
MikBil
Bu kitap kapsamýnda, okuyucuya, önce mikroiþlemci kavramý

öðretilmeye çalýþýlmýþtýr. Bu aþamada, öðrenmeyi kolaylaþtýrmak ve

okuyucuyu belli bir mikroiþlemciye yönelmemek için soyut bir

mikroiþlemci üzerinde çalýþýlmýþtýr.

Okuyucunun, soyut mikroiþlemci üzerinde deney yapabilmesini

saðlamak üzere bir sýnama yazýlýmý (simulasyon yazýlýmý)

hazýrlanmýþtýr. PC üzerinde, Windows ortamýnda çalýþan bu yazýlým

sayesinde, okur Örnek MÝB'nin tüm özeliklerini sýnama olanaðý

bulacaktýr.

Sýnama yazýlýmý kullanýlarak;

u Adresleme yöntemleri öðrenilebilir

u Buyruklara iliþkin tüm özelikler, örneðin

u Aktarma buyruklarýnýn iþlevleri,

u Aritmetik buyruklar

u Mantýksal buyruklar, 

u Tüm iþlem buyruklarý,

u Öteleme ve döndürmeye iliþkin buyruklar

u Karar verme iþlemi

u Dallanma ve baðlanma

buyruklarý denenebilir.

u Altprogram,

u Kesme

u Giriþ/çýkýþ iþlemleri

irdelenebilir.

 



19.1 MikBil'in Özelikleri

MikBil adýný verdiðimiz  sýnama yazýlýmý, Windows ortamýnda çalýþmaktadýr. Programýn tek

bir parça olarak oluþturulmuþtur ve program adý MikBil.exe dir. MikBil, Windows ortamýnda

istenilen bir yere kopya edip çalýtýrabilir.

MikBil temelde iki kýsýmdan oluþmaktadýr:

u Yazým kýsmý ve

u Sýnama kýsmý

Bu program kýsýmlarýna iliþkin özelikler sýrasýyla anlatýlmýþtýr.

19.1.1 MikBil Yazým Programý

MikBil çalýþtýrýldýðýnda, kullanýcýnýn karþýsýna, yazým ekraný gelir. Þekil-19.1'de bu ekran

gösterilmiþtir.
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Þekil-19.1: MikBil yazým ekraný
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Yazým kýsmý, kullanýcýya simgesel dilde program yazma olanaðý sunar. Bir baþka deyiþle

kaynak programýn yazýlmasýna ortam saðlar. Yazým programý, Windows ortamýnda çalýþan

Notepad  yazým programýna benzer özelikler içermektedir. Dosya seçeneði seçildiðinde, yeni

dosya açma, eski bir dosyayý yükleme, üzerinde çalýþýlan dosyayý kaydetme seçenekleri

kullanýcýya sunulur. Þekil-19.1'de düðmelerin görevleri gösterilmiþtir.

Yazým programý, Notepad yazým programýnýn yetenekleri içinde bulunan, metin düzenleme

özelikleirnin tümünü kapsamaktadýr. Metnin belli bir kýsmý, kesilebilmekte, kesilen  kýsým bir

baþka yere kopyanabilmektedir. 

Simgesel dilde program yazmanýn, kendisine özgü kurallarýnýn olduðu 11. Bölümde

anlatýlmýþtý. MikBil, 11. Bölümde tanýmlanan kurallara uygun, hatta daha esnek olarak,

program yazmaya olanak saðlamaktadýr. MiKBil'in yazým kalýbý Þekil-19.2'de gösterilmiþtir.

MikBil etiket ve iþlenen boyunu esnek tutma olanaðý vermektedir. Ancak, çok uzun etiket ve

iþlenen boyu kullanýlmasý önerilmemektedir. Yazým kalýbýndaki alanlar arasý geçiþler için

sekme tuþu kullanýlmasý önerilir.

Yazýlacak programýn baþlangýç noktasýný belirlemek için BAÞLA etiketinin kullanýlmasý

zorunludur. Programýn son noktasýný belirlemek için SON buyruðunun kullanýlmasýna gerek

yoktur.

' * ' iþareti ile baþlayan satýrlar açýklama satýrý olarak kabul edilir. Açýklama kýsmý  için " ; " ya

da " : " kullanmaya gerek yoktur. Açýklamanýn yerinin  sekme ile belirlenmesi yeterlidir.

MikBil yazým programý kullanýlarak gerçeklenmiþ bir örnek program Þekil-19.3'te

gösterilmiþtir. 

Yazým iþlemi tamamlanmýþ bir programý makine diline çevirmek için "Çalýþtýr" düðmesine

basýlmalýdýr. Eðer programda, yazým yanlýþý varsa, yanlýþ pencerenin alt kýsmýnda kullanýcýya

bildirilir. Sýnama kýsmýna geçilebilmesi için, program kaynak kodunun yanlýþsýz olmasý

gerekir.

E t i k et      K omut        Ý þ l enen          A çý k l ama

Þekil-19.2: MikBil simgesel dil yazým kalýbý



19.1.1.1 Sözde Komutlar

MikBil'in tanýdýðý sözde komutlar aþaðýda aýrasýyla tanýtýlmýþtýr:

EÞT

Bir deðiþkenin eþit olduðu deðeri tanýmlar. Bu deðer bir veri ya da adres olabilir.

Kullaným þekli þöyledir:

• DEÐÝÞKEN EÞT $1000

•  

BAÞ 

Kendisinden sonra gelen sözde ya da gerçek komutun yerleþeceði bellek alanýnýn

baþlangýç adresini belirtir. Örneðin;
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           Þekil-19.3: MikBil Yazým programý kullanýlarak gerçeklenmiþ bir program
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BAÞ $1000 satýrýndan sonra, program baþlýyor ise, derleme iþleminden sonra

programýn yazýlamaya baþlayacaðý bellek gözünün adresi $1000 olacaktýr.

BAÞ $1000 sözde komutundan sonra, VER sözde komutu ile veriler tanýmlanmýþ ise, 

bu durumda, verilerin bellekte yazýlmaya baþlayacaðý adresi belirtir.

Program içinde, birden çok BAÞ tanýmlanabilir. Ancak, bu tanýmlamalar yapýlýrken

mantýk hatasýna düþülmemelidir.

Þekil-19.3'e dikkatle bakýldýðýnda BAÞ sözde komutu iki satýrda görülmektedir. Ýlk

satýrda görülen BAÞ sözde komutu, yazýlacak olan verilerin nereye yazýlacaðý

belirtmek için kullanýlmýþtýr. üçüncü satýrda görülen BAÞ sözde komutu, programýn

bellekte yerleþeceði ilk adresi göstermektedir. 

VER 

Belleðe yerleþtirilecek verileri tanýmlamak üzere kullanýlýr. Belleðe yazýlacak veriler,

birbirinden " , " ile ayrýlmalýdýr. VER sözde komutunun kullanýlýþ biçimi þöyledir:

VER $12, $12, $AA

Þekil-19.2'de verilen örnekte, VER sözde komutu ile yedi sayýnýn belleðe nasýl

yazýldýðý gösterilmiþtir.

YER

Salt adres belirtmeksizin, veriler için bellekte yer ayýrmaya yarar. Kullanýþ biçimi

aþaðýdaki gibidir.

• DEÐER-1 YER 1 ; 1 sekizli alan, kullanýlmayacak

• DEÐER-2 YER 2 ; 2 sekizli alan, kullanýlmayacak

• YEDEK YER UZUNLUK ; 8 sekizli alan (UZUNLUK = 8)

SON

Çevirme iþleminin sona ereceði noktayý gösterir. Bu komut yazýlmaz ise, çevirici,

yazýlmýþ olan tüm satýrlarý iþleme katar.



19.1.1.2 Ýþlenen Üzerinde Ýþlemler

Ýþlenen üzerinde aritmetik ve mantýksal iþlemler yapmak kullanýcýya kolaylýk saðlamaktadýr.

Bu nedenle, MikBil çeviricisine bu tür özelikler eklenmiþtir. Etiketler üzerinde yapýlabilecek

iþlemler örnekleriyle birlikte aþaðýda sýralanmýþtýr:

• Toplama ( + )

• Çýkarma ( - )

• Çarpma ( * )

• Bölme ( / )

• VE ( & )

• VEYA ( | )

• YADA ( ^ )

      

• DEÐER EÞT 3 + 4

• YÜK A,<BELLEK-3>

• ELEK EÞT ELEK-1 & ELEK-2

• KATSAYI EÞT ÝLK_DEÐER + YENÝ_DEÐER/'3

• YÜK A,3*5

 

Aritmetik iþlemlerde, iþlem sýrasý soldan saða doðrudur.

19.1.2 MikBil Sýnama Programý

Kaynak program yazýldýktan sonra, çevirici program tarafýndan, makine koduna çevrilir.

Makine koduna çevrilmiþ olan program denenmeden çalýþtýrýlabileceði gibi adým adým

çalýþtýrýlarak denenebilir. 

Yazým programýndan, sýnama programýna geçmek için, Simülasyon sekmesinde, "Çalýþtýr"

seçeneðinin seçilmesi gerekir. Çalýþtýr seçeneði seçildiðinde, çevirici kaynak programý

çaevirmeye baþlar. Bu süreçte, yazým hatalarýný kullanýcýya gösterir. Program hatasýz ise,

sýnama aþamasýna  geçer. Sýnama penceresi Þekil-19.4'te gösterilmiþtir. Bu þekil üzerinde,

düðmelerin görevleri belirtilmiþtir. 

Sýnama pencereinde;

• Makine kodlarý ile birlikte kaynak program

• Merkezi iþlem birimi içindeki tüm kütüklerin içerikleri,

• Durum Kütüðünün bayraklarý

• Seçili bellek alanýnýn içeriði

• Yýðýn içeriði
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görülür. Makine koduna çevrilmiþ olan program 

u Adým adým

u Duraða kadar ya da

u Program sonuna kadar

çalýþtýrýlabilir.

Þekil-19.3'te kaynak kodu görülen programýn çevrilmiþ hali Þekil-19.5'te gösterilmiþtir.

Yazým programýna
dön

Ýlk duruma dön

Duraksama
noktasý koy

Bir komut yürüt

Tümünü çalýþtýr

Ýmlece kadar
çalýþtýr

Durdur

Þekil-19.4: Sýnama penceresi ve bu pencerede görülen düðmelerin görevleri



Adým Adým Çalýþtýrma 

Adým adým çalýþtýrmak için, ilk olarak çalýþtýrmaya baþlanacak program satýrýnýn

belirtilmesi gerekir. Sýnama ekranýna gelindiðinde, ilk program satýrý seçilmiþ

durumdadýr ve bu satýr mavi renktedir.

Adým adý çalýþtýrma tuþuna basýlarak her bir adýmdaki geliþmeler izlenebilir. Ýþlenen

adým mavi renkte görülür. Adým adým izleme sürecinde, MÝB içindeki kütüklerin

aldýðý deðerler, Durum Kütüðünün bayraklarýnýn deðiþimi, bellekteki ve yýðýndaki

deðiþimler izlenebilir.

Duraða Kadar Çalýþtýr

Program boylarý büyüyünce, adým adým çalýþtýrma güçlük oluþturabilir. Bu nedenle, 

programa duraksama noktasý ekleme yeteneði katýlmýþtýr. Duraksama noktasý koymak 

için önce, imleç duraksamanýn konacaðý satýra getirilir ve bu satýr iþaretlenir.
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Þekil-19.5: Örnek bir sýnama ekraný
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Ardýndan "Duraksama Noktasý Ekle" düðmesine basýlarak iþlem tamamlanýr.

Duraksama noktasý konmuþ olan satýrýn rengi kýrmýzýya döner.

Duraksama noktasýna kadar çalýþtýr düðmesine basýlarak, programýn belli bir kýsmý,

sýnamadan çalýþtýrýlýr. Ardýndan, istenirse, adým adým sýnamaya devam edilir.

Tamamýnýn Çalýþtýr

Programýn tamamý çalýþtýrmak istendiðinde, çalýþtýr düðmesine basmak yeterlidir.

19.1.2.1 Giriþ/Çýkýþ Ýþlemleri

Sýnama yazýlýmý, PÝA sýnamasýna da olanak vermektedir. Bu amaçla, sanal iki PÝA programa

eklenmiþtir. Sanal PÝA, 9. Bölümde tanýtýlan PÝA'nýn tüm özeliklerini kapsamaktadýr. PÝA'nýn

birimleri sembolik isimler ile belirtilenmiþtir.

PÝA - A

° Ýskele             ÝSKELE.A

° Yönlendirici        YÖNLEN.A

° Durum/Denetim     DURDEN.A

PÝA - B

° Ýskele             ÝSKELE.B

° Yönlendirici        YÖNLEN.B

° Durum/Denetim     DURDEN.B

PÝA-A'nýn giriþlerine, pencerenin sol alt köþesinde görülen anahtarlar baðlýdýr. Kullanýcý bu

anahtarlarý, fare yardýmýyla istediði mantýksal konuma getirebilir. PÝA-B'nin çýkýþlarýna 8 tane

LED baðlýdýr. PÝA-B'nin çýkýþlarýnýn alacaðý deðere göre bu LED'ler yanar ya da söner. 

Þekil-19.6'da basit bir giriþ çýkýþ program örneði görülmektedir. Bu örnek program, PÝA-A'nýn

giriþlerindeki anahtarlarýn daðerini okumakta ve okuduðu deðerleri PÝA-B iskelesine

aktarmaktadýr. 



 

19.1.2.2 Kesme Ýþlemleri

Sýnama yazýlýmý ile kesme deneyleri de yapýlabilmektedir. Bu deneyi yapabilmek için bazý

baðlatýlarý yapmaya ve buna göre koþullamaya gerek vardýr. 

u Kesme ile ilgili deneyi yapabilmek amacýyla, PÝA-A'nýn  AL-A çýkýþý, PÝA-B'nin

HAZIR-Bgiriþine, PÝA-B'nin AL-B çýkýþý PÝA-A'nýn HAZIR-A giriþine baðlanmýþ

kabul edilecektir.

u Her iki PÝA da kesme üretebilmektedir.

Aþaðýda verilen örnek programda PÝA-A’ya baðlý düðmelerden birisi durum deðiþtirdikçe,

AL-A  0' dan 1'e geçmektedir. HAZIR-B giriþi 0'dan 1'e geçtiðinde kesme üretmek üzere

koþullanmýþtýr. Kesme alýndýðýnda, kesme hizmet programýna dallanýlmaktadýr.
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        Þekil-19-6: Giriþ çýkýþ deneyine iliþkin örnek
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• ***        Kesme Deneyi    ***

• BAÞ $2000

•

• YAK EÞT $00

• SÖNDÜR EÞT $01

•

• * BAYRAK LED’lerin yanmakta mý sönmekte mi olduðunu belli ediyor.

•

• BAYRAK YER 1

•

• BAÞLA KEN Koþullamalar yapýlana kadar izin

yok.

• YÜK SK, KESMEHÝZ Kesme hizmet programý adresi

SK’da.

• YAZ SK, $FFF8 Adres kesme isteði vektörüne

yazýldý.

• YAZ $00, <YÖNLEN.A> Ýskele-A tamamen alýcý.

• YAZ $FF, <YÖNLEN.B> Ýskele-B tamamen verici.

• YAZ $00, <DURDEN.A> AL-A = 0 ve elle kontrol.

• YAZ $01, <DURDEN.B> HAZIR-B 1->0 etkin.

• YAZ $00, <ÝSKELE.B> Tüm LED’leri söndür.

• YAZ YAK, <BAYRAK> LED’ler yanarak baþlayacak.

• KÝZ Kesme isteðine izin ver.

• YÜK B, <ÝSKELE.B>

• GERÝ YÜK A, <ÝSKELE.A> Yeni durumu A’ya oku.

Eskisi B’de.

• KAR A, B Düðmelerin durumu deðiþmiþ mi?

• DEE DEVAM Deðiþmemiþse kesme üretmeden

devam et.

• KUR 4, <DURDEN.A> AL-A 1’e çýktý. (Kesme üretir.)

• SÝL 4, <DURDEN.A> AL-A 0’a indi.

• DEVAM AKT B, A Durumu B’de sakla.

• DAL GERÝ

•

• KESMEHÝZ YÜK A, <BAYRAK>

• KAR A, YAK

• DEE KUR_E



• SÝL E

• DAL ÝLERÝ

• KUR_E KUR E

• ÝLERÝ SOLD <ÝSKELE.B>

• YÜK A, <ÝSKELE.B>

• SIN A, $80

• DED SÖNECEK

• YANACAK YAZ YAK, <BAYRAK>

• DÖNK

• SÖNECEK YAZ SÖNDÜR, <BAYRAK>

• DÖNK

•
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