculo e Impressão de Pontuação; 

 Reprodução de pequenas músicas em determinados eventos do jogo; 
 
Limitações do sistema: 
 

 Não é possível adivinhar a palavra de uma só vez, ou seja, é necessário 
introduzir uma letra de cada vez; 

 Não foi implementado nem o registo nem a leitura de pontuações num ficheiro 
auxiliar; 

 

 

3.3 Detalhes Relevantes da Implementação 
 

Foram criados diversos módulos, em que cada um trata as funcionalidades 
específicas, sendo reunidas todas as chamadas a essas mesmas funcionalidades na 
função main. 

 
O programa foi desenhado de forma a ser possível escolher a lista de palavras 

a utilizar, de forma a garantir uma maior dificuldade do jogo. Para isso, o programa lê 
todas as palavras do ficheiro externo de texto “palavras.txt” e selecciona uma delas 
aleatoriamente. 
 
 As interrupções do teclado são tratadas pela função em Assembly kbd_isr e 
passadas ao programa através de uma variável declarada como extern. 
 
 Por seu lado, as interrupções do timer são tratadas no programa em si e usam 
uma função em Assembly, denominada asm_wait, para definir as funções mili_sleep e 
sec_sleep, que são utilizadas durante a reprodução de sons. 
 
 A implementação de uma máquina de estados mostrou-se uma tarefa muito 
difícil e, como tal, o grupo decidiu abandonar essa ideia e apenas utilizar sons em 
certos eventos do jogo. Apesar de ser um objectivo falhado, o resultado final não se 
mostra com menos qualidade do que a que fora antecipada. 

 
 



3.4 Instruções de compilação e utilização  
 

Para compilar o programa basta executar o comando “make”; caso só pretenda 

limpar os ficheiros anteriormente criados (ficheiros com extensão .o, executáveis e 

bibliotecas) basta executar “make clean”, limpar e compilar “make rebuild”.  

As target’s do makefile são:  

make;  

make all;  

make clean;  

make rebuild;  

 

Para invocar o programa basta chamar o executável “forca”, não existindo opções 

suportadas na linha de comandos. A par disto, é necessário também o ficheiro 

“palavras.txt” no mesmo directório que o executável. 

 
 
Funcionamento geral do programa: 
 
 Depois de uma pequena pausa, criada para mostrar a imagem inicial do jogo, o 
programa remete para as seguintes tarefas: 
 

 Guarda, em primeiro lugar, a hora inicial do jogo para futuro cálculo da 

pontuação;  

 Em seguida, executa, dentro de um ciclo de instruções, a impressão no ecrã 

das informações actuais do jogo; 

 Consecutivamente, faz a verificação do scancode, obtido através de uma 

função em Assembly, e imprime-o no ecrã;  

 Depois de todas as instruções anteriores, o programa avalia se a letra 

introduzida pertence à palavra e não foi já usada. Se sim, substitui, na palavra, 

as posições correspondentes; caso contrário adiciona à lista de letras usadas e 

não pertencentes à palavra e decrementa o número de tentativas; 

 Em paralelo com isto, a figura do “Enforcado” é actualizada conforme o 

utilizador acerta ou não uma letra da palavra. 

 Quando a palavra estiver completamente definida ou o número de tentativas for 

zero, o programa sai deste ciclo e apresenta no ecrã ou uma mensagem 

referente a uma das hipóteses anteriores. 

 Simultaneamente, é apresentada uma de duas músicas (uma para sucesso, 

outra para insucesso) e é também apresentada no ecrã a pontuação do 

jogador, dependente do número de tentativas restantes e do tempo de jogo. 

 

 

 

 

 



4. Conclusão 

 

Tendo em conta os objectivos da Unidade Curricular e os objectivos do nosso 

trabalho, pensamos que apesar de não termos implementado a máquina de estados e 

consequentemente, reproduzir uma música durante o jogo, no modo geral, os 

objectivos foram concluídos com sucesso. 

Inicialmente, a ideia da música simultaneamente com o jogo pareceu-nos uma 

ideia adequada às nossas necessidades de utilizar o RTC e o TIMER. Contudo, as 

adaptações que efectuámos (utilizar sons com a ajuda do TIMER apenas em certas 

alturas do jogo e usar o RTC para obter o tempo de jogo e cálculo da pontuação) 

possibilitaram a inclusão do mesmo número de periféricos a utilizar no nosso projecto 

e o alargamento das funcionalidades não declaradas na Proposta de Trabalho mas 

implementadas no Projecto Final. 

Quanto ao desenvolvimento do projecto, podemos afirmar que o planeamento 

efectuado no início estava ajustado ao nosso projecto, na medida em que não 

atrasámos o projecto de uma aula para a outra e implementávamos em cada aula os 

objectivos a que nos tínhamos propostos (excepto a máquina de estados, como fora 

anteriormente referido). 

Caso o projecto começasse agora e tivéssemos mais tempo para completar o 

projecto, nós iríamos debruçar-nos mais sobre a máquina de estados, de forma a 

completar os nossos objectivos em pleno e incluiríamos o registo de Rankings das 

pontuações dos utilizadores, nomeadamente o registo e leitura dessas mesmas em 

ficheiros externos de texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 
 
Anexo A - Documentação do Código 

 

Repositório SVN:  http://code.google.com/p/jogo-da-forca2/ 

 
Main (main.c) - responsável pela instalação/desinstalação das interrupções, 
entrada/saída do modo gráfico.  
int main(int argc, char *argv[]) - função que inicia o programa  
 
Game -  conjunto de funções directamente relacionadas com o jogo em si, desde a 
selecção de palavra através de ficheiro externo de texto até à definição e análise de 
cada jogada do utilizador; 

void jogada(char* palavra, char* pal_escondida , char letra , char* letr_usadas) – 
função principal do jogo, na medida em que estabelece o ciclo principal do jogo e 
determina a vitória ou derrota do jogador; 
 
char obterChar(int scancode) – Responsável por processar o scancode obtido 
através das interrupções do teclado e devolver o carácter a ele associado. 
 
char* obterPalavra(int pal, char **frase) – função responsável pelo retorno da 
palavra aleatória, depois de todas as palavras terem sido lidas do ficheiro de texto. 
 
int lerTXT(char **frase) – Lê todas as palavras do ficheiro de texto e guarda-as num 
array, para futura selecção aleatória da palavra a utilizar no jogo. 
 
double getTempoJogo( RTC_TIME t1, RTC_TIME t2) – Função que calcula a 
diferença entre os dois tempos (tempo inicial e tempo final) e devolve o número de 
segundos entre ambos. 
 
int pontuacao (int n_tent_rest, double sec) – Calcula a pontuação obtida pelo 
jogador, tendo em conta o número de tentativas restantes e o tempo que o jogador 
necessitou para terminar o jogo. 
 
Interrupções (ints.c) - contém as funções de instalação/desinstalação de interrupções 
escritas na linguagem Assembly ou C e função de habilitar/desabilitar de PIC’s.  
 
int install_asm_irq_handler(int irq, void (*irq_func)(void), _go32_dpmi_seginfo 
*old_irq) - instala a funcao 'irq_func' escrita em assembly como o handler das 
interrupções associado a interrupção 'irq', actualizando a estrutura 'old_irq' com o 
handler de interrupções actual  
 
int install_c_irq_handler(int irq, void (*irq_func)(void), _go32_dpmi_seginfo 
*old_irq) - Instala a funcao 'irq_func' escrita em C como o handler das interrupções 
associado a interrupção 'irq', actualizando a estrutura 'old_irq' com o handler de 
interrupções actual  

void reinstall_asm_irq_handler(int irq, _go32_dpmi_seginfo *old_irq) - Reinstala o 
handler das interrupções especificado em 'old_irq' para interrupções 'irq'  

void reinstall_c_irq_handler(int irq, _go32_dpmi_seginfo *old_irq) - Reinstala o 
handler das interrupções especificado em 'old_irq' para interrupções 'irq'  

http://code.google.com/p/jogo-da-forca2/


void mask_pic(int irq) - Mascara o bit correspondente a 'irq', desabilitando as suas 
interrupções  

void unmask_pic(int irq) - Desmascara o bit correspondente a 'irq', habilitando as 
suas interrupções  

Real Time Controller (RTC) (rtc.c) - contém todas as funções necessárias à utilização 
do RTC. Incluí funções de escrita/leitura do RTC. 
 
int get_time(int* hour,int* min,int* sec) - prótotipo da função get_time escrita em 
assembly  

Byte bcd2dec(Byte i) - Converte BCD (Binary Coded Decimal) para decimal  

Byte dec2bcd(Byte i) - Converte decimal para BCD (Binary Coded Decimal)  

void rtc_valid() - Espera enquanto os dados rtc são válidos. Dados são válidos até +/- 
240 usec depois da função retorna, o ler/escrever pode ser feito para o RTC neste 
periodo  

Byte read_rtc(Byte add) - Retorna os dados do endereço I/O do RTC, não valida bit  

Byte read_rtcv(Byte add) - Retorna os dados do endereço I/O do RTC, valida bit  

void write_rtc(Byte add, Byte value) - Escreve o valor 'add' para I/O, não valida bit  

void write_rtcv(Byte add, Byte value) - Escreve o valor 'add' para I/O, valida bit  

void rtc_read_time(RTC_TIME *) - Lê o tempo RTC  

void rtc_read_date(RTC_DATE *) - Lê a data RTC  

void rtc_read_alarm(RTC_TIME *) - Lê o alarme RTC  

void rtc_write_alarm(RTC_TIME *) - Escreve alarme para o RTC  

void rtc_set_alarm(int n_seg) - Define o próximo alarme  
 
Controlador de Rato e Teclado (kbc.c) - contém as funções que activam/desactivam as 
interrupções provenientes do teclado.  
 
int kbc_init(int debug) - inicializa o controlador do teclado, se a variável 'debug' for 
diferente de 0 algumas informações relativas a essa inicialização serão impressas no 
ecrã  

int write_kbc_cmd( unsigned data) - Escreve 'data' no registo, retorn 0 se ocorreu 
sucesso ou -1 o número de tentativas foi ultrapassado (timeout)  

int write_kbc_data( unsigned data) - Escreve 'data' no registo data, retorna ACK, 
Erro ou -1 quando tempo de tentativa (timeout) for atingido  

int read_kbc(void) - Retorna o 'data read' do registo data, espera por OBF no registo 
de estado KBC_TIMEOUT milliseconds então le e retorn o 'data read' do registo data. 
Retorn -1 quando timeout ou erro de transmissão  

int write_kbc(unsigned adr, unsigned data) - Escreve 'data' no endereço IO 'adr', 
retorn -1 quando acontece um erro ou timeout espera por IBF no registo de estado, 
então escreve 'data' no 'adr' retorna -1 quando acontece timeout  

Music (music.c) - contém as funções necessárias ao uso do speaker no programa, 
nomeadamente ligar/desligar esse speaker e tocar notas/músicas.  
 
void speaker_on() - Liga o speaker  



void speaker_off() - Desliga o speaker  

void play_note(Note *note) - Reproduz uma nota  

void play_song(Song *s) - Reproduz uma música  
 
Timer (timer.c) - contém as funções que activam/desactivam as interrupções do 
TIMER0.  
 
void timer_init(int timer, int mode) - Programar o timer 0, 1, 2 com o um modo  

void timer_load(int timer, int value) - Carrega o timer 0, 1, 2 com o um valor  

void mili_sleep(int mili) - espera de mili milisegundos  

void sec_sleep(int secs) - Espera de secs segundos  
 
void isr_handler(void) – Função que controla as variáveis sec_tick e time_tick 
usadas nas funções sec_sleep e mili_sleep. 
 
Video-Graphics  (video-graphics.c) - contém as funções necessárias ao uso da placa 
gráfica do computador em modo gráfico. Incluí as funções de entrada/saída do modo 
gráfico, de desenho e obtenção de propriedades de pixéis, impressão de caracteres no 
ecrã e função que “limpa” o ecrã com uma determinada cor na sua totalidade.  
 
char * enter_graphics(int mode, __dpmi_meminfo *map) - mapeia memória para a 
placa gráfica, entra em modo gráfico e inicializa as variáveis de resolução do ecrã  

void leave_graphics(__dpmi_meminfo map) - Desmapear a memória de vídeo, 
desactivar apontadores e retornar ao modo texto  

void set_pixel(int x, int y, int color, char *base) - Desenha um pixel com uma 
determinada cor no ecrã, nas coordenadas (x,y)  

int get_pixel(int x, int y, char *base) - Devolve a cor do pixel que está na posição 
(x,y)  

void clear_screen(int color, char *base) - Pinta o ecrã de uma determinada cor, 
dando o efeito de se ter "limpo" o ecrã  

void draw_line(int xi, int yi, int xf, int yf, int color, char *base) - Desenha uma linha 
com uma cor entre as posições (xi,yi) e (xf,yf)  

void drawCharAt(char c, int x, int y, int fore_color, int back_color, int char_scale, 
char *video_base, char *table) - desenha um caracter na posição (x,y)  

void drawStringAt(char *text, int x, int y, int fore_color, int back_color, int 
char_scale, char *video_base, char *table) - desenha uma cadeia de caracteres na 
posição (x,y)  

void drawIntAt(int num, int x, int y, int fore_color, int back_color, int char_scale, 
char *video_base, char *table) - desenha um número inteiro na posição (x,y)  
 

void drawFrame(char* video_mem, char* local_table,int inix, int iniy, int limx, int 
limy) – Função que desenha uma moldura de acordo com os valores (x,y) 
introduzidos. 
 
void drawPicture(int n, char* video_mem, char* local_table) – Responsável pela 
impressão no ecrã da figura do enforcado, dependendo do número de tentativas que o 
jogador ainda possui. 



Anexo B - Diagrama de Chamada de Funções 
 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



Anexo C – Histórico do desenvolvimento 
 
 
R1 - Initial directory structure. 
 
Add/branches diff 
Add/tags diff 
Add/trunk diff 
Add/wiki diff 
  
 
R2 - Nesta versão, o jogo da forca já tem parte gráfica. 
 
Add /trunk/main.c diff 
Add /trunk/main.c~ diff 
Add /trunk/makefile diff 
Add /trunk/palavras.txt 
Add /trunk/palavras.txt~ diff 
Add /trunk/po.dat diff 
Add /trunk/table.c diff 
Add /trunk/utypes.h diff 
Add /trunk/video-graphics.c diff 
Add /trunk/video-graphics.h diff 
 
 
R3 – Ficheiros palavras.txt retirado 
 
Delete /trunk/palavras.txt diff 
 
 
R4 – Ficheiros palavras.txt retirado novamente 
 
Delete /trunk/palavras.txt diff 
 
 
R5 - Inclui leitura de Scancodes 
 
Add /trunk/ints.c diff 
Add /trunk/ints.h diff 
Add /trunk/kbc.c diff 
Add /trunk/kbc.h diff 
Add /trunk/kbd_isr.asm diff 
Add /trunk/main diff 
Modify /trunk/main.c diff 
Add /trunk/main.exe diff 
Modify /trunk/makefile diff 
Add /trunk/timer.c diff 
Add /trunk/timer.h diff 
Add /trunk/wait.asm diff 
 
 
R6 – Actualização de ficheiros e correcções de erros 
 
Modify /trunk/main diff 
Modify /trunk/main.c diff 
Modify /trunk/main.exe diff 
Modify /trunk/makefile diff 
Modify /trunk/video-graphics.c diff 
  



R7 – Resolução de problemas sobre o teclado 
 
Modify /trunk/kbc.c diff 
 
 
Nota: as versões R8 a R12 são fruto de um pequeno erro no manuseamento do SVN, onde 
tentamos actualizar um ficheiro de cada vez. 
 
 
R8 – No log message 
 
Modify /trunk/kbc.h diff 
 
 
R9 - No log message 
  
Modify /trunk/timer.h diff 
 
 
R10 - No log message 
 
Modify /trunk/timer.c diff 
 
 
R11 - No log message 
 
Modify /trunk/makefile diff 
 
 
R12 - No log message 
 
Modify /trunk/main.c diff 
 
 
R13 – Início da criação da máquina de estados para reprodução de música simultaneamente 
ao jogo. 
 
Add /trunk/GQueue.c diff 
Add /trunk/GQueue.h diff 
Add /trunk/MUSIC.C diff 
Add /trunk/MUSIC.H diff 
Add /trunk/assembler.asm diff 
Delete /trunk/main diff 
Delete /trunk/main.c~ diff 
Delete /trunk/main.exe diff 
Add /trunk/rtc.c diff 
Add /trunk/rtc.h diff 
 
 
R14 - O jogo da forca já funciona normalmente em modo grafico e com teclado  
 
Modify /trunk/main.c diff 
 
 
R15 – Após decisão do grupo em retirar máquina de estados do projecto, actualização das 
funções para reprodução de notas e música. 
 
Modify /trunk/main.c diff 
Add /trunk/music.c diff 
Add /trunk/music.h diff 



R16 – Alteração da estrutura gráfica do jogo 
    
Modify /trunk/main.c diff 
Modify /trunk/makefile diff 
Modify /trunk/video-graphics.c diff 
Modify /trunk/video-graphics.h diff 
 
 
R17 - Versao ja com a pontuacao implementada e a funcionar. 
 
Modify /trunk/main.c diff 
Modify /trunk/makefile diff 
 
 
R18 – Eliminação de ficheiros não necessários 
 
Delete /trunk/GQueue.c diff 
Delete /trunk/GQueue.h diff 
Delete /trunk/palavras.txt~ diff 
Delete /trunk/po.dat diff 
 
 
R19 - Versao que inclui efeitos sonoros em determinados eventos do jogo. 
 
Add /trunk/game.c diff 
Add /trunk/game.h diff 
 
 
R20 – Continuação de limpeza de ficheiros que já não são necessários 
 
Delete /trunk/table.c diff 
 
 
R21 - Frames actualizadas 
 
Modify /trunk/game.c diff 
Modify /trunk/video-graphics.c diff 
Modify /trunk/video-graphics.h diff 
 
 
R22 – Pormenores gráficos e sonoros melhorados 
 
Modify /trunk/game.c diff 
Modify /trunk/main.c diff 
Modify /trunk/video-graphics.c diff 
 
 
R23 – Verão final do programa 
 
Modify /trunk/game.c diff 
 
 

 
 
 
 
 



Anexo D - Makefile 
 
all: forca 
 
lib_lcom.a: video-graphics.o game.o kbc.o music.o timer.o ints.o wait.o kbd_isr.o assembler.o 
rtc.o 
 ar -cr lib_lcom.a video-graphics.o game.o kbc.o music.o timer.o ints.o wait.o kbd_isr.o 
assembler.o rtc.o 
 
forca: main.o video-graphics.o game.o kbc.o timer.o ints.o wait.o kbd_isr.o music.o assembler.o 
rtc.o 
 gcc -Wall main.o video-graphics.o game.o kbc.o music.o timer.o ints.o wait.o kbd_isr.o 
assembler.o rtc.o -o main 
  
main.o: main.c video-graphics.h utypes.h kbc.h 
 gcc -Wall -c main.c -o main.o 
  
video-graphics.o: video-graphics.c video-graphics.h 
 gcc -Wall -c video-graphics.c -o video-graphics.o 
 
wait.o:  wait.asm 
 nasm -t -f coff  wait.asm -o  wait.o 
 
music.o: music.c music.h timer.h utypes.h 
 gcc -Wall -c music.c 
 
timer.o: timer.c timer.h 
 gcc -Wall -c timer.c 
 
ints.o: ints.c ints.h 
 gcc -Wall -c ints.c 
 
assembler.o: assembler.asm 
 nasm -t -f coff assembler.asm -o assembler.o 
  
kbd_isr.o: kbd_isr.asm 
 nasm -t -f coff kbd_isr.asm -o kbd_isr.o 
 
kbc.o: kbc.h kbc.c ints.h ints.c timer.h timer.c 
 gcc -Wall -c kbc.c 
  
rtc.o: rtc.c rtc.h 
 gcc -c rtc.c -o rtc.o 
 
game.o: game.c game.h 
 gcc -Wall -c game.c -o game.o 
 
clean: 
 rm *.o main 
  
rebuild: clean all 

 
 
 
 
 



Anexo E – Proposta inicial 
 

Proposta de Trabalho 
Laboratórios de Computadores 2009-2010 

 
 
 

 
 
 
Titulo: O Enforcado 

Tipo: Jogo de adivinhar palavras 

Baseado em: Clássico jogo com mesmo nome 

Periféricos: Placa gráfica no modo gráfico, teclado, RTC, timer, altifalante 

Interrupções: teclado, RTC 

Funções Assembly: wait_time, read_scancode 

 

Descrição dos aspectos principais: 
 

 A janela gráfica será representada através do modo gráfico e será 

composta por 3 elementos: o primeiro elemento será a palavra 

escondida que será representada por um espaço referente a cada letra 

que constitui a palavra; outro elemento será a inclusão do número de 

tentativas restantes e as letras erradas já tentadas; por fim, apresentar-

se-á uma figura representante do “enforcado”; 

 O objectivo do jogo será adivinhar a palavra antes que o número de 

letras falhadas seja igual ao número de tentativas falhadas possíveis, 

sendo que estas letras serão introduzidas pelo teclado. 

 À medida que o jogo vai avançando se o jogador inserir uma letra que 

não pertença à palavra, esta será adicionada às letras que não 

pertencem à palavra e a figura apresentar-se-á com mais uma parte da 

figura final. Se, por outro lado, o jogador acertar numa letra que pertença 

à palavra e que não esteja já definida, esta ocupará o(s) seu(s) lugar(es) 

na palavra a descobrir e o jogo continuará sem qualquer outra alteração 

à figura.  

 Simultaneamente com o jogo será ouvida uma música, providenciada 

pelo timer e pelo altifalante; 

 O RTC será utilizado neste trabalho de forma a tornar possível que 

todos os periféricos anteriores trabalhem em simultâneo, recorrendo à 

implementação de uma máquina de estados. 

 

 

 

Nomes: Nuno Machado Matos (ei08140) Tiago Daniel Sá Cunha (ei08142) 

Turma: 2MIEIC1 

Grupo:  

Data:  

 



 

 

Planeamento:  

 

1ª semana: 3 objectivos: a) ler palavras de ficheiros externos, b) elaborar 

interface com o utilizador de acordo com as regras do jogo, c) versão básica do 

jogo sem qualquer tipo de interrupções. 

 

char** lertxt(void); 

char* obterPalavra (void); 

void jogada( int n_tent, char* palavra, char** letras_usadas); 

 

2ª semana: 4 objectivos: a) alterar a forma de apresentação do jogo para modo 

gráfico, b) escrever texto em modo gráfico, c) mostrar as tentativas restantes, 

as letras usadas e a palavra em análise, d) apresentar a sprite do “enforcado” 

conforme o jogo avança. 

 

3ª semana: 2 objectivos: a) Produzir som em simultâneo com jogo usando 

interrupções do RTC e do timer, b) afinar interacção de todos os elementos do 

jogo. 

 

 

 


