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ALAN Uçak Bakım

DAL/MESLEK Uçak Elektronik Teknisyenliği

MODÜLÜN ADI Mikroişlemciler

MODÜLÜN TANIMI Mikroişlemcilerin tanımı, programlanması ve bunlara
ilişkin örnekleri içeren öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL Sayıcılar ve Kaydediciler modülünü tamamlamış olmak

YETERLİK
Mikroişlemcileri kullanım amacına uygun olarak
programlamak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Bu modül ile gerekli mikroişlemci donanımı sağlandığında
kurallarına göre mikroişlemci kontrollü sistemleri
çalıştırabileceksiniz.

Amaçlar

1. Mikroişlemciyi tekniğine uygun çalıştırabileceksiniz.

2. Mikroişlemciyi hatasız programlayarak sistemi kontrol
edebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Atölye
Donanım: Mikroişlemci deney seti veya mikroişlemci
programlama kartı, bilgisayar ve bilgisayarda programlama
için kullanılacak gerekli program ve ekipmanlar, dijital
elektronik deney seti

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli
test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Hepimiz biliyoruz ki çağımız, teknoloji ve teknolojinin nimetlerinden en iyi şekilde
istifade edebilme çağıdır. Teknolojideki gelişmelere paralel olarak artık birçok iş veya
işlemler tek bir dokunuş ile daha kısa zamanda ve neredeyse sıfır hata ile
gerçekleştirilebilmektedir.

Genel olarak mikroişlemci denildiği zaman aklımıza ilk gelen şey, bilgisayar
içerisinde bulunan ve bilgisayarın çalışmasını sağlayan elektronik devre elemanı tanımıdır.
Fakat genel olarak bakıldığı zaman mikroişlemciler bugün, ağır sanayi dallarında, tıp
alanında, elektronik alanında ve daha sayamadığımız birçok endüstri alanında
kullanılmaktadır. Bu kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan mikroişlemciler konusunda elbette
en önemli unsur bu alanda yetişmiş insan gücüdür. Siz sevgili öğrencilerimiz bu modül
sayesinde mikroişlemciler ile ilgili ihtiyaç duyduğunuz bir çok bilgiye ulaşabilecek,
kendinizi bu alanda yetiştirebileceksiniz.

Modül içerisinde anlatılan bilgiler, x86 mikroişlemcilerine dayalı olarak anlatılmıştır.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FALİYETİ- 1

Mikroişlemcileri tanımlayarak mikroişlemciler içerisinde meydana gelen bilgi akışını
ve bu bilgi akışı sırasında gerçekleşen sıralı olayları tanımlayabileceksiniz ve mikroişlemciyi
tekniğine uygun çalıştırabileceksiniz.

 Mikroişlemcilerin, kendinizin belirleyeceği bir alanda (tıp, elektronik,

otomasyon, sanayi vb.), hangi amaçla ve nasıl kullanıldığını araştırıp edinilen

bilgileri sınıf içerisinde arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. MİKROİŞLEMCİLER
Adından da anlaşılacağı gibi mikroişlemci, matematiksel işlemleri yapabilen bir

elektronik yonga (chip) olarak tanımlanabilir. Boyutları çok küçük olmasına rağmen
içerisinde yüz binlerce hatta milyonlarca elektronik devre elemanı bulunduran mikroişlemci,
aslında matematiksel işlemleri elektriğin var ya da yok olması temelinden yararlanarak
hesaplamaktadır.

Mikroişlemciler bilgisayar programlarının yapmak istediği bütün işlemleri yerine
getirdiği için çoğu zaman merkezî işlem ünitesi (CPU-Central Processing Unit) olarak da
adlandırılır. Kişisel bilgisayarlar, bilgisayarla kontrol edilen sanayi tezgâhları ve elektronik
alanında kullanılabilen mikroişlemciler, aslında programlanabilen entegrelerdir.

1.1. İletişim Hatları (Buses)

İletişim hatları (iletim yolları), mikroişlemcilerden başlayarak bilgisayar devre
bağlantılarını sağlayan iletkenlerdir. Bunlardan bir kısmı tek iletkenlerden oluşurken bir
kısmı ise taraklı kablo veya baskı devre şeklindeki yan yana dizilmiş ve yalıtılmış çoklu
iletkenlerden oluşmuştur. Bu çoklu iletkenlere, görüntüsünden dolayı yol (bus) adı
verilmiştir.

İletişim hatları Şekil 1.1’de görüldüğü gibi üç guruba ayrılır. Bunlar:

 Adres hatları (Adress Bus)
 Bilgi hatları (Data Bus)
 Kontrol hatları (Control Bus)’dır.

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ- 1
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Şekil 1.1: Mikroişlemcinin iletişim hatları

1.1.1. Adres Hatları (Adress Bus)

Adres hatları, mikroişlemci ile bellek (EPROM, RAM) ve giriş/çıkış (I/O) kapıları
arasındaki iletişimin, hangi bellek gözü veya giriş/çıkış kapısı ile yapılacağının
belirlenmesini sağlayan bağlantı yollarıdır. Adres yolu iletken sayısı, mikroişlemcinin
adresleyebileceği bellek gözü veya giriş/çıkış kapısı sayısını belirler. Adresleyebilme
kapasitesi özellikle bellek kapasitesini belirler. Adres yolu tek yönlü çalışır. Ancak son
gelişmelerin ürünü olan mikroişlemcilerde iki yönlü de yaralanılmaya başlanmıştır. Adres
yolu ileteceği adres numarasını program sayıcısından almaktadır.

1.1.2. Bilgi Hatları (Data Bus)

Bilgi hatları (veri yolları), gerek bilgisayarın giriş birimlerinden gelen ön bilgi ve
komutların, gerekse işlemci içerisinde işlem görmekte olan ve işlem görmüş olan bilgilerin
ve komutların iletildiği iletim yoludur. Bu nedenle veri yollarından iki yönlü çalışma için
yaralanılır. İletken sayısı 4, 8, 16, 64 adet olabilmektedir. Mikroişlemcilerde, yukarıda da
belirtildiği gibi genelde 7’li ASCII kodu kullanılmaktadır ve bunun için 8 iletkenli iletim
yolu uygun bulunmaktadır. Eğer aynı anda çok karakter bitlerinin iletimi sağlanabilirse o
oranda da bilgisayar çalışma hızı artmış olacaktır. Bu sebeple 8’in katları şeklindeki 16, 32,
64 bitlik veri yolları ve çalışma sistemleri geliştirilmiştir. Her mikroişlemciyi dıştaki
devrelere bağlayan veri yolları, mikroişlemci içerisinde de devam etmektedir. Ayrıca
mikroişlemci içerisinde yoğun biçimde bulunan veri yolları İÇ ve DIŞ veri yolları olmak
üzere ikiye ayrılır.

1.1.2.1. İç Bilgi Hatları

Mikroişlemci içerisinde bir ana bilgi hattı boydan boya uzanmakta ve devre
birimlerine ait bilgi hatları da bu ana hatta bağlanmaktadır. Bu bilgi hatlarının çoğunluğu,
bağlantılarında giriş ve çıkış olarak işlem yapmaktadır. Ancak Aritmetik İşlem Ünitesi
(ALU)’nde olduğu gibi bazı devrelerde de bir yönden gidip öbür yönden çıkmaktadır.
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Prensip olarak bilgi hatları iki yönlü iletim yapan yollardır. Yalnızca komut kaydediciye
gelen bilgi hattı tek yönlü olup bütün komutlar buraya gelerek kod çözücüde yorumlandıktan
sonra, kontrol devresine ulaşmakta ve kontrol devresi buna göre belirli iletim yolarını
kapayarak bilgisayarın çalışmasını yönlendirmektedir. Ana bilgi hattından devrelerin
yararlanması sıra ile olmaktadır. Gelen bilgilerin hangi devreden ana bilgi hattına bilgi çıkışı
yapabileceği, anahtar ve üç durumlu kapı devreleri tarafından belirlenmektedir. Bunların
çalışmaları kontrol devreleri tarafından yönetilmektedir.

1.1.2.2. Dış Bilgi Hatları

Dış bilgi hatları, mikroişlemci ile bellek ve giriş-çıkış (I/O) kapıları arasındaki veri ve
komut iletimini sağlayan iletim hatlarıdır. Ayrıca çevre birimleri ile bilgisayar arasındaki
bağlantıları sağlayan iletim hatları da dış bilgi hattının bir bölümünü oluşturur.

1.1.3. Kontrol Hatları (Control Bus)

Kontrol hatları, mikroişlemcinin kontrol devresinden çıkarak gerek mikroişlemci
içerisindeki devrelere, gerekse de bilgisayar içerisindeki devrelere bir ağ gibi dağılır.
Bilgisayar çevre birimlerinin işleme başlaması ve bitiminin sağlanması için kullanılır.

Bütün bu sistemin çalışması, kontrol hatlarından iletilen saat (clock) darbeleri ile
yönetildiği için bunlarda iç ve dış olarak bir ayrıma gerek kalmamaktadır. Bir toplama,
çıkarma veya kayma işleminin doğru yapılabilmesi için giriş sinyalleri sırasının doğru olması
gerekir. Bu doğruluğu kontrol devresi sağlamaktadır. Aynı şekilde bellek işlem görecek
değerlerin alınması ve sonuç bilgilerinin belleğe depolanması da kontrol sistemi aracılığı ile
gerçekleşmektedir. Mikroişlemci iç devresindeki kontrol işlemi doğrudan gerçekleşmektedir.
Yani kontrol yolu ile adres yolunun eş zamanlı çalışması gibi bir durum yoktur.

1.2. Kaydediciler (Registers)

Mikroişlemcinin içinde işlem yaparken geçici olarak işlenecek veya işlenmiş bilgilerin
kayıt edildikleri saklayıcılardır.

Mikroişlemci içerisinde değişik işlemleri gerçekleştirmek için farklı kaydediciler
bulunur. İşlem veya işlemler yapılırken bu kaydedicilere veri atılabilir, toplama,
karşılaştırma ve kaydırma gibi bazı işlemler gerçekleştirilebilir.

1.2.1. Genel Amaçlı Kaydediciler

Genel amaçlı kayıtçıların görevi, işlemcinin üzerinde çalıştığı verileri geçici olarak
saklamaktır. Mikroişlemcide 8 adet genel amaçlı kaydedici bulunmaktadır. Bunların 4’ü
bilgi kaydedici, 2’si gösterici ve 2’si de indeks kayıtçısı olarak kullanılmaktadır.
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1.2.1.1. Bilgi Kaydediciler (Data Register)

Şekil 2.1’de AX, BX, CX, DX olmak üzere 4 adet genel amaçlı kaydedici görülüyor.
Buradaki bilgilere daha hızlı ulaşılabilmesi için iç kayıtçılarda saklanır.

Şekil 1.2: Genel amaçlı kaydediciler

Kaydedicilerle 8 bitlik işlem yapılacağı zaman düşük değerlikli kaydediciler için AL,
BL, CL, DL, yüksek değerlikli kaydediciler için ise AH, BH, CH, DH gösterimleri
kullanılmaktadır. 16 bitlik işlem yapılacağı zaman ise AX, BX, CX, DX gösterimleri
kullanılır.

AX, BX, CX ve DX kayıtçıları AH, BH, CH, DH ve AL, BL, CL, DL kayıtçılarının
birleştirilmiş durumlarıdır.

1.2.1.2. Gösterici ve İndeks Kaydediciler

Dört tane bilgi kayıtçının dışında, dört tane daha genel amaçlı kaydedici bulunur.
Bunlar:

 Yığın gösterici kaydedici (Stack Pointer Register - SP)
 Ana gösterici kaydedici (Base Pointer Register - BP)
 Kaynak indeks kaydedici (Source Index Register - SI)
 Yazılım indeks kaydedici (Destination Index Register - DI)

Bunları sırayla açıklayacak olursak:

SP: Alt programa sapma ve kesme işlemlerinde dönüş adreslerini tutar.
BP: Veri dizilerinin adreslerini tutmakta kullanılır.
SI : Kaynak operandın adresini gösterir.
DI: Hedef operandın adresini gösterir.

1.2.2. Özel Amaçlı Kaydediciler

Durum kaydediciler ve segment kaydediciler özel amaçlı kaydediciler grubuna örnek
verilebilir.
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1.2.2.1. Durum Kaydedicisi (Bayrak-Flag Register)

16 bitten oluşan durum kaydedicisinin, 6 bitlik kısmı durum bayrağı, 3 bitlik kısmı da
kontrol bayrağı olmak üzere 9 bitlik kısmı kullanılır. 9 bitlik durum ve kontrol bayrakları
aşağıdaki gibi açıklanabilir. Bunların ilk altı tanesi durum bayrakları, geri kalan son üç tanesi
ise kontrol bayraklarıdır.

 Elde bayrağı (CF): Herhangi bir aritmetik işlem sonunda yüksek değerlikli elde
veya borç oluşmadığında CF Lojik "0", aksi bir durumda ise Lojik "1" olur.

 Parite bayrağı (PF): Aritmetik işlemin sonucu eğer çift ise PF Lojik "1", tek ise
Lojik "0" olur.

 Yardımcı elde bayrağı (AF): 16 bitlik aritmetik işlemin sonucu alçak değerlikli
byte’den yüksek değerli byte’e bir elde veya borç verildiği zaman AF Lojik "1",
diğer durumda ise Lojik "0" olur.

 Sıfır bayrağı (ZF): Aritmetik veya mantıksal işlem sonucu sıfır ise ZF Lojik
"1", diğer durumda ise Lojik "0" olur.

 İşaret bayrağı (SF): Aritmetik işlem sonucu pozitif bir değer ise SF Lojik "0",
aksi durumda Lojik "1" olur.

 Taşma bayrağı (OF): İşlem sırasında limit dışında bir sonuç oluşursa OF Lojik
"1", tersi durumunda ise Lojik "0" olur.

 Trap bayrağı (TF): TF Lojik "1" olduğunda işlemci aynı anda sadece tek işlem
yapabilir.

 Kesme bayrağı (IF): INT ucunda bir kesme olduğu, IF Lojik "1" olduğu zaman
dikkate alınır.

 Yön bayrağı (DF): Hangi komutun işleneceği bu komutla belirlenir.

1.2.2.2. Segment Kaydediciler

1 MB’lık hafızaya sahip olan mikroişlemcinin hafıza alanı 64 KB’lık segmentlere
bölünür. Her bir segmentin adresi birbirinden farklıdır. Bölünmüş olan hafızadan elde edilen
bu segmentlerin dört tanesi bir anda aktiftir. Aktif olan segmentler aşağıda verildiği gibidir.

 Code Segment(CS): Program kodlarının bulunduğu segmentin başlangıç
adresini tutar. Genel amaçlı saklayıcılardan birinin tuttuğu ofset adresi ile
birlikte verinin bulunduğu hücrenin gerçek adresini verir.

 Stack Segment (SS): Yığın için belirlenen bellek adresinin başlangıç adresini
tutar.

 Data Segment (DS): Verilerin bulunduğu segmentin başlangıç adresini tutar.
 Extra Segment(ES): Veri kaydedilen diğer bir segmentin başlangıç adresini

saklar.

Bu segmentlerden ilk ikisi program parçacıklarını yeri geldiğinde kullanmak üzere
yığın yapmak için son ikisi ise bilgi depolamak için kullanılır.
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Şekil 1.3: Segment kaydedicilerle yapılan adresleme örneği

1.3. Aritmetik Mantık Birimi (ALU)

1.3.1. Aritmetik Mantık Birimi (ALU)

Mikroişlemcinin aritmetik ve lojik işlemlerinin gerçekleştirildiği kısımdır.
Mikroişlemci tarafından işlenerek değiştirilen tüm bilgiler (veriler) mutlaka ALU’dan geçer.
ALU, aşağıdaki işlemleri gerçekleyecek mantığa sahip olmalıdır:

 İkili toplama
 Boolean işlemleri
 Veri (bilgi) tümleme
 Veriyi bir bit sağa veya sola kaydırma

ALU girişine uygulanan veri (bilgi) genellikle, akümülatör olarak adlandırılan genel
amaçlı bir saklayıcıdan alınır. Çıkışındaki veride aynı saklayıcıya geri gönderilir.
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Basit bir ALU’da toplama ve boolean lojiği (mantığı), tümleyici, kaydırıcı ve durum
bayrakları bulunur.

Şekil 1.4: Aritmetik işlem ünitesi (ALU)’nin iç yapısı

1.3.2. Aritmetik Mantık Biriminin İşlevi

ALU yukarıda da belirtildiği gibi mikroişlemcinin işlem yapan birimidir. ALU’nun
yapabildiği işlemler şu iki ana grupta toplanır:

 Aritmetiksel işlemler
 Mantıksal (lojik) işlemler

1.3.3. Aritmetik İşlemler Kavramı

Mikroişlemci birçok aritmetik işlemi yapabilecek kapasitede oluşturulmuş tümleşik bir
yapıdır. Bu işlemler işaretli veya işaretsiz binary, byte veya kelimelerle yapılabileceği gibi,
ASCII veya BCD sayıların birbiri ile çarpılıp bölünmesi şeklinde de yapılabilir.

1.3.4. Mantıksal İşlemler Kavramı

ALU birimi, ikilik düzende (binaryı say sisteminde) mantıksal işlemler (OR, AND,
NOT, XOR) yapabilme yeteneğine sahiptir. Aritmetik ve mantıksal işlemleri mikroişlemci
komutlarını incelerken daha detaylı bir şekilde göreceksiniz.

1.4. Buffer ve Multiplexer’ler

Sürücü bir devre ile sürülen devreler arasındaki sinyal alış-verişini düzenleyen ara
devreye BUFFER (TAMPON) devre denilir. Multiplexerler ise girişine uygulanan
sinyallerden birisini, denetim girişlerine göre çıkışa aktaran sayısal birim olarak
tanımlanabilir.
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Ana bellek entegre devrelerinin, merkezî işlemci ile iletişimini kontrol etmek üzere,
bu entegrelere komut girişi konulmuştur. Bu komut girişi entegreyi seçmek için kullanılır.
Böylece yalnız seçilen entegredeki veriler veri yoluna, oradan da merkezî işlem birimine
ulaşır.

Veri yolu bilgisayarın tipine göre belli sayıda fiziksel hattan oluşmuştur. Bu hat
bellekler, kontrol devreleri ve merkezî işlem birimince ortaklaşa kullanılır. Bir anda
hangisinin buna erişeceğine merkezî işlemci biriminin program komutuna bakarak ürettiği
kontrol sinyalleri karar verir. Eğer aynı anda birden fazla birim veri yoluna erişirse veriler
bozulacağı için bu erişimdeki zamanlama çok önemli ve kritiktir. Bu yüzden veri yolu
çoklayıcılar (multiplexer) kullanılarak kontrol edilir.

Bir çoklayıcının blok şemasını aşağıda gösterdik. Burada amacımız yine size bir fikir
verebilmektir.

Şekil 1.5: Bir çoklayıcı (multiplexer) entegresinin şematik gösterimi

Buffer’ler multiplexer tarafından seçilmeyen verileri geçici olarak hafızada tutar.
Sırası gelen veriyi çıkışına gönderir.

Buffer’ler ayrıca katlar arasında bir ara eleman olarak görev görür ve herhangi bir kat
çıkışının diğer kat çıkışını etkilemesini engeller.

1.5. Tek ve Çoklu Adres Komutları İçeren Kelimelerin
Oluşturulması

Mikroişlemcilerde bazı komutlar işleme yapacağı veriyi doğrudan bir adresten alıp bir
adrese sonucu kaydederken bazı komutlar ise birden fazla adres ile işlem yapabilir. Bununla
ilgili komutları “Mikroişlemci Komutları” konusu içerisinde öğreneceksiniz.

1.6. Mikroişlemcinin Tanımı

Mikroişlemci, yaptığı işlemlerin mikrosaniyeler mertebesinde olması ve içerisindeki
elektronik devrelerin ve bölümlerin mikron boyutlarda olmasından dolayı bu adı almıştır.
Resim 6.1’de bir mikroişlemcinin içerisi ve dış kılıfı gösterilmektedir.
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(İç yapısı) (Dış görünümü)

Resim 1.1: AMD işlemcisine ait iç yapı ve dış kılıf görünümü

Mikroişlemciler, açma/kapama anahtarı gibi çalışan milyonlarca transistörden
oluşmaktadır. Bu anahtarların programlanma durumuna göre elektrik sinyalleri bunların
üzerinden akar. Bu sinyaller, bilgisayarın yaptığı tüm işleri toplama, çıkarma, çarpma ve
bölme gibi temel matematiksel işlemlere indirir. İşlemci de bu işlemleri en basit sayma
sistemi olan ikilik düzeni yani sadece 0 ve 1 sayılarını kullanarak yapar. Mikroişlemciler her
türlü işi ikilik sayma sistemine göre yapmaktadır. Mesela "Y" harfi ikilik sistemde
"1011001" ile ifade edilebildiği gibi kırmızı gibi bir renk de bunun gibi ikilik tabandaki üç
ayrı sayı grubu ile ifade edilir. Aynı şekilde bir ses veya görüntü kaydı da yine buna benzer
ikilik sayı grupları ile ifade edilir.

Bir bilgisayarın en popüler ve en önemli parçası işlemcidir. Kısaca CPU (Central
Processing Unit/Merkezi İşlem Birimi) olarak anılan işlemciler, adından da anlaşılacağı
üzere bir bilgisayardaki işlemleri yürüten ve sonuçları gerekli yerlere gönderen elemandır.

Mikroişlemci, dışarıdan almış olduğu verileri kendine yüklenmiş olan programa göre
yorumlayıp ilgili çıkışlara veya adreslere yönlendirir, bilgisayarın değişik birimleri arasında
veri akışı ve veri işleme görevlerini yerini getiren büyük ölçekli veya çok büyük ölçekli
entegre devredir. Mikroişlemci entegre devresi, yazılan programları meydana getiren makine
kodlarını yorumlamak ve yerine getirmek için gerekli olan tüm mantıksal devreleri içerir.
Mikroişlemciler, kontrol birimi ve aritmetik/mantıksal birim olmak üzere iki bölümden
oluşur.

Bir komutun yerine getirilmesi sırasında mikroişlemcinin yaptığı işler aşağıda
sıralanmıştır:

 Komutun adresini adres taşıtına çıkarır.
 Komutu veri taşıtından alır ve kodu çözer.
 Komutun gerektirdiği adresleri ve veriyi içeri alır. Bunlar bellekte veya

kaydedicilerde olabilir.
 Komut kodunun belirttiği işlemi yerine getirir.
 Kesme işareti gibi denetim işaretlerine bakar ve gereğini yerine getirir.
 Bellek ve I/O bölümlerinin kullanımı için durum, denetim ve zamanlama

işaretlerini üretir.
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Şekil 1.6: Mikroişlemcinin basit bir blok diyagram ile gösterimi

Bir mikroişlemcinin işlevini yerine getirebilmesi için aşağıdaki yardımcı elemanlara
ihtiyaç duyar.

 Input (giriş) ünitesi
 Output (çıkış) ünitesi
 Memory (bellek) ünitesi

Şekil 1.7: Mikro işlemcinin temel bileşenlerinin blok diyagramı

1.7. Mikroişlemci Çeşitleri

Mikroişlemcilerin sınıflandırılabilmesi için ölçüt kabul edilen en temel özellikleri
şunlardır:

 Kelime (bit) uzunluğu: Mikroişlemcilerin bir defada işleyebileceği kelime
uzunluğu, paralel olarak işlenen veri bitlerinin sayısıdır. İşlemciler, her bir saat
çevriminde, o anda sırada olan komutları ve bunlara göre de bellekteki verileri
mikroişlemcinin tipine göre gruplar hâlinde işler. Komutların veya verilerin
küçük gruplar hâlinde işlenmesi hızda azalmaya neden olur. Mikroişlemciler
için 4–8–16–32 ve 64 bitlik veri uzunlukları, standart hâline gelmiştir.
İşlemcilerde yapılan aritmetiksel işlemlerin doğruluk oranı, bit uzunluğu
büyüklüğü ile doğru orantılı olarak artmaktadır (8-bit için %0.4 iken 16-bit için
%0.001’dir). Kelime uzunluğunun büyük olması aynı anda daha çok işin
yapılmasını sağlar ve bu, uygulama programları için büyük kolaylıktır.

 Mikroişlemcinin tek bir komutu işleme hızı: Saat frekansı her zaman gerçek
çalışma frekansını yansıtmasa da bir mikroişlemcinin hızıyla doğrudan ilgilidir.
Bir mikroişlemcinin hızını artıran temel unsurlar şöyle sıralanabilir:
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 Merkezî işlem birimini devre teknolojisi ve planı
 Kelime uzunluğu
 İşlemci komut kümesi çeşidi
 Zamanlama ve kontrol düzeni
 Kesme altyordamlarının çeşitleri
 Bilgisayar belleğine ve giriş/çıkış aygıtlarına erişim hızı

 Mikroişlemcinin doğrudan adresleyebildiği bellek büyüklüğü: Mikroişlemci,
adres yolu aracılığıyla ana belleği adresleyebilir. Adres yolu, işlemcinin
yapısına göre değişir ve adres yolu hattı çok olan bir sistemin adresleme
kapasitesi de o kadar büyüktür.

1.7.1. 8 Bit Mikroişlemciler

8 bitlik ilk genel amaçlı işlemci, NMOS teknolojisi kullanılarak geliştirilen 8080
işlemcisiydi. 1974 yılında, Motorola firması 8080 işlemcisinin bir benzeri sayılabilecek 8-
bitlik 6800 mikroişlemcisini üretti. Bundan sonraki yılda üretilen 6500 serisi işlemciler ile
6800 işlemcide kullanılan bütün yardımcı elemanlar birbirini desteklemekteydi. Daha sonra
Zilog firması 8080 işlemcisinden birkaç üstün özellikle ayrılabilen Z-80 işlemcisini tanıttı.
Bu dört çeşit mikroişlemci kendi aralarında iki gruba ayrıldı.

8 bitlik 8080/Z-80 grubu mikroişlemciler hesaplayıcılar olarak geliştirilmesi
kaydedicilerin bol kullanımını gerektirmiştir. Bundan dolayı da kaydediciye dayalı mimari
olarak anılmaktadır. 6500/6800 grubu ise belleğe dayalı mimari olarak anılır. Çünkü bu
mikroişlemcilerde daha anlaşılır komutlar ve daha fazla adresleme modu kullanılmıştır.

1.7.2. 16 Bit Mikroişlemciler

Intel, 1974 yılında ürettiği 8080’nin bir ileri versiyonunu, ilk 16-bitlik 8086
işlemcisini, 1978 yılında üretti. 8088 ve 8086 işlemcilerin her ikisi de aynı komutları, aynı
veriyi ve aynı yazılımları kullanmalarına rağmen, dışlarındaki birimlerle iletişimde,
aralarında farklar bulunmaktadır. 8088 bir kere de 8 bitlik veri paketini iletirken, 8086 dış
birimlerle iletişimde bir kere de 16 bit veriyi kullanmaktadır. Kısaca, aralarındaki en önemli
farkın, dış veri yollarının genişliği olduğu söylenebilir. IBM PC ve benzerlerinin 8088
üzerinde kurulmalarının en önemli nedeni, 8 bitlik veri yolu kullanılması nedeniyle sistemin
ucuza mal olmasıdır.

O yıllarda üretilen bilgisayarlar; PC (personel computer- kişisel bilgisayar) standardı
ve 16-bitlik işlemcilerin kullanıldığı bilgisayarlar, XT (extended technology- gelişmiş
teknoloji) standardı olmak üzere iki standart kazandılar. 1979 yılında Motorola’nın ürettiği
6800 kodlu işlemci, 16-bitlik veri yoluna ve 16 Megabaytlık bir bellek adreslemesine sahipti
ve bu işlemcideki kaydediciler 32-bitlikti. 1982 yılında Intel firması tarafından, kullanıldığı
bilgisayarlara AT (advandec technology-ileri teknoloji) adı verilen 80286 mikroişlemcisi
üretildi. Yeni bir standart olan bu işlemci, temel 8086/8088 komut setine sahipti. Bu
işlemcide, kaydedicilerle birlikte hem veri yolu hem de adres yolu 16-bit olarak tasarlandı ve
içerisindeki 16-bitlik kaydedici çıkışları artırılarak 20-bite çıkarıldı. Böylece 1 megabaytlık
adresleme kapasitesi elde edildi. Bu sıralarda ortaya çıkan UNIX işletim sistemi, bu kuşak
mikroişlemcilerin adresleyebileceği bellek kapasitesinden daha fazla bellek gerektirdi. Bu
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sebeple Motorola firması 6800’in gelişmiş versiyonu olan ve sanal bellek kullanımını
sağlayan 6801 işletim sistemini üretti.

1.7.3. 32 Bit Mikroişlemciler

1984 yılında Motorola tarafından üretilen 6802 işlemcisi ve 1985 yılında Intel
tarafından üretilen 80386 işlemcisi gerçek birer 32-bitlik işlemcidir. 80386, 80286’dan
8086’ya kadar geriye doğru uyumludur. Yani 8086’da yazılan programlar 80386’lı
bilgisayarlarda çalışırken 80386’da yazılan gerçek mod (real mode) dışındaki programlar
bundan önce üretilen işlemcili bilgisayarlarda çalışmaz. Gerçek mod ve korumalı mod
(protected mode) olmak üzere iki ayrı modda çalışabilmek AT tipi bilgisayarların önemli bir
özelliğidir. Gerçek modda sistem 1 MB’lık bellek kullanarak kendi başına çalışır (Ancak
yazılımlarla 1MB’tın üzerine çıkılabilir). Korumalı modda ise bilgisayar 1 MB sınırını
aşarak büyük bellek kapasitelerini kullanabildiği gibi başka bilgisayarlarla da ortak
çalışabilir. 32 –bitlik işlemciler 246 adres yolu ile Terabayt cinsinden bellek kapasitesi
kullanabilir.

1988 yılında 80386’nın bir değişik modeli tasarlandı ve bu işlemciye 80386SX adı
verildi. Bu da normal 80386’ya 80386DX denilmesine sebep oldu. 80386SX’de 80286 ile
soket uyumluluğu sağlamak için veri yolu 16-bite indirilirken yine 32-bitlik kaydediciler
kullanıldı.

Motorola 1987’de 32-bitlik 6803 ve 1989 yılında yine 32-bitlik 6804 modeli
işlemcilerini üretti. Bu işlemcilerin diğer ürettiklerinden en büyük farkı Bellek Yönetim
Birimi bulundurmalarıdır. Bu sırada Intel firması, ürettiği 80486 mikroişlemcisinde, farklı
olarak kayar noktalı hesaplama birimi (FPU), bellek yönetim birimi (MMU), önbellek gibi
birimler geliştirdi. Daha önceleri işlemci dışında bulunan, kayar noktalı hesaplama birimi ve
bellek yönetim biriminin işlemci içerisine alınmasıyla sistemin verimliliği artırıldı.

1.7.4. 64 Bit Mikroişlemciler

Pentium işlemcilerinin 1993 yılında piyasaya çıkmasıyla Intel x86 ailesinin veri yolu
uzunluğu 64-bit olmuştur. Başlangıcından beri CISC mimarisinde işlemciler üreten Intel
firması, nihayet superscaler mimarideki çok işlem birimi, dallanma tahmini gibi RISC
kavramlarını Pentium işlemcileri ile kullanmaya başladı. Bu işlemcide ayrıca yürütme
performansını önemli olarak etkileyen tüm devre üzerinde birinci seviye (L1) ayrı 8-KB kod
ve 8-KB veri ön hafızaları bulunur.

Pentium Pro, x86 ailesinin altıncı nesli olduğundan başlangıçta P6 kod adı ile anılmış
ve önemli mimari ekler sunmuştur. P6 mimarisi dinamik yürütme teknolojisi olarak belirtilen
ve çoklu dallanma tahmini, veri akışı analizi, tahminî yürütme olarak temel üç fonksiyonlu
mimari yapıyı içermektedir. Pentium Pro’ya 4 yeni adres hattı daha eklenerek adres yolu 36-
bit yapılmıştır. Intel firması ilk kez 256K, 512K veya 1 MB olabilen L2 ön belleğini Pentium
Pro işlemcisi üzerine yerleştirmiştir.

Sesli (audio), görüntülü (video) ve grafik özellik içeren yüksek kaliteli multi-medya
uygulamalarını çalıştırmak, çok hızlı ve karmaşık aritmetik işlemler gerektirir. Bu çeşit
karmaşık işlemler, oldukça özel DSP (Digital Signal Processing) tüm devreleri ile
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gerçekleştirilir. Bu özel işlemciler, 2D ve 3D grafikler, görüntü ve ses sıkıştırma,
faks/modem, canlı resimli PC-tabanlı telefon ve görüntü işleme gibi görevleri yerine
getirmede kullanılır. Intel firması bir PC’ye DSP özelliği kazandırmak için MMX
(MultiMedia eXtention) olarak adlandırılan bir teknolojiyi, Pentium işlemcilerine 1997
yılından itibaren koymaya başlar. MMX teknolojisi multi-media işlemleri için 57 tane yeni
komut sunmaktadır.

Intel Pentium II işlemcisi, Pentium Pro ve MMX teknolojilerinin birleşimi ile
üretilmiştir. Bu işlemcide bulunan 32K (16K/16K) L1 ön bellek yoğun olarak kullanılan
veriye hızlı erişim sağlar. Ayrıca tüm devre üzerinde 512 KB’dan başlayan L2 ön belleği
bulunur. Intel daha ucuz PC’ler ve sunucu makineleri için piyasaya ucuz (Celeron) ve pahalı
(Xeon) Pentium II tabanlı iki farklı mikroişlemci sürmüştür. Bu piyasa yaklaşımı daha
sonraki Pentium III ve diğer ürünlerde de devam etmiştir.

Pentium III mikroişlemcisi 1999 yılının başında Intel tarafından piyasaya sürülmüştür.
Pentium III ile gelen önemli bir yenilik, “Internet Streaming SIMD Extensions” olarak
adlandırılan bir yapıdır. Bu mimari yapı ile ileri görüntü işleme, 3D, ses ve video gibi
uygulamalarda kullanılabilecek 70 adet yeni komut eklenmiştir. Pentium III, ayrıca P6
mikromimarisini (dinamik yürütme, çoklu dallanma tahmini, veri akışı analizi ve tahmini
yürütme) çok işlemcili sistem yolu ve Intel MMX teknolojisini içerir. Pentium III, PC ve
internet hizmetleri ve ağ erişim güvenliği için planlanan yapı bloklarından ilki olan işlemci
seri numarası sunar.

Günümüzde x86 pazarı büyük bir endüstri olmuştur ve her yıl milyonlarca işlemci
satılmaktadır. X86 işlemcilerine gösterilen büyük ilgi nedeniyle Intel’den başka firmalar da
bu piyasaya girmiştir. AMD firması günümüzde K6 II ve K6 III ürünleriyle Pentium II ve
Pentium III işlemcilerine rakip olmaktadır. Hatta AMD’nin son ürünlerinden olan 450 MHz
K6 III işlemcisinin Pentium III – 500 işlemcisinden daha yüksek performans sağladığı iddia
edilmektedir.

1.8. Mikroişlemci Sistemin Blok Diyagramı

Aritmetik lojik birimi (ALU), saklayıcıların tipleri ve sayısı, veri yolları, kontrol
birimi vb. yapılar mikroişlemcilerin temel mimarisini ya da başka bir ifade ile blok
diyagramını oluşturur. Şekil 8.1’de 8 bitlik bir mikroişlemcinin blok diyagramı
gösterilmiştir.

Blok diyagramda da görüldüğü gibi mikroişlemci içerisinde, temel olarak ALU,
saklayıcılar (register) ve kontrol birimi bulunur.

Saklayıcılara ve ALU’ya daha önce değinmiştik. Burada irdeleyeceğimiz birim,
kontrol birimidir.
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Şekil 1.8: 8 bitlik mikroişlemci blok diyagramı

Kontrol birimi, mikroişlemcinin çevre birimler ile eş zamanlı çalışmasını; register,
ALU ve diğer birimler arasındaki veri akışının düzenli olarak gerçekleşmesini sağlayan
birimdir.

Kontrol biriminin en önemli parçası komut çözümleyicidir. Komut saklayıcıda
bulunan komut, komut çözümleyici tarafından yorumlanarak diğer birimlere komutun
gerçekleştirilmesi için kontrol sinyalleri gönderir.

İşlemci içerisindeki Temp-1 ve Temp-2 saklayıcıları 4. Öğrenme Faaliyeti’nde bahsi
geçen BUFFER olarak görev yapar. Yani ALU birimine gönderilen verileri geçici olarak
üzerinde tutar.

1.9. Memory (Hafıza)

Mikroişlemci tabanlı sistemlerde dâhili ve haricî olmak üzere iki farklı bellek
kullanılmaktadır. Dâhilî bellekler RAM, ROM, EPROM gibi entegrelerden oluşan
belleklerdir. Haricî bellekler ise disketler ve harddiskler gibi daha fazla veri saklayabilme
kapasitesine sahip belleklerdir.

Mikroişlemcinin ihtiyaç duyduğu bellek yapıları dâhilî bellekler olduğu için dâhilî
bellekleri inceleyelim:
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1.9.1. RAM (Random Access Memory-Rasgele Erişimli Bellek)

Çalışma şekli açısından oku/yaz belleği olarak da adlandırılır. Yani bu tür bellekler
hem içeriğine bilgi yazmak hem de içeriğindeki bilgiyi okumak için tasarlanmıştır. Rastgele
erişimli denmesinin sebebi belleğin herhangi bir yerinde bulunan verilere bir sıra takip
edilmeksizin yani rastgele ve aynı sürede erişilmesidir. RAM’de saklanan bilgiler
değiştirilebilir. RAM’deki bilgilere erişim, disk ya da disket sürücülerindeki erişimle
karıştırılmayacak kadar hızlıdır.

Bu belleklerde diğer bellekler gibi besleme gerilimine ihtiyaç duyar. Besleme gerilimi
uygulandığı sürece RAM bellekteki veriler tutulur. Enerji kesildiği anda bellek içerisinde
bulunan veriler silinir.

1.9.2. ROM (Read Only Memory-Sadece Okunur Bellek)

Programların kalıcı olarak durduğu, sadece okunabilen bellek tipidir. ROM bellekten
veri sadece okunabilir. İlk yazılandan başka bir daha ROM belleğe bilgi yazılamaz. ROM,
yapımcı veya kullanıcı tarafından bir daha değiştirilmemek üzere konulan program
komutlarını içerir. Örneğin BIOS, ROM belleğe konulur. ROM bellek uçucu (non-volatile)
değildir. Yani bilgisayar sisteminin enerjisi kesildiği zaman ROM’da depolanan bilgi
kaybedilmez (silinmez).

1.9.3. EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory-Silinebilir
Yalnızca Okunur Bellek)

RAM’ların elektrik kesildiğinde bilgileri koruyamaması ROM ve PROM’ların
yalnızca bir kez programlanabilmeleri bazı uygulamalar için sorun yaratmıştır. Bu sorunların
üstesinden gelmek için teknoloji devreye girmiş ve EPROM’lar ortaya çıkmıştır. EPROM
programlayıcılar ile bir EPROM defalarca programlanabilir ve silinebilir.

EPROM programlayıcı, EPROM’un üzerindeki kodlanmış programı mor ötesi ışınlar
göndererek siler. Yonganın üzerindeki pencere, parlak güneş ışığı EPROM’u kolayca
silebileceğinden, programlama işleminden sonra EPROM’un üzeri bir bantla kapatılır.

Çok yönlülükleri, kalıcı bellek özellikleri ve kolayca yeniden programlanabilir
olmaları, EPROM’u kişisel bilgisayarlarda sıkça kullanılır bir konuma getirmiştir.
EPROM’un sık rastlanan pratik uygulamalarından biri de dışarıdan gelen yazıcı ve
bilgisayarlara Türkçe karakter seti eklemektir.

1.9.4. EEPROM (Electrically Erasable Read Only Memory - Elektiksel Olarak
Silinebilen Programlanabilen Yalnızca Okunur Bellek)

Bu bellek türünde bilgilerin yazılması ve silinmesi için normal elektrik voltajı
uygulanır. Diğer ROM türlerinde olduğu gibi içerdiği veriyi elektrik kesilse de saklar. Yine
bütün ROM türlerinde olduğu gibi RAM bellek kadar hızlı değildir. Bu tür belleklerin bir
kullanım sınırı yani ömürleri vardır. Bu belleklerin üzerine bilgiler yüzlerce ya da binlerce
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kere yazılabilir. EEPROM belleklerin dezavantajı ise oldukça yavaş silinip yazılabilir
olmasıdır.

1.9.5. Flash Eprom

EEPROM’un özel bir uygulaması FLASH EPROM’dur. Aralarındaki en önemli fark
ise EEPROM’a bilgilerin byte byte yazılması FLASH’lara ise bilgilerin sabit bloklar hâlinde
yazılmasıdır. Bu sabit bloklar hâlinde yazılma özelliği FLASH MEMORY’i EEPROM’a
göre daha hızlı yapmıştır. EEPROMlarda olduğu gibi FLASH MEMORY’nin de bir yaşam
süresi vardır. Bu 100.000 kezden 300.000 kez yazmaya kadar değişebilir.

1.10. CPU (Merkezî İşlem Birimi)

Central Processing Unit ifadesinin kısaltılmış olarak ifadesidir. Merkezî İşlem Birimi
bir bilgisayar sisteminin beynidir. Merkezî işlem biriminin iki temel bileşeni vardır:

 Aritmetik-Mantık Birimi
 Kontrol Birimi

Ana bellekte saklı bilgiler kontrol birimi tarafından okunur ve merkezî işlemci
saklayıcılarına (yazmaç, register) aktarılır. Ana bellekten okunan komutların anlamlarının
çözülmesi de yine kontrol birimince yerine getirilir. Bir programın çalıştırılması sırasında
programın ilk komutu çözümlendikten sonra kontrol, programın denetimi altında devam
eder.

1.11. Input/Output(I/O)-Giriş/Çıkış Ünitesi

Giriş portu dış aygıtlardan gelen sinyalleri mikroişlemciye aktaran birimdir. Çıkış
portu ise mikroişlemcinin çıkış sinyallerini dış aygıtlara aktaran birimdir. Giriş ve çıkış
portlarının işlevleri genellikle bir birimde toplanır ki bu birime I/O (Input/Output) birimi
denir. I/O birimi bir mikroişlemci entegre devresi büyüklüğünde bir entegre devredir. I/O
birimi veri kaynağından veri girmede ve çalıştırılan programın belirlediği veriyi dışarıya
aktarmada mikroişlemci tarafından kontrol edilir.

Genel olarak I/O birimleri mikroişlemciler ile giriş ve çıkış aygıtları arasındaki
bağdaştırmayı, arayüzü (interface) sağlar. Giriş çıkış üniteleri (I/O) aşağıdaki gibi
sınıflandırılabilir.

 Seri Giriş Çıkış (COM)
 Paralel Giriş Çıkış (LPT)
 USB (UNIVERSAL SERIAL BUSES- Evrensel Seri Yolu)
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1.11.1. Seri Giriş/Çıkış (COM)

Seri haberleşme portu olarak da adlandırılır. Seri portlar her seferinde bir bitlik bir
bilgi gönderir. Bu portlara tarayıcı, modem gibi cihazlar bağlanabilir. İki türlü seri giriş/çıkış
yapılır. Bunlar aşağıda verildiği gibidir.

 Senkron veri haberleşmesi

Senkron haberleşmeden kasıt, alıcı ve verici ünitelerinin birbirleri ile eş zamanlı
haberleşmesidir. Bu sebeple senkron veri haberleşme ünitesi şekilde görüldüğü gibi CLOCK
(zamanlama) olarak adlandırılan bir pin ucuna sahiptir. Bu haberleşme, yüksek hızlı veri
haberleşmesi gerektiğinde kullanılır.

Şekil 1.9: Senkron veri haberleşme sistemi

Senkron haberleşmenin başlatılması için veri gönderici ilk önce alıcıya
senkronizasyon (uyum-zamanlama) sinyali (karakteri) gönderir. Alıcı senkronizasyon bitini
okuyup bilinen bir senkronizasyon olup olmadığını karşılaştırır. Karşılaştırma sonucunda
karakterle örnek birbirini tutuyorsa alıcı veriyi haberleşme hattından alıp okur.

1
Veri transferi, hattaki bilgi bitmesine veya gönderici ile alıcı arasındaki

senkronizasyon bitene kadar sürer. Gönderilen veri çok ise senkronizasyon karakteri
aralıklarla üretilerek sistemler arasında veri transferinin devam ettiği belirtilir.

 Asenkron veri haberleşmesi

Bu haberleşmede eş zamanlı bir çalışma olmadığı için CLOCK (zamanlama) sinyali
kullanılmaz. Bu durum aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Şekil 1.10: Asenkron veri haberleşme sistemi
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Bu tür haberleşmede kullanılacak olan veri bir anda bir karakter olacak şekilde hatta
konur. Alıcı tarafında ise başlama ve sonlanma biti kontrol edilerek veri alımı
gerçekleştirilir. Veri gönderilirken 1 bitlik parite (elde) biti ile beraber gönderilir. Bu bit
verinin güvenli bir biçimde gönderilip alınmasını sağlayan bittir.

1.11.2. Paralel Giriş Çıkış (LPT)

Paralel port olarak da adlandırılan bu portta, her bir veri biti için ayrı bir iletken
kullanıldığı için veri transfer hızı oldukça yüksektir.

Şekil 1.11: Paralel port giriş/çıkış ara yüzeyi

Mikrobilgisayar sistemi ile dış cihaz arasında veri transferini gerçeklemek için birçok
yol olmasına rağmen, bunların hepsi aşağıdaki üç sınıf altında toplanabilir.

 Programlı Giriş/Çıkış

Bu yöntemde veri transfer isteğinin algılanması ve veri transferi tamamen programla
yapılır. Dış cihaz istek işaretini göndermese de CPU sürekli olarak bu isteğin gönderilip
gönderilmediğini test etmelidir. Test esnasında CPU başka bir iş yapmadığı için isteğin de
gelmemesi durumunda bilgisayar tamamen boş kalmış olur. Çoğu iş programla
yapıldığından, en az donanım gerektiren ve sonuç olarak en ucuz olan yöntemdir.

 Kesmeli (Interrupt) Giriş/Çıkış

Bu yöntemde veri transfer isteğinin algılanması donanımla, verilerin transferi ise
programla yapılır. CPU, veri isteğinin algılanması için program koşmadığından istek
gelmediği sürece kendi işleriyle uğraşma imkânı bulur. Diğer bir deyişle CPU boş yere
meşgul edilmemiş olur. Ama isteğin donanımla algılanması CPU’da ilave bir lojiği
gerektirdiğinden programlı G/Ç yöntemine göre daha pahalıdır.
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 Doğrudan bellek erişimli (direct memory access) Giriş/Çıkış

Bu yöntemde hem veri transfer isteğinin algılanması hem de verilerin transferi
tamamen özel bir donanımla yapılır. Veri transfer hızı çok yüksektir ama ilave donanım
gerektirdiği için diğer yöntemlere göre pahalıdır. Bu çalışmada CPU tüm yollarını bu özel
donanıma devrettiğinden kendisi veri transferinde bizzat görev almaz.

1.11.3. USB ( Universal Serial Buses- Evrensel Seri Yol )

USB (universal serial bus - evrensel seri yol) başını Intel firmasının çektiği bir grup
donanım üreticisinin, bilgisayarlara haricî aygıt bağlamayı ve çalıştırmayı kolaylaştırmak
amacı ile geliştirdiği, bilgisayar ile çevresel aygıtların haberleşmesini sağlayan iletişim
standardıdır.

USB sayesinde bilgisayarlara haricî aygıt takmak ve tanıtmak kolaylaştı. Haricî
aygıtları takmak ve çıkarmak için bilgisayarı kapatıp-açmak zorunda değilsiniz. Aşağıdaki
resimde USB bağlantı kabloları gösterilmiştir.

Resim 1.2: USB bağlantı kabloları

Bu arabirim yazıcı, fare, klavye, modem, scanner, joystick, dijital kamera gibi çoğu
çevrebirim aygıtı için ortak bir arabirim sunuyor, paralel ve seri arabirimlerin neden olduğu
kablo kalabalığının da önüne geçiyor. USB arabiriminin 1.1 versiyonun saniyede yaklaşık
1MB/s’lık hızı çoğu çevrebirim aygıtı için yeterli seviyededir.
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Resim 1.3: Bilgisayarlara USB ile yapılabilen bağlantılar

USB’ler bizlere aşağıdaki avantajları sunmaktadır:

 Tek bir PC’ye 127 adede kadar cihaz bağlayabilme
 Hiçbir sürücüye, IRQ ayarlarına, DMA kanallarına ve I/O adreslerine,

genişleme yuvalarına gerek duymadan kolay kurulum
 Çevresel cihazlar için PC’yi kapatıp açmadan “Tak ve Çalıştır” fonksiyonelliği
 Bütün cihazlar için tek tip konektör (bağlantı)
 PC’yi kapatmadan cihaz ekleme ve kaldırma özelliği

1.12. Mikroişlemci Komutları

Mikroişlemciler bellekte saklanan belli bit dizilerine göre işlemler yapmak için
tasarlanmışlardır. Bu bit dizilerine komut (instruction) denir. Her mikro işlemci imal
edilirken bellekten hangi bit dizisini okuduğunda hangi işlemi yapacağı belirlenir. Mikro
işlemci üreticilerinin ve mimarilerinin farklı olması her işlemci ailesinin (Intel x86, DEC
Alpha, PowerPC gibi) yeni komutlara sahip olması sonucunu doğurmaktadır yani tüm mikro
işlemcilerin okuyup işlem yapabilecekleri evrensel bir komut kümesi yoktur. Öte yandan,
genel olarak bakıldığında bir mikro işlemcinin çalışmasını sağlayan komutları kabaca üç
sınıfa ayırabiliriz.

 Aritmetik komutlar
 Girdi/çıktı komutları
 Kontrol komutları

Aritmetik komutlar bellekte saklanan veri üzerinde çeşitli aritmetik ve mantıksal
işlemler yapılmasını sağlar (toplama, çıkarma, mantıksal ve işlemi, sağa ve sola bit kaydırma
işlemleri gibi). Girdi/çıktı komutları işlemcinin dış birimlerle bağlantısını sağlayan girdi/çıktı
kapılarını (port) kontrol eder. Kontrol komutları ise mikro işlemcinin iç durumunu değiştiren
komutlardır (programın devam edeceği yeri değiştirme, aritmetik işlemlerde yardımcı olan
kütükleri değiştirme, ‘stack pointer’ işlemleri gibi). Her mikro işlemcinin komut kümesinde
bu üç türden komutlar mutlaka bulunacak ancak komutların hangi bit dizilerine karşılık
geldikleri, işlemlerin nasıl yürütüldüğü farklı olacaktır.
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1.12.1. Yükleme (Transfer) Komutları

Aşağıdaki Tablo 1.1’de yükleme komutu ve görevi gösterilmiştir.

Tablo 1.1: Yükleme komutları

En fazla kullanılan yükleme komutu MOV komutudur. Hemen hemen bütün
adresleme modlarında kullanılabilmektedir.

Aşağıda MOV komutunun kullanımına ilişkin örnekler verilmiştir.
MOV AL, A2 : A2 verisini (8 bitlik-1010 0010) AL kayıtçısına yükler.
MOV BX, [CX]: CX kayıtçısının içeriğini BX kayıtçısına yükler.
MOV AX, 4AC1: 4AC1 verisini (16 bitlik-0100 1010 1100 0001) AX kayıtçısına

yükler.

1.12.2. Giriş/Çıkış Komutları

Tablo 1.2’de gösterilen IN ve OUT komutları, portlara veri gönderme veya portlardan
veri almak için kullanılan komutlardır.

Tablo 1.2: Giriş çıkış komutları

ÖRNEK:
8 bit uzunluğundaki (F3)16 bilgisini adresi (AB)16 olan çıkış portuna göndermek için

gerekli programı yapınız.

AÇIKLAMA:
MOV AL, F3H : Bu satırda (F3H)16 bilgisi AL kayıtçısına yükleniyor.
OUT ABH, AL : Bu satırda (F3)16 bilgisi (AB)16 çıkış portuna gönderiliyor.

1.12.3. Bit İşleme Komutları

Aşağıdaki Tablo 1.3’te gösterilen komutlar, herhangi bir bitin o andaki lojik değerini
okumak veya değiştirmek için kullanılır.
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Tablo 1.3: Bit işleme komutları

1.12.4. Test ve Dallanma Komutları

1.12.4.1. Test İşlemleri

Test işlemleri için COMPARE ifadesinin kısaltılmışı olan CMP komutu kullanılır. Bu
komut 8 ve 16 bitlik test işlemlerini yapabilmektedir. CMP komutunun işleyiş formatı
aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Tablo 1.4: CMP komutunun işleyişi

Bu komut H ile K operandları arasındaki bir çıkartma işlemidir. Bu işlem sonucunda
durum kayıtçısı değişir. Aşağıdaki örnek bu durumu açıklamaktadır.

 Not: CMP komutundan hemen sonra bir dallanma komutu kullanılır.

ÖRNEK:
1.satır: MOV AX, 4235 H
2.satır: MOV BX, 1865 H
3.satır: CMP AX, BX
4.satır: JNZ MİKRO
. .
. .
. .
. .
18.satır: MİKRO MOV CX, AX
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AÇIKLAMA:
1.satır: 4235 H bilgisi AX kayıtçısına yüklenir.
2.satır: 1865 H bilgisi BX kayıtçısına yüklenir.
3.satır: CMP komutu ile AX kayıtçısından BX kayıtçısı çıkartılıyor.
4.satır: Çıkartma işleminin sonucu sıfır değil ise program akışının MİKRO etiketli

olan 18. adres satırından devam etmesi belirtiliyor.

 AX kayıtçısının içeriğinden BX kayıtçısının içeriği çıkarıldığı zaman,

4 2 3 5 H (AX)
- 1 8 6 5 H (BX)

2 9 D0 H

Görüldüğü gibi sonuç hexadecimal (16’lık) sayı sistemine göre sıfırdan farklı çıktığı
için program MİKRO etiketli 18. satıra atlar ve oradan itibaren işleyişine devam eder.

1.12.4.2. Dallanma Komutları

Dallanma komutu olan JMP ve diğer eşlenikleri komutu 8088 işlemcisi tarafından
kullanılır. Dallanma komutları iki guruba ayrılır.

 Koşulsuz (şartsız) dallanma

Koşulsuz dallanma komutu, tıpkı BASIC programında kullanılan GOTO komutu
gibidir. İşlemci koşusuz dallanma komutunu gördüğü yerde belirtilen adrese (etikete) hiçbir
koşul aramadan gider.

Koşulsuz dallanma komutunun işleyiş formatı aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Tablo 1.5: Koşulsuz dallanma komutunun işleyişi

 Koşullu (şartlı) dallanma

Bu komutta tıpkı BASIC programındaki IF…THEN…ELSE komutuna benzer koşullu
dallanma işleminin olması için aranılan veya istenilen koşulun oluşmuş olması gerekir.
Koşul oluşmuş ise işlemci belirtilen adresten (etiketten) itibaren program akışına devam
eder, koşul oluşmamış ise program normal akışına devam eder.

Koşullu dallanma komutunun işleyiş formatı aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Tablo 1.6: Koşullu dallanma komutunun işleyişi
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Koşullu dallanma için kullanılan komutlar ise aşağıdaki Tablo 1.7’de gösterildiği
gibidir.

Şimdi aşağıda verilen örneği, öğrendiklerimizi ve Tablo 1.7’yi kullanarak açıklamaya
çalışalım.

ÖRNEK:
1.satır: MİKRO 1 MOV AX, OA05 H
2.satır: MİKRO 2 COMP AH,AL
3.satır: JE MİKRO3
4.satır: DEC AH
5.satır: JMP MİKRO2
6.satır: MİKRO 3 MOV BX,AX
7.satır: SUB BH,BL
8.satır: CMP BH,BL
9.satır: JZ MİKRO1
10.satır: NOP

AÇIKLAMA:
1.satır: OA05 H bilgisi AX kayıtçısına yükleniyor.
2.satır: AX kayıtçısının yüksek değerli byte değeri AH ile düşük değerli bytea AL

karşılaştırılıyor.
3.satır: AH, AL’ye eşit ise program MİKRO3 etiketli 6. satıra dallanır.
4.satır: AH’nin içeriği 1 eksiltiliyor.
5.satır: AH AL’ye eşit olana kadar MİKRO2 etiketli 2. satıra koşulsuz dallanılıyor.
6.satır: AX’in içeriği BX’e yükleniyor.
7.satır: BH BL’den çıkarılır.
8.satır: BH ile BL karşılaştırılır.
9.satır: çıkartma sonucu sıfır ise (sonucun sıfır olduğu 7.satır’da belirtildi),

MİKRO1’e dallanma olur.
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Tablo 1.7: Koşullu dallanma komutları

1.12.5. Kaydırma ve Döndürme Komutları

1.12.5.1. Kaydırma Komutları

8088 mikro işlemcisi, ikisi aritmetik ve ikisi de mantıksal olmak üzere aşağıda verilen
4 farklı kaydırma işlemini gerçekleştirir. Aynı zamanda aşağıda verilen tabloda, aritmetik ve
mantıksal kaydırma komutlarının işleme şekli gösterilmiştir.

 SHL: Sola mantıksal bir kaydır.
 SHR: Sağa mantıksal bir kaydır.
 SAR: Sola aritmetik bir kaydır.
 SAL: Sağa aritmetik bir kaydır.

Tablo 1.8: Aritmetik ve mantıksal kaydırma komutlarının işleyişi

ÖRNEK:
BX kayıtçısının içeriği 3A01, CX kayıtçısının ise 0003 olsun. SAR BX, CL komutu

işlemeye başladığı anda BX kayıtçısının yeni içeriği ne olur.
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AÇIKLAMA:

Görüldüğü gibi BX kayıtçısı içeriğini 3 bit sağa kaydıran (CL=(0003)16) SAR komutu
bu işlemden dolayı boşalan 13, 14 ve 15. bitlere sıfır yüklemektedir.

1.12.5.2. Döndürme Komutları

Döndürme komutları da kaydırma komutlarının yaptığı işe benzer bir görevi yapar.
Döndürme komutları sırasıyla aşağıda verildiği gibidir.

 ROL: Sola döndürme
 ROR: Sağa döndürme
 RCL: Elde üzerinden sola döndürme
 RCR: Elde üzerinden sağa döndürme

Aşağıda verilen tabloda ise döndürme komutlarının işleme şekli gösterilmiştir.

Tablo 1.9: Döndürme komutlarının işleyişi

ÖRNEK:
BX kayıtçısının içeriği (3A01)16 olsun. ROL BX, 2 komutu işletildiği anda BX

kayıtçısının yeni içeriği ne olur?

AÇIKLAMA:
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1.12.6. Alt Programlara İlişkin Komutlar

Ana programdan ayrı yazılıp gerek duyulduğu zaman çağırılıp programa dâhil edilen
ve işletilen programlara alt program adı verilir.

Mikroişlemcide bu işlem için aşağıdaki iki komut kullanılır:

 CALL: Bu komut işlemciyi dallanma yapılacak adrese (alt programa)
yönlendirir.

 RET: İşlemciyi tekrar eski adresine (ana programa) götürür.

CALL komutu işlenmeye başladığı anda işlemcinin o anki çalıştığı adres, yığın
kayıtçısına yüklenir. RET komutunun işlemesiyle de yığın kayıtçısındaki kayıtlı adrese
işlemci tekrar yönlendirilir.

1.12.6.1. PUSH-POP Komutları

PUSH komutu ile kayıtçı içeriği yığın kayıtçısına yüklenir. Aynı bilgi POP komutu ile
geri çağrılır. Bunu daha iyi açıklamak için BASIC programındaki FOR….NEXT döngüsü
örnek verilebilir.

Tıpkı FOR…NEXT döngüsünde olduğu gibi ilk PUSH yapılan adres son POP ile
alınır.

1.12.6.2. LOOP Döngü Komutu

Bu komut CX komutu ile beraber kullanılır. LOOP komutu her işlendiğinde CX’in
içeriği bir azalır.

1.12.7. Interrupt Kesme Komutları

Mikroişlemcinin normal çalışmasına devam ederken yaptığı işleme geçici olarak ara
vererek başka bir işleme (göreve) geçmesine kesme (INTERRUPT) adı verilir.
Mikroişlemcideki kesme giriş ucuna gelen kesme sinyali ile kesme işlemi başlar. Kesme
işlemi başladığı anda işlemci o anda yürüttüğü komutun çalışmasını tamamlar (İşlemci hiçbir
komutu yarım bırakmaz.).

Mikroişlemcinin çalışması sırasında farklı kaynaklardan kesme sinyali gelebilir.
Kesme sinyaline göre programın dallanacağı ilk adresi gösteren işaretçilere Kesme Vektörü
denir.

Mikroişlemcilerde 3 farklı kesme söz konusudur. Bunlar aşağıdaki gibidir.

 Reset (arıza) kesmesi
 Maskelenemez kesme
 Maskelenebilir kesme

Mikroişlemcide öncelikli kesme reset kesmesidir. Sistem kilitlendiği zaman
kullanılan bir kesmedir. Kullanıcı bu kesmeyi bilgisayarda bulunan reset düğmesine basarak
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kullanır. İkinci öncelikli kesme ise maskelenemez kesmedir ki kullanıcının bu kesmeye
müdahale etmesi mümkün değildir. Maskelenebilir kesmeler ise programlayıcı tarafından
müdahale edilebilir türden kesmedir.

Kesme sinyalinin kaynağına göre ise kesmeleri aşağıdaki iki guruba ayırabiliriz.

 Donanım kesmesi

Çevre birimlerden (disket sürücü, harddisk, yazıcı, tarayıcı vb.) gelen kesme sinyalleri
ile oluşan kesmelerdir.

Mesela yazıcımıza yazdırılmak üzere birtakım veriler gönderdiğimizi düşünelim.
Yazıcıya gönderdiğimiz veriler basıldıktan sonra yazıcının kendisine gelen verileri
yazdırdığını yeni bir görev için hazır olduğunu bildiren bir sinyal yollaması gerekir ki CPU
verilerin devamını da yollayabilsin. Çok görevli bir işletim sisteminde aynı anda birkaç işin
yapılabilmesi için CPU'nun artık yazıcı ile ilgilenmesini bırakıp sistemin diğer işlerini
yapması gerekli. Şayet tek görevli bir işletim sisteminde çalışıyorsanız (DOS gibi) CPU'nun
zaten yapacak bir işi olmayacaktır. Ancak bu çok görevli işletim sistemlerinde bizim için
büyük kazanç olacaktır. İşte IRQ (Interrupt ReQuest) ile yazıcı, CPU'nun dikkatini çekerek
görevinin bittiğini yeni görev için hazır olduğunu söyler. Bu yöntem çevre birimlerinin
dikkat çekmek için kullandığı en iyi yöntemdir.

 Yazılım kesmesi

Programlara bağlı olan kesmelerdir. BIOS ve DOS kesmesi olarak iki farklı şekilde
olmaktadır. BIOS kesmeleri donanımsal programlar olup DOS kesmelerine göre daha hızlı
çalışır.

Yazılım kesmeleri INT komutu ile çalıştırılır. INT komutundan hemen sonra yazılım
kesme parametresinden uygun olan kesme vektörü yazılır (INT XX – XX: Kesme vektörü).

Mesela INT 20 yazıldığı zaman program icrası sona erer. Aşağıdaki kısa örnek
incelendiği zaman konu daha iyi anlaşılacaktır.

ÖRNEK
Aşağıda verilen kısa program örneği ekrana A harfini yazdıran bir örnektir.
MOV DL, 41: A harfinin kodu olan 41 DL kayıtçısına giriliyor.
MOV AH, 02: Ekrana yazdırma kodu olan 02 AH kayıtçısına giriliyor.
INT 21: Yazılım kesmesi ile işlem gerçekleştiriliyor.
INT 20: Program sonlandırılıyor.

Aşağıda bazı kesme kodları gösterilmiştir.
 20H: Programı sonlandır.
 21H: DOS fonksiyonlarını çağır.
 22H: İşlemi bitir ve adrese aktar.
 23H: Ctrl+C kontrol
 24H: Hata kontrolü
 25H: Disk veya disketten belleğe kayıt
 26H: Bellekten disk veya diskete kayıt
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1.12.8. Aritmetik İşlem Komutları

İşlemcinin yapacağı aritmetik işlemler toplama, çıkartma, çarpma ve bölme olarak 4
ana guruba ayrılabilir. Aşağıdaki tabloda 4 işlemi yapan komutlar gösterilmiştir.

Tablo 1.10: Aritmetik işlem komutları

1.12.8.1. Toplama Komutları

Toplama komutlarının işleyiş şekli aşağıda verilen tabloda gösterildiği gibidir.

Tablo 1.11: Toplama komutlarının işleyişi

 ADD

Bu komut ile kaynak ve hedef operand toplanıp hedef operanda kayıt edilir. Mesela
AX kayıtçısı (1420)16 bilgisini, BX kayıtçısı da (81A2)16 bilgisini içeriyor olsun. ADD AX,
BX komutu işletildiği anda (1420)16 bilgisi ile (81A2)16 bilgisi toplanarak elde edilen toplama
sonucu olan (95C2)16 bilgisi hedef kayıtçı olan AX kayıtçısına yüklenir.

İşlemci içerisinde yapılan toplama işlemi aşağıda gösterildiği gibi gerçekleşir.
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 ADC

Tıpkı ADD komutu gibi toplama işlemi yapar. Farklı olarak elde bayrağını hedef
operanda ilave eder. Bir örnekle açıklayacak olursak:

ADD komutunda verilen örneğe CF elde bayrağını (1)16 göstererek ADC AX, BX
işlemini yapalım. Burada AX+BX+CF işlemi yapılarak çıkan sonuç AX kayıtçısına
yazılacak ve AX’in içeriği değişecektir. Bu durumda sonuç, (95C3)16 olarak elde edilecek ve
AX kayıtçısına yüklenecektir.

 INC

Bu komut ile kayıtçının içeriği bir artırılmaktadır. Örneğin, içeriği (00C4)16 olan bir
kayıtçı için INC komutu kullanılacak olursa, kayıtçı içeriği bir artırılıp yeni değer aynı
kayıtçıya yüklenecektir. Bu durumda kayıtçının yeni değeri (00C4) 16+(0001)16 = (00C5)16

olacaktır.

1.12.8.2. Çarpma Komutları

Çarpma işlemini yapan komut Tablo 1.12’de gösterildiği gibi MUL komutudur.

Tablo 1.12: Çarpma komutlarının işleyişi

Çarpma işleminde 8 bitlik işlemlerde sonuç AX kayıtçısına, 16 bitlik işlemlerde ise
AX, DX kayıtçısına yüklenir (AX kayıtçısı düşük değerlikli 16 biti, DX kayıtçısı ise yüksek
değerlikli 16 biti yüklenir.).

Aşağıdaki örnekle bu durumu biraz daha açıklayabiliriz.

AX kayıtçısının içeriği (34FF)16, CX kayıtçısının içeriği de (F0FE)16 olsun. MUL CL
komutu işlendiği anda sonuç,

FFxFE (1111 1111 x 1111 1110) = FD02 (1111 1101 0000 0010) olarak elde edilir ve
16 bit değerindeki bu sonuç AX kayıtçısına kaydedilir.

1.12.8.3. Bölme Komutu

Bölme işleminde de AX ve DX kayıtçıları kullanılmaktadır. 8 bitlik bölme işleminde
AX kayıtçısı, 16 bitlik bölme işleminde ise DX ve AX kayıtçısı kullanılmaktadır.

Bölme komutunun işleyiş şekli aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.
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Tablo 1.13: Bölme komutunun işleyişi

Mesela içerik değeri, (0248)16 olan AX kayıtçısı içerik değeri (20)16 olan CL kayıtçısı
ile DIV CL (AX÷CL) işlemine tabi tutulduğu zaman:

Bu durumda tablodan da görüldüğü gibi bölüm AL kayıtçısına kalan ise AH
kayıtçısına kaydedilir.

1.12.8.4. Çıkartma Komutu

Mikroişlemci içerisinde aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi, 3 farklı çıkartma işlemi
yapılır.

Tablo 1.14: Çıkartma komutlarının işleyişi

 SUB

Bu komutla kaynak operanddan (K) hedef operand (H) çıkarılır ve elde edilen sonuç
hedef operanda yüklenir.

Örneğin, BX kayıtçısının içeriği (A357)16 , CX kayıtçısının içeriği de (5136)16 olsun.
SUB BX, CX işlemi yapıldığı zaman,

elde edilen 5221 sonucu BX kayıtçısına yüklenir.

 SBB

Bu komut işlenirken kaynak operanddan hedef operand ve borç bayrağı çıkartılır
(İşlem yapılırken borç bayrağı elde bayrağı CF ile temsil edilir.).
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 DEC

Bu komut toplama komutları işlenirken anlatılan INC komutunun tam tersi işlem
yaparak kayıtçının içeriğini bir eksiltir.

1.12.9. Mantıksal İşlem Komutları

Mantıksal işlem komutları, AND (ve), OR (veya), XOR (özel veya) ve NOT (değil)
komutlarını ihtiva eder.

Aşağıda verilen tabloda bu komutların işleyişleri gösterilmektedir.

Tablo 1.15: Çıkartma komutlarının işleyişi

 AND komutu

Bu komut kaynak operand ile hedef operand arasında VE (lojik çarpma) işlemi yapar.
Dijital elektronik dersinizden de hatırlayacağınız gibi VE işlemi sonucunun lojik "1"olması
için girdilerin her ikisinin de lojik "1"olması gerekir. Diğer durumlarda sonuç daima lojik
"0" olur.

Aşağıdaki çözümlü örnek incelendiği zaman daha kolay anlaşılacaktır.

AX kayıtçısının içeriği (A182)16 , BX kayıtçısının içeriği (3410) 16 olsun. AND AX, BX
komutu işletildiği zaman Hexadecimal (onaltılık sayı sistemi) olarak verilen AX ve BX
kayıtçılarının içerikleri Binary (ikilik sayı sistemi) olarak açılıp aşağıda gösterildiği gibi her
bir bit, karşılığı olan bit değeri ile VE işlemine tabi tutulur. Elde edilen sonuç ise hedef
operandı olan AX kayıtçısına yüklenir.

 OR komutu

Bu komut kaynak operand ile hedef operand arasında lojik toplama işlemi yapar.
Toplama işlemi tıpkı AND işleminde olduğu gibi bit bit yapılır.

AND komutu için verilen örneği OR komutu için uygulayacak olursak (OR AX, BX)
sonucu (1011 0101 1001 0010)2 elde edilir. Bu sonuç AX kayıtçısına kaydedilir.
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OR işleminde girişlerden en az birinin lojik "1" olması durumunda çıkış lojik "1",
diğer durumda ise lojik "0" olduğunu hatırlamamız gerekir.

 XOR komutu

Kaynak operand ile hedef operand arasında XOR (özel toplam) işlemini yapıp çıkan
sonucu hedef operanda kaydeder.

XOR işleminde girişler birbirinden farklı ise lojik “1”, diğer durumlarda ise lojik "0"
olur.

AX ve BX kayıtçılarımıza ilişkin değerleri tekrar kullanıp bu defa XOR AX, BX
komutu ile işleme tabi tutarsak sonucumuz (1001 0101 1001 0010)2 olarak elde edilir. Bu
sonuç AX kayıtçısına kaydedilir.

 NOT komutu

Bu komut yalnızca kayıtçının içeriğinin tersini alır. Kayıtçı içerisindeki bilginin ikilik
değerine karşılık gelen bitlerden "1" olanı "0", "0" olanı "1" yapar.

Mesela, içeriği (18AB)16 = (0001 1000 1010 1011)2 olan AX kayıtçısını NOT işlemine
(NOT AX) tabi tutarsak AX kayıtçısının içeriği (1110 0111 0101 0100)2 sonucu elde edilir.
Bu sonuç AL kayıtçısına yüklenir.

1.12.10. CPU Kontrol Komutları

Bu komutlar mikroişlemcinin kendi işleri için ayrılan ve diğer komutlardan farklı olan
komutlardır. Aşağıdaki tabloda bu komutlar gösterilmiştir.

Tablo 1.16: CPU kontrol komutları

1.12.11. Diğer Komutlar

Aşağıdaki tabloda mikroişlemci içerisinde kullanılan diğer komutlar ve görevleri
gösterilmektedir.
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Tablo 1.17: Diğer mikroişlemci komutları

1.13. Adresleme Yöntemleri

Hafızanın herhangi bir adresinde, kaydedicide veya giriş/çıkış portunda saklanan
bilgilerin temsil ettiği alana OPERAND denilir. Bir operandın yerinin belirlenmesinde
kullanılan farklı yöntemlere adresleme modu denir. Operandlara bilgi girişi için birçok
adresleme yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntemler aşağıda sıralanmıştır.

 İvedi adresleme

Kaynak operand bir kaydediciyi değil de direkt bilgi veya adresi içeriyorsa buna ivedi
operand komutunun işlenmesinde ivedi adresleme denilir. İvedi operandlar sabit değerlerdir.
Byte uzunluğunda olabileceği gibi word uzunluğunda da olabilir.

Aşağıdaki örnekte küçük bir ivedi adresleme örneği verilmiştir. Bu komut satırında H
harfi, 15 bilgisinin hexadecimal bir sayı olduğunu gösterir. Bu işlem gerçekleştirildikten
sonra AX kayıtçısının düşük değerlikli baytı AL’de 15 olarak görülür.

 Doğal adresleme

Komutta bellek adresi kullanılmaz. İşlenen alanında bulunan bilgi, işlenenin
bulunduğu kütüğün adıdır.

 Doğrudan adresleme

Aşağıdaki örnek incelendiği zaman doğrudan adresleme daha kolay anlaşılacaktır.
MOV CX, MİKRO

Örnekten anlaşılacağı gibi data segmente MİKRO olarak etiketlenmiş hafıza alanının
içeriğini CX kayıtçısına aktarmaktadır.
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 Sıralı adresleme

Mikro işlemci birimi içinde bulunan sıralama kütüğüne dizinin ilk elemanının adresi
yazılır. Veriler üzerinde işlem yaparken verinin sıra numarasını belirtmek yeterli olur.

 Bağıl adresleme

Bu adresleme yöntemi dallanma komutları için kullanılır. İşlenen yerinde görülen sayı
bir sonraki komutun program sayacındaki adresten ne kadar uzakta olduğunu gösterir.
Dallanma komutları durum kütüğündeki bazı bitlere göre koşullu veya koşulsuz olabilir.

 Dolaylı adresleme

Bu adresleme yönteminde, indeks kayıtçısının gösterdiği adres data segmentte,
bilgilerin depolandığı adresin başlangıcına eklenerek yeni bir adres oluşturur. Bu yeni adrese
fiziksel adres denir.

Adının kaydedici olduğuna aldanmayın. Burada operand olarak kullanılan kaydedici
köşeli parantez içine alınır ve bu andan itibaren bir offset adresi oluverir.

MOV AL, [BX]; hafızadan AL’ye 1 byte taşınır. Alınacak verinin offset adresi BX’in
değeridir.

MOV AL, [BX]
MOV AL, [SI]

MOV AL, [DI]
MOV AL, [BP]

Yukarıdaki 4 örnekte AL’ye kopyalanacak verilerin offset adresleri ilgili kaydedicinin
içindeki değerdir. Segment adresleri ise ilk üçünün DS sonuncusunun SS’dir. BP indeks
kaydedicisi yalnız başına hafıza adreslemede kullanılırsa daima stack segmentin (SS) offset
adreslerini gösterir. Fakat BP kaydedicisi de dâhil olmak üzere bu adresleme segment
kaydedicileri de belirtilerek yapılırsa o zaman ilgili segment:offset adresine erişilmiş olunur.
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UYGULAMA FAALİYETİ

PC anakartı

Mikroişlemcileri tanımlayarak mikroişlemciler içerisinde meydana gelen bilgi akışını
ve bu bilgi akışı sırasında gerçekleşen olayları tanımlayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.

 İş önlüğünüzü giyerek çalışma masanızı
düzenleyiniz.

 Çalıştığınız masanın üzerinde deneyle
ilgisi olmayan araç gereç ve malzemeyi
kaldırınız.

 Resim 1.3’te görülen anakart üzerinde
numaralandırılmış kısımları sırasıyla
defterinize yazınız.

 Tablo yapabilirsiniz. Tereddüt ettiğiniz
kısımları araştırınız.

 Öğretmeninizin vereceği benzer bir kart
için aynı işlemi görerek yapınız.

 İmkânınız varsa fotoğrafını çekip renkli
çıktısını alarak defterinize yapıştırınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Çalışma ortamınızı faaliyete hazır duruma getirdiniz mi?

2. Kullanacağınız araç gereci uygun olarak seçtiniz mi?

3. Kartın kısımlarını yazmaya başlamadan önce tamamını incelediniz
mi?

4. Kullandığınız kartın tamamını incelediniz mi?

5. Resimdeki ve elinizdeki kartı karşılaştırdınız mı?

6. Her ikisinin kısımlarını yazabildiniz mi?

7. Kullandığınız malzemeleri tam ve sağlam olarak teslim ettiniz mi?

8. Çalışma ortamınızı temizleyip düzenlediniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi mikroişlemci için doğru değildir?
A) Çok sayıda transistörlerden meydana gelen yongadır.
B) Enerji verilmeden işlem yapabilen çok küçük boyutlu entegrelerdir.
C) Merkezî işlem birimi olarak da bilinir.
D) Bilgisayarlar dışında pek çok uygulama alanına sahiptir.

2. Çevre birimleri ile bilgisayar arasındaki bağlantıların bir kısmını aşağıdakilerden
hangisi sağlamaktadır?
A) Adres hattı
B) İç bilgi hattı
C) Dış bilgi hattı
D) İç bilgi hattı

3. Aşağıdaki kaydedicilerden hangisi 16 bitlik bir kaydedici (register)’dir?
A) AH
B) BL
C) CX
D) DL

4. Aşağıda verilenlerden hangisi “stack segment (SS)” kaydedici tanımıdır?
A) Yığın için belirlenen bellek adresinin başlangıç adresini tutar.
B) Verilerin bulunduğu segmentin başlangıç adresini tutar.
C) Veri kaydedilen diğer bir segmentin başlangıç adresini saklar.
D) Hangi komutun işleneceği bu komutla belirlenir.

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ALU için uygun bir ifade değildir?
A) Aritmetik işlem birimidir.
B) Aritmetik işlem yapabilir.
C) Lojik (mantık) işlemi yapamaz.
D) Veriyi bir bit sağa veya sola kaydırma yeteneğine sahiptir.

6. ALU’ya gönderilen çalışma bilgileri aşağıda verilenlerden hangisinden alınmaktadır?
A) Harddiskten
B) RAM hafızadan
C) ROM hafızadan
D) Akümülatörden

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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7. Bilgi ALU’da işlendikten sonra nereye gönderilir?
A) Akümülatöre
B) ROM hafızaya
C) RAM hafızaya
D) Harddiske

8. Multiplexer’ler aşağıdakilerden hangisini yapar?
A) Veriyi işleyerek çıkışlara aktarır.
B) Seçme ucundaki sinyale göre girişlerden birini seçer.
C) Katlar arasındaki sinyalleri yükseltir.
D) Hiçbiri

9. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İşlemci 16’lık sayı sistemine göre çalışır.
B) İşlemci 10’luk sayı sistemine göre çalışır.
C) İşlemci tüm sayı sistemleri ile uyumlu çalışır.
D) İşlemci 2’lik sayı sistemine göre çalışır.

10. Hangisi işlemci ünitesidir?
A) Kontrol birimi
B) Giriş-çıkış birimi
C) RAM
D) BIOS

11. Hangisi mikroişlemcinin sınıflandırılabilmesi için temel özellik kabul edilemez?
A) Kelime uzunluğu
B) Tek bir komutu işleme hızı
C) Veriyi saklayabilme yeteneği
D) Doğrudan adresleyebildiği bellek büyüklüğü

12. Hangisi işlemci hızını etkileyen unsurdur?
A) Çektiği akım
B) İşlemcinin yapım yılı
C) Zamanlama ve kontrol düzeni
D) Çalışma gerilimi

13. Mikroişlemci içerisinde bulunan temel birimler aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Gerilim sabitleyici
B) Kontrol birimi
C) Kaydedici
D) ALU
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14. Aşağıdakilerden hangisi buffer olarak görev yapmaktadır?
I. Temp-1
II. Temp-2
III. Komut çözümleyici
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III

15. Aşağıdakilerden hangisi dâhilî bellek grubuna girmez?
A) EPROM
B) Harddisk
C) RAM
D) ROM

16. EPROM belleklerin PROM belleklere göre üstünlüğü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Bilgileri hafızasında kalıcı olarak tutar.
B) Bilgiyi hafızada tutmak için enerji gerektirmez.
C) Çok az enerji harcar.
D) Birçok kere programlanıp silinebilir.

17. Hangisi ROM hafıza için geçerli bir ifadedir?
A) Programlandıktan sonra sadece okunabilir.
B) Bilgiyi hafızada tutmak için enerjiye ihtiyaç duyar.
C) Birkaç defa yazılıp silinebilir.
D) BIOS bilgileri ROM hafızaya saklanır.

18. Aşağıdakilerden hangisi giriş/çıkış ünitesi değildir?
A) CPU
B) COM
C) USB
D) LPT

19. Seri haberleşme portu için hangisi doğrudur?
A) Bilgiyi blok olarak aktarır.
B) Veri transfer hızı, paralel porta göre daha hızlıdır.
C) Bu portu kullanmak için bilgisayarı açma veya kapatmaya gerek yoktur.
D) Her seferinde 1 bitlik bilgi gönderir.
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20. Senkron ve asenkron veri haberleşmesi arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Senkron daha hızlıdır.
B) Asenkron veri transferinde bilgi kaybına sebep olur.
C) Senkron eş zamanlı asenkron ise eş zamansızdır.
D) Senkron seri asenkron ise paralel haberleşmedir.

21. Aşağıdakilerden hangisi aritmetik komutların yaptığı işlem gurubuna girmez?
A) Toplama
B) Çıkarma
C) Bölme
D) Bilgi transferi

22. BX kayıtçısının içeriği (1A27)16 olarak kabul edilirse MOV AX, [BX]
komutu işlendiği zaman ne olur?

A) BX’in içeriği sıfırlanır.
B) AX’in içeriği sıfırlanır.
C) AX’in içeriği ile BX’in içeriği toplanır.
D) BX’i içeriği AX’e eşit olur.

23. Aşağıda verilen komut ne iş yapmaktadır.

OUT ABH, AL
A) AB bilgisini AL’ye aktarır.
B) AL’deki bilgiyi (AB)16 numaralı çıkış portuna gönderir.
C) Çıkışta bulunan AL bilgisini ABH adresinde saklar.
D) ABH bilgisini AL çıkış portuna gönderir.

24. Aşağıda verilenlere göre SUB AX, CX komutu işletildiği zaman CX’in içeriği ne olur?

[AX]= (BC52)16 [CX]= (A230)16

A) (C001)16

B) (01B3) 16

C) (1A22) 16

D) (0A11) 16

25. Hafızada bulunan (1001)2 bilgisi ile (0111)2 bilgisini mantıksal VE işlemine tabi
tutmak için aşağıdaki komutlardan hangisini kullanabiliriz?
A) AND
B) OR
C) NOT
D) XOR
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26. OR C2H, A1H işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) D1
B) F3
C) E3
D) A8

27. Bir operandın yerinin belirlenmesinde kullanılan yöntemlere ne denir?
A) Saklama
B) Kaydetme
C) Çağırma
D) Adresleme

28. MOV AX, MAKRO şeklinde yapılan adresleme nasıl bir adresleme yöntemidir?
A) Sıralı
B) Doğrudan
C) Dolaylı
D) İvedi

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 2

Mikroişlemci komutlarını ve ASSEMBLY programını kullanarak işlemciyi
yaptırılacak işe uygun olarak programlamayı öğrenebileceksiniz ve mikroişlemciyi hatasız
programlayarak sistemi kontrol edebileceksiniz.

 İnternet adresi ve kaynak kitaplardan faydalanarak ASSEMBLY derleyici
programlarını araştırarak elde ettiğiniz verileri sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

2. PROGRAM UYGULAMALARI

2.1. Hafızaya Bilgi Yazma ve Hafızadan Bilgi Okuma Uygulaması

Bu işlemi aşama aşama anlatalım. Ekrana “MERHABA” yazısını yazan bir program
yazıp bunu hafızada saklayalım. Bunun için DEBUG programına kısa bir göz atalım.

Debug programı, Windows veya DOS işletim sistemi ile birlikte gelen, uzantısı COM
ve EXE olan doğrudan çalıştırılabilir dosyaları oluşturmanızı ve bu uzantılara sahip
programları inceleyip değiştirebilmenizi sağlayan programdır.

Ayrıca bu program ile hafızaya göz atabilir, hafızadaki bilgileri değiştirebilirsiniz,
aynı imkân mikroişlemci kaydedicileri için de geçerlidir. DEBUG komutunu verdiğinizde
karşınıza aşağıda gösterildiği gibi tire (çizgi) işareti çıkar. Bu tire, debug programının,
vereceğiniz komutları beklediğini gösterir. Vereceğiniz komutlar yardımı ile
mikroişlemcinin kaydedicilerini (register) ve belleği inceleyebilir, basit programlar
yapabilirsiniz.

Resim 2.1: DOS ortamında DEBUG komutunun çalıştırılması

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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8088 ve 8086 mikroişlemcilerinde özel işlevleri bulunan. 14 adet kaydedici bulunur.
Bunlardan dördü genel amaçlı kaydedicidir ve yapılan işlemlerin sonuçlarını geçici olarak
tutmak için kullanılır. Diğer dört kaydedici, segment değerlerini tutar; beş kaydedici de
offset değeri için kullanılır. Son olarak da bir adet bayrak (flag) kaydedicisi işlemcinin
durumuyla ilgili bilgileri tutar (sonuç sıfır, negatif, pozitif, elde var vb.). Genel amaçlı
kaydediciler AX, BX, CX ve DX olarak sıralanırlar. Segment kaydedicileri CS, DS, SS ve
ES’dir. Offset kaydedicileri ise IP, SP, BP, SI ve DI’dır. Kaydedicileri ve içeriklerini görmek
isterseniz register anlamına gelen “r” harfini girip ENTER’a basınız.

Resim 2.2: Kaydedicilerin içerikleri

Herhangi bir kaydediciyi tek başına görüp değiştirmek isterseniz r’nin yanına o
kaydedicinin adını da yazmalısınız. Örneğin, “rax” komutunu verirseniz AX kaydedicisinin
içeriğini görüp değiştirebilirsiniz.

Komut bekleme durumunda (Tireyi gördüğünüzde)

“Q” harfine basarsanız DEBUG’dan çıkarsınız.
“C” komutu belleğin bir kısmı ile diğer bir kısmını karşılaştırır.
“D” komutu ile belleğin bir kısmını ekranda görebilirsiniz.
“F” komutu ile belleğin bir kısmını istediğiniz bir değer ile doldurabiliriz.
“G” komutu ile bellekteki herhangi bir programı çalıştırabiliriz.
“A” ve “U” komutları ile bir program yapabilir ya da bir programı makine dilinde

inceleyebiliriz.
“E” komutu belleğe bir karakter dizisini girmemizi sağlar.

Evet şimdi küçük bir program yazalım. Programımız ekrana “Merhaba” yazısını
yazacak. Aslında yapacağımız bir programdan daha çok işletim sistemi yüklendiğinde,
hafızada hazır olarak bulunan bir rutini isteğimiz doğrultusunda çalıştırmak olacak. Bu rutini
ah=09 olduğunda int 21h kesmesi çağırır.
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1- Debug komutu ile programa girelim. Tire işaretini görelim.

2- “A” komutunu girerek bir program yazmak istediğimizi belirtelim artık kodları
girmeye hazırız. Bu komuta karşılık olarak offset kısmı 0100 olan bir adresten program
yazmaya başlayabiliriz. Segment kısmı bilgisayarın o anki durumuna göre değişebilir.

Örnek:

14DD:0100
Bu demek oluyor ki hafızanın 14DDh sayılı segmenti ve bu segmentin 0100h sayılı

offset adresinden itibaren programı yazmaya başlıyoruz. Segment adresini hafızanın
durumuna göre işletim sistemi belirler.

3- Yukarıda örnek olarak verdiğimiz satırın hemen yanına şunu yazalım:
mov ah,9
“mov” ile “ah,9” ifadelerinin arasını TAB veya boşluk tuşuna basarak açabilirsiniz.
“mov ah,9” yazdıktan sonra bu komutlarını hafızaya girmek için ENTER tuşuna

basınız.

4- Karşınıza başka bir adres gelecektir. mov ah, 9 komut satırı hafızada 2 bayt yer
kaplıyor ve 0100h, 0101h hafıza konumlarını dolduruyor böylece bir sonraki komutumuzu
0102h ofsetinden itibaren yazacağız. Ne zaman ki offset adresi FFFFh’ı geçti o zaman
segment adresi bir artacaktır.

Resim 2.3: DEBUG programında komutun yazılışı

Bu adresin hemen yanına şunu yazalım:
mov dx,120
Satır sonunda yine ENTER’a basıyoruz.
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5- Şimdiki satıra
int 21 yazıp ENTER tuşuna basıyoruz.

6- Buraya da “int 20” yazınız. Tabii, yine ENTER’a basıyorsunuz.

7- Şimdi karşımıza çıkan adrese bir şey yazılmayacak. Yalnızca ENTER’a basınız ve
assembly program yazım modundan çıkınız. Programımız hemen hemen bitti.

Resim 2.4: Örnek programın 7. adımı ekran görüntüsü

8- Karşınıza yine tire işareti geldi. Burada debug’a e 120 ‘MERHABA $’ komutunu
veriniz.

Resim 2.5: Örnek programın 8. adımı ekran görüntüsü

Artık debug’ın g (go) komutunu kullanarak programımızı çalıştırabiliriz, g tuşuna,
sonra da ENTER’a basınca ekranda merhaba yazısı görüldü. Bir alt satırdaki “Program
terminated normally” yazısı ise int 20 kesmesinin programı çalıştırıp bittikten sonra herhangi
bir sorun çıkmadığını gösterir.
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Buraya kadar yaptığımız işi kısaca açıklayalım. AH=09 iken int 21h kesme isteği
talebinde bulunulursa mikroişlemci hafızadaki bir karakter dizisini $ karakterini görene
kadar ekrana yazdırır. Peki hafızanın hangi bölgesindeki karakterleri yazdırır? Bu bölgenin
başlangıç offset adresi DX kaydedicisinde saklıdır. Bu yüzden biz “e 120” debug komutuyla
hafızaya 0120h ofsetinden itibaren bir dizi karakter girdik. Hafızaya girdiğimiz programın
makine kodlarını ve 0120h adresinden itibaren girdiğimiz “merhaba” yazısını görmek için
debug’ın ‘d’ (dump) komutunu kullanabiliriz.

Resim 2.6: Örnek programın makine kodları

Yukarıdaki Resim 2.6’da işaretli olan bölge, programımızı oluşturan makine
kodlarıdır.

Resim 2.7: Örnek programda “MERHABA” kelimesinin ASCII kodları
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Yukarıdaki Resim 2.7’de işaretli bölge ise “MERHABA” yazısını oluşturan
karakterlerin ASCII kod karşılıklarıdır.

Programda önce ah=9 yaptık, Sonra dx=120 yaptık, Sonrada int 21 komutunu verip
mikroişlemciye emri verdik. Bu işlem bittikten sonra int 20 komutu, mikroişlemciyi program
çalıştırma durumundan çıkarttı ve işletim sistemine tekrar geri dönüldü.

 Programımızı hafızada saklayalım

Programı hafızada saklamamız için öncelikle hafızada kaç baytlık yer kapladığını
bilmemiz gerekir. Buradaki program 0100 – 0127 adresleri arasındadır (Unutmayınız ki
adresler HEX olarak gösteriliyor.). 0100–0127 adreslerini kullanan program 28 byte
uzunluğunda olur.

9- Şimdi yazacağımız komut “rcx”. Bu komutun karşılığı olarak ekranda ilk önce CX
kaydedicisinin değeri görünecek sonra da “:” işareti ile bizden yeni bir değer istenecektir.
Biz de buraya “28” değerini gireceğiz.

10- Tire işareti yine göründü. Şimdi “n mer.com” yazalım.

11- Tire işaretini görünce “w” komutunu girelim.

12- Debug’dan çıkmak için “Q” komutunu verelim.

Resim 2.8: Örnek programın kaydedilmesi

Artık bu programımızı ismini yazarak işletim sistemi üzerinde de çalıştırabiliriz. Bu
program ekrana “MERHABA” yazan programlar arasında en kısa dosya boyutu olandır (40
byte).
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Yukarıda yaptıklarımızı da satır satır açıklayalım:

 İlk yazdığımız komut ile AH kaydedicisine 9 değerini yüklüyoruz.
 Bu komut ile de DX kaydedicisine 120 değerini yüklüyoruz. Bu değerler

Hexadecimal (onaltılık düzende)’dir.
 <Bu satırda 21 nu.lı kesintiyi yaratıyoruz. 21 nu.lı kesinti AH kaydedicisine

yüklenen değerle birleşince bir karakter dizisinin ekrana yazılacağı anlaşılıyor.
Karakter dizisinin nerede yer alacağı ise DX kaydedicisine yüklenen değer ile
belirtiliyor.

 int 20 komutu ile işletim sistemine programın sona erdiğini bildiriyoruz.
 e (ENTER-GİR) komutu ile tırnak işareti içinde karakter dizimizi veriyoruz.

Yalnız burada son karakter olarak “$” karakterini vermeyi unutmayınız.
 rcx komutu ile CX kaydedicinin değerini görüyor ve değiştiriyoruz. CX’e

yüklediğimiz “28” değeri programımızın hafızada kapladığı yeri belirtiyor.
 n (NAME-ADLANDIR) komutu ile programımıza bir ad veriyoruz (Adı

mer.com).
 w (WRITE-YAZ) komutu ile programı diske yazdırıyoruz.

2.2. Program Yazma Aşamalarının Uygulanması

Her program yazılmaya başlanmadan önce, kâğıt üzerinde mutlaka algoritması ve akış
diyagramı çizilir. Bu işlemler programcıya programın yazılım aşamasında oldukça büyük
kolaylıklar sağlayacaktır.

Küçük programların yazımında belki akış diyagramı ve algoritmaya pek ihtiyaç
duyulmayabilir fakat işlemciye yaptırılmak istenilen iş için yüklenecek program çok uzun ise
(Genellikle uzun programlardır.) programcı mutlaka akış diyagramını ve algoritmasını
hazırlayabilmelidir. Bu, programlayıcı için programın ilerleyen aşamalarında oluşacak
aksamaları önlemede çok büyük fayda sağlar.

Bu işlemlerden sonra programın assembly dili ile yazılım aşaması gelir. Eğer
programlayıcı programlama konusunda uzman ise algoritma ve akış diyagramını
yapmayabilir, doğrudan programı assembly program dili ile yazmaya başlayabilir. Bu
aşamadan sonra yazılan programın makine diline çevrilmesi kalmıştır. Program makine
diline çevrilerek işlemcinin anlayacağı şekle getirilir ve programlama işimiz biter.

2.2.1. Problem Analizinin Yapılması

Mikroişlemci programlanacağı zaman, öncelikle işlemciye yaptırılacak iş (kullanım
amacı), kullanım yeri gibi unsurlar gözden geçirilmelidir. Aynı zamanda programlanacak
olan işlemcinin ne tür bir işlemci olduğu da belirlenip ona göre komut satırları
oluşturulmalıdır. Çünkü her işlemcinin birbirlerini desteklemeyen farklı komutları bulunur.
İşlemcimiz bizim yaptıracak olduğumuz iş için de uygun olarak seçilmiş olmalıdır.

Problem analizi yapılırken programın nasıl yazılacağı adım adım tespit edilmelidir.
Buna programın algoritması denir. Algoritmayı oluşturacak kelimeler veya ifadeler çok açık
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biçimde seçilmelidir. Örneğin ders çalışmak için yapılacak uygulamanın algoritması şöyle
olabilir:

1. Çalışma odana git.
2. Odanın ışığını yak.
3. Çalışacağın dersin notlarını hazırla.
4. Çalışma masasına otur.
5. Ders çalışmaya başla.

Görüldüğü gibi ders çalışma işlemi için birkaç farklı aşamadan geçiyoruz. Tabi bu
işlemler kişiye göre değişir. Algoritma ve programda programcısına göre değişiklik
gösterebilir. Fakat sonuçta yapılacak olan iş aynıdır (ders çalışma gibi).

2.2.2. Akış Diyagramının Çizilmesi

Oluşturulacak olan programın genel yapısının şematik olarak semboller ile
gösterilmesine akış diyagramı veya blok diyagram adı verilir. Akış diyagramları programı
oluşturacak program parçalarını (ana program, çeşitli alt programlar gibi) ve bu parçaların
birbiri ile olan ilişkilerini belirler. Program oluşturulması sırasında akış diyagramı
algoritmadan sonra gelmektedir. Akış diyagramının algoritmadan farkı, program
aşamalarının simgeler ile gösterilmesidir. Şekil 2.1’de bu simgeler ve anlamları
gösterilmiştir.

Şekil 2.1: Akış diyagram sembolleri ve görevleri

Konuyu daha iyi anlamak için Şekil 2.2’de verilen, 10 defa veri örnekleyip saklayan
programın akış diyagramını inceleyebilirsiniz.



53

Şekil 2.2: Akış diyagramı

2.2.3. Assembly Dilinin Yazılması

Bilgisayar sistemlerinin kullandığı makine dili, çok düşük programlama düzeyindedir.
Programlayıcı makine dili ile sistemle iletişim kurar. Makine dilinde iletişim sırasında oluşan
zorlukları önlemek için alt düzey dil gurubuna giren ASSEMBLY dili kullanılmaktadır.

Programcı assembly dilinde program hazırlayacaksa kullandığı sistemin
mikroişlemcisini ve hafıza haritasının yanında, sistemin donanımını da iyi bilmesi gerekir.

Komut kodlarının ikili (binary) veya on altılık (hexadecimal) gösteriminin yerine
ASSEMBLY dili komut kısaltmalarını (mnemonic) kullanmaktadır. Mikroişlemciyi
programlamak için ASSEMBLY dışında farklı programlar da kullanılabilir. Fakat
ASSEMBLY dilinin bazı özellikleri bu dili daha kullanılır kılmaktadır. Bu özellikler şu
şekilde sıralanabilir.

1- Bilgisayar üzerindeki özel donanım parçaları üzerinde çalışırken iyi bir denetim
imkânı verir.

2- Küçük ve çalışabilir programlar yazılabilir.
3- Diğer yüksek düzeyli dillerde yazılanlara göre daha hızlı çalışır.

DEBUG programını bir önceki konuda görmüştük. Hatırlayacağınız gibi debug yazıp
programı çalıştırıyor, daha sonra yapacağımız işe uygun komutu yazıyorduk. Biz
programımızı assembly dilinde yazacağımıza göre A komutunu kullanacağız.

DEBUG programının nasıl başlatılacağını daha önceki konumuzda açıklamıştık.
Şimdi, debug programını çalıştırdıktan sonra Resim 2.9’da gösterildiği "A" yazıp enter
tuşuna basınız ("A" komutu assembly dilinde program yazmak için kullanılır.).
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Resim 2.9: DEBUG’da A komutunun çalıştırılması

Resim 2.9’da gördüğünüz gibi adres, ":" ile ayrılmış iki adresten oluşmuştur.
Adreslerin ilki segment adresini, diğeri ise segment içindeki ofset adresini gösterir. Burada
görülen değer default değeridir. Eğer A 103C:1002 gibi bir adres belirleseydik, belirttiğimiz
bu adresten itibaren işleme başlardık.

Artık ASSEMBLY programımızı yazmaya hazırız. Başlangıç olarak basit bir program
seçelim. Mesela AX saklayıcısı içerisine 1234 bilgisini yerleştirip bunu 5 ile toplayalım.
Bunun için Resim 2.10’da gösterilen işlemleri sırası ile gerçekleştirelim. Program sonunda
yazılan "G" komutu programı çalıştırır.

Resim 2.10: DEBUG’la program yazımı

Programı çalıştırdıktan sonra Resim 2.11’de gösterilen sonuç elde edilir. Burada
gördüğünüz gibi AX’in içeriği 5 artırılarak 1239 olarak değiştirilmiştir (kırmızı ile işaretli).
Böylece küçük bir program örneğini assembly dili ile yazmış olduk.
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Resim 2.11: Program sonucu AX içeriğinin 5 artması

2.2.4. Assembly Dili Komutlarının Makine Diline Çevrilmesi

Mikroişlemci sistemlerde lojik (mantıksal) "0" ve "1" ifadelerinden oluşan ve belli bir
görevi yerine getirmek için yazılmış dile MAKİNE DİLİ denir.

Şekil 2.3: Makine dili ve Assembly dili karşılaştırılması

Şekil 2.3’te Assembly dilinde yazılmış olan komut satırının makine dilindeki kod
karşılığı görülmektedir. Görüldüğü gibi, makine dili ikilik (binary) sayı düzenindedir ve
kullanıcı için pek bir şey ifade etmez. Bu sebeple küçük programlar dışında hatasız bir
şekilde program yazabilmek oldukça zordur.

Assembly dilinde yazılan her program hafızada saklanırken veya işleme tabi
tutulurken "0" ve "1" ifadelerine çevrilmeye ihtiyaç duyar. Bu çevirme işlemi
mikroişlemcinin üretici firması tarafından verilen yardımcı kitap kullanılarak elle
yapılabildiği gibi ASSEMBLER programı kullanılarak daha kolay bir biçimde
gerçekleştirilebilir.

Burada karıştırmamamız gereken önemli bir durum vardır. ASSEMBLY dili ile
ASSEMBLER birbirinden farklıdır. Şöyle ki; assembly dili işlemciyi programlayabilmek
için kısaltılmış komut kodları kullanılan bir program iken Assembler ise Assembly dili ile
yazılmış bir programı makine koduna (diline) çeviren bir programdır. Bu durum aşağıdaki
şekilde açıkça ifade edilmektedir:
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Şekil 2.4: Assembly dili ve Assembler

Küçük bir assemblerin, assembly dilinde yazılmış olan programı kodlamasında
aşağıdaki yol izlenir.

1. Assembler programı ROM veya benzeri bir yerde yerleşik değil ise bilgisayarın
RAM belleğine yüklenir.

2. Assembler programının çalıştırılması için komut verilir.
3. Programın çalışması ile kaynak kod makine koduna çevrilerek RAM belleğe

yerleştirilir.

Assembly dili ile yazılan programı makine diline çevirmek için farklı assembler
programları kullanabilir. Bunlar içerisinden TASM en popüler olanlarından biridir. TASM
.asm uzantılı bir dosyanın içindeki assembly ifadelerini ve direktiflerini okur ve bunları
makine kodlarına dönüştürür.

2.2.5. Programın Kaydedilmesi ve Uygulanması

Assembly dilinde yazılmış bir programa isim vermek için “N” komutu ve ardından
kaydetmek için "W" komutu kullanılır. Programı çalıştırmak içinde "G" komutu kullanılır.
Şimdi bunları aşama aşama inceleyelim.

Aşağıda basit bir program uygulaması görülmektedir. Bu programda AX’in içeriği
BX’den çıkarılarak sonuç yine AX’e kaydedilmektedir.

Resim 2.12: Örnek program
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Bu işlemlerden sonra programımızı kaydetmek için "N" komutunu kullanacağız. İki
defa ENTER tuşuna basıp "-" işaretini gördükten sonra N dosya adı.uzantısı (örneğin
mikro.com) verilip ENTER tuşuna basınca programı kaydetmiş oluruz.

Resim 2.13: Assembly programının adlandırılması

Artık programımızı "G" komutunu kullanarak çalıştırabiliriz.

Resim 2.14: Assembly programının adlandırılması ve çalıştırılması
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Resim 2.15: Programın sonucunun gözlenmesi

2.3. Giriş/Çıkış İlişkili Program Uygulamaları

2.3.1. Portlardan Bilgi Girilmesi ve Çıkılması ile İlgili Program Uygulamaları

Assembly dilinde portlara veri girişi ve portlardan veri çıkışı işlemlerinde sırası ile IN
ve OUT komutları kullanılmaktadır. Giriş çıkış komutları bildiğiniz gibi çevresel aygıtlarla
haberleşmede kullanılmaktadır.

Giriş/çıkış komutları kullanılmadan önce veri gönderilecek veya veri alınacak portun
adresi mutlaka DX kayıtçısına yüklenmelidir. Veri gönderme giriş çıkış işleminde sadece
AX saklayıcısı kullanılır. Yani bir porttaki veri ancak AX’e aktarılabilirken benzer şekilde,
sadece AX’deki veri bir porta aktarılabilir. Bildiğiniz gibi I/O komutlarının genel formatı
aşağıda verildiği gibidir.

IN Kaydedici, Port no
OUT Port no, Kaydedici

Şimdi aşağıda verilen örneklerle portlardan bilgi alınması ve okunmasını inceleyelim.
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Resim 2.16: Port çıkışlı program örneği

Resim 2.16’da görülen programın 1 ve 2. satırda sırası ile DX kayıtçısına paralel
portun (LPT1) adresi olan (378)16 değeri, AX kayıtçısına (55) 16 değeri atanmıştır. (55)16

sayısının ikilik (binary) kod karşılığı (0101 0101) olduğu için bitişik olan port çıkışlarından
dördüne +5V (lojik "1") diğer dördüne ise 0V (lojik "0") bilgisi gönderilmektedir. 3. satırda
AX kayıtçısının içeriği DX’in gösterdiği adrese (paralel porta) gönderilmektedir.

Program "G" komutu ile çalıştırıldığı zaman Port çıkışına Şekil 2.5’te verilen bağlantı
yapıldığı zaman çıkış pinlerinden hangisinde lojik "1" oluşursa o pine bağlı olan led diyot
ışık vermeye başlar.

Bilmemiz gereken şeylerden biri de, (378)16 adresinde verilen paralel port 8 bitlik giriş
ve çıkışlarda kullanılır. Bu sebeple AX saklayıcısının yalnızca AH kısmına (yüksek değerli
bit) aktarılan değeri çıkışa gönderir veya girişten gelen bilgi AX kayıtçısının sadece AH
kısmına aktarılır.

Şekil 2.5: Paralel port çıkışına yapılacak bağlantı

Benzer şekilde port girişinden bilgi okumak için aşağıdaki program örnek olarak
incelenebilir.
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Resim 2.17: Porttan bilgi almak için örnek bir program

Program çalıştırıldığı anda, AX kayıtçısına (22)16 bilgisi yüklenir ve bu değer DX
kayıtçısının gösterdiği paralel porta gönderilir. 4. satırdaki komut ile AX’in içindeki değer
sıfırlanır. Ve 22 değeri IN komutu ile AX’in AH kısmına kaydedilir. Böylece porta
gönderilen (22)16 bilgisi aynı porttan AH kayıtçısının içerisine okunup kaydedilir.

Tablo 2.1’de Giriş/Çıkış için adres aralıkları ve bu adres aralıklarının kullanıldığı
giriş/çıkışlar görülmektedir.

Tablo 2.1: Giriş/Çıkış için adres aralıkları

2.3.2. Buton Kontrollü Program Uygulaması

Mikroişlemciye yüklenen bir programı dışarıdan bir buton ile kontrol etmek
isteyebiliriz. Bu bize, port çıkışında bulunan bir devreyi istediğimiz zaman çalıştırmamıza
veya durdurmamıza imkân verir. Bunun için port girişine buton aracılığı ile uygulanacak
bilgi sinyalinin, dijital (lojik) bilgi sinyali olması gerekir.
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Resim 2.18’de buna ilişkin program örneği gösterilmiştir. Şimdi bu programın her bir
satırını sırası ile inceleyelim.

Resim 2.18: Buton kontrollü program

1. satır: DX kaydedicisine LPT-2 portunun adresi (278)16 yükleniyor.

2. satır: DX kaydedicisinin gösterdiği adresdeki lojik "0" veya lojik "1" bilgisi AX
kaydedicisine yükleniyor.

3. satır: DX’den AX’in içerisine yüklenen bilgi (0000)16 bilgisi ile karşılaştırılıyor.

4. satır: Karşılaştırma sonucunda AX’deki bilgi (0000)16 bilgisine eşit ise yani
butondan bilgi girişi yapılmamışsa (butondan gelen bilgi lojik "0" ise), 0103 numaralı (2.
satır) adrese dallanma yapılır. Eğer AX’deki bilgi (0000) 16 bilgisine eşit değil ise program
bir alt satırdan (5. satır) işleyişine devam eder.

5. satır: DX’e LPT-1 portunun adresi (378)16 yükleniyor.

6. satır: CX’in içeriği (5)16 olarak yükleniyor.

7. satır: AX’e, LPT-1 portunun çıkışlarının lojik "1" olması için (FFFF)16 bilgisi
yükleniyor.

8. satır: DX’in gösterdiği 378 numaralı port adresine AX’in içeriği gönderiliyor.

9. satır: CX’in içeriği (0)16 olana kadar 378 numaralı port çıkışı lojik "1" olarak
kalıyor.Bunun için her defasında 010FH adresine döner ve CX içeriğini 1 azaltır. CX’in
içeriği (0)16 olunca program bir alt satıra geçiyor.

10. satır: Program koşulsuz olarak ilk satıra dallanıyor ve işlemleri tekrar yapmaya
başlıyor.
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LPT-1 portundan elde edilecek lojik "0" veya lojik "1" bilgisini görebilmek ve buton
ile kontrolün sağlanıp sağlanmadığını test etmek için önceki anlatımda verilen Şekil 2.5’teki
bağlantıyı LPT-1 portuna tekrar bağlamanız gerekmektedir.

2.4. Alt Programlar ve Zaman Geciktirme (Timer) Programı
Uygulaması

Programlar içerisinde birden fazla kullanılan programları her defasında tekrar tekrar
yazmak kullanışlı değildir. Bunun yerine belli bir yere yazarak ihtiyaç hâlinde o satıra
yönlenerek işlem yaptırılır ve daha sonra geri dönülerek ana programda işleme devam edilir.
Bu şekilde çalıştırılan program parçalarına alt program denir. Bunlardan en çok kullanılanı
zaman geciktirme (timer) programıdır. Zaman geciktirme programlarında süre bilgisayarın
işlem hızına bağlı olarak değişebilir. Aşağıdaki zaman geciktirme programı yaklaşık 30
saniye geciktirme yaptırarak işlem bitiminde ekranda register’ların durumunu
göstermektedir.

C:\>DEBUG
-A
0CAF:0100 MOV AX,FFFF
0CAF:0103 MOV BX,FFFF
0CAF:0106 MOV CX,2
0CAF:0109 DEC CX
0CAF:010A JNZ 0109
0CAF:010C DEC BX
0CAF:010D JNZ 0106
0CAF:010F DEC AX
0CAF:0110 JNZ 0103
0CAF:0112 INT 3

CX,BX ya da AX’e atanan değerlerle süre değiştirilebilir.

2.5. Sağa ve Sola Bit Kaydırma Uygulamaları

Bildiğiniz üzere bit kaydırma komutları, SHL (sola kaydırma) ve SHR (sağa
kaydırma) komutları idi. Bu komutların genel kullanımı aşağıda gösterildiği gibidir.

SHL kaydedici, değer
SHR kaydedici, değer

Aşağıdaki örneklerle konuyu pekiştirmeye çalışalım. Debug programını çalıştırıp
Resim 2.19’da gösterilen komut satırlarını yazıp programı çalıştırınız.
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Resim 2.19: Sola kaydırma uygulaması

Program AX kayıtçısı içerisinde kayıtlı olan (4)16 sayısını bir bit sola kaydıran
programdır. Bildiğiniz gibi kayıtçı içerisine bilgiler ikilik kod (binary) olarak
kaydedilmektedir. Bu durumda (4)16 bilgisi kaydedici içinde (0100)2 olarak
kaydedilmektedir. Bu bilgi aşağıda gösterildiği gibi sola kaydırılırsa AX’in içeriği
(8)16=(1000)2 olarak değişmektedir. Resim 2.20’de bu durum daha iyi anlaşılmaktadır.

Resim 2.20: Program sonucu olarak AX değeri 0008h
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Şimdi benzer uygulamayı SHR komutu için yapalım. Bu defa AX’in içeriğini 8 olarak
verelim. Bir önceki programın tersi olacağına göre program sonunda AX’in içeriği (4)16

olmalıdır. Şimdi aşağıdaki programı inceleyelim.

Resim 2.21: Sağa kaydırma ile ilgili program

Resim 2.21’de verilen program yazılıp çalıştırıldığı zaman aşağıdaki sonuç elde edilir.
Görüldüğü gibi AX’in içeriği (4)16 olarak değişmiştir.

Resim 2.22: Program sonucu

2.6. Interrupt (Kesme) Programı Uygulamaları

Şimdiye kadar yaptığımız uygulamalarımızda INT 21, INT 20, INT 3 gibi DOS
kesmelerini kullandık. Bu uygulamamızda BIOS kesmesi ile ilgili uygulamaya ağırlık
vereceğiz.
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Verilen programda, BIOS kesmesi ile ekranın tamamını sildikten sonra ekranda
istenilen satır ve sütuna renk efektleri oluşturulmasını göreceksiniz.

Resim 2.23: INT 10 kesmesi kullanılan program

Verilen programda AX kaydedicisine (0600)16 bilgisi yüklenmiştir. Bu bilgi, ekranın
tamamını yukarı doğru kaydır (sil) anlamına gelmektedir. Eğer ekranı aşağı doğru kaydırmak
(silmek) istersek (06)16 yerine (07)16 yazılır. 2. satıra gelindiği zaman BH kaydedicisine
kırmızı üzerine sarı anlamına gelen (4E)16 bilgisi yüklenmiştir. Ekrandaki yazı Resim 2.24’te
gördüğünüz gibi kırmızı renk zemini üzerine sarı olacak şekilde ayarlanmıştır.

Ekranın silinecek olan satır ve sütun koordinatları ile zemin ve yazı renginin
başlayacağı ve biteceği satır ve sütun değerleri sırası ile CX ve DX değerlerine yüklenmiştir.
CX kaydedicisine yüklenen (0000)16 bilgisi, sıfırıncı satır ve sütundan başlamasını, DX’e
yüklenen (150A) 16 bilgisi ise 21. satır 15. sütunda sonlanmasını bildirmektedir.

Resim 2.24: Interrupt örnek programı sonucu



66

2.7. Aritmetik ve Karakter Verili Program Uygulamaları

2.7.1. Aritmetik İşlemli Program Uygulaması

Bu uygulamada, DS:200’den başlayıp DS:207’ye kadar olan bloktaki sayıların kaç
tanesinin 55’ten küçük olduğunu bulup sonucu DS:0210 adresine yazan programı yapacağız.
Bunun için aşağıdaki verileri "E" komutu Resim 2.25’te gösterildiği gibi ilgili adreslere
kaydediniz ve "A" komutu ile assembly komutlarının yazımına geçiniz.

(DS:200=05, DS:201=0A, DS:202=4B, DS:203=59, DS:204=77, DS:205=6A,
DS:206=24, DS:207=61)

Resim 2.25: Örnek program için gerekli verilerin girilmesi

Resim 2.26’da ise bizden istenilen işlemi yerine getirecek olan debug programı
gösterilmiştir. Renkli işaretli olan yerler döngü adreslerinin yerlerini göstermektedir.
Program sonunda (55)16 dan küçük olan sayıların miktarı [0210] adresine kaydedilir.
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Resim 2.26: 55H’den küçük sayıları sayan program

2.7.2. Harf ve Sembol Çıkışlı Program Uygulamaları

Ekrana harf veya karakter yazmak için aşağıdaki kısa programı kullanabiliriz. Bunun
için ASCII kodlarına ihtiyacımız vardır. ASCII kod tablosunda gülen bir yüz ifadesinin (☺) 
hexadecimal (16’lık sayı sistemi) kodunu bulunuz. Tabloda bu değerin (1)16 olduğunu
göreceksiniz. Şimdi aşağıdaki küçük programı yapalım.

Resim 2.27: Sembol çıkışı veren program örneği

Program çalıştırıldığı zaman renkli kare içinde gördüğünüz gibi ekranda (☺) sembolü 
yazdırılmıştır.
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Resim 2.28: Sembol çıkışı veren program örneği sonucu

Ekrana başka bir ifade veya harf yazdırmak için 1. satırda verilen komuttaki DL’nin
önündeki (1)16 rakamını değiştirmeniz yeterlidir.

İkinci satırda yapılan işlemin sebebi, veri giriş çıkışı için kullanılan INT 21 DOS
kesmesidir. Kesme sonunda çalıştırılacak olan ekranın (2)16 kodu, programın yazılması
sırasında AH saklayıcısına yüklenir ve INT 21 kesmesi AH saklayıcısına bakarak ilgili
fonksiyonu çalıştırır.

2.8. Kod Dönüştürücü Program Uygulaması

Yapacağımız program hexadecimal (onaltılık) değerdeki bir sayının ASCII ve BCD
karşılıklarını bulan bir programdır.

Resim 2.29’da verilen program uygulamasını ASSEMBLY dilinde yazarak
çalıştırınız.

Resim 2.29: Kod dönüşümü yapan program örneği
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2.9. Sensör Girişli Program Uygulaması

Eğer işlemcimizi, sensörlerden (ısı, ışık, ses, ağırlık, denge sensörleri vb.) alınacak bir
bilgi ile herhangi bir sistemi kontrol etmesi için programlamak istiyorsak öncelikle
sensörlerden alınacak bilgiyi mutlaka dijital bir bilgi sinyaline dönüştürmek gerekir. Çünkü
sensörler algıladıkları ısı, ışık vb. çevresel etkileri analog bir elektrik sinyaline dönüştürür.
Bildiğiniz gibi analog bilgi sinyalleri de işlemcimizin yorumlayamayacağı bir bilgi
sinyalidir. Şekil 2.6’da analog ve dijital bilgi sinyali gösterilmiştir. Tabii ki analog bilgi
sinyali daha farklı şekillerde de olabilir.

Şekil 2.6: Analog ve dijital bilgi sinyalleri

Şekilde de gördüğünüz gibi, analog bilgi sinyali "0" ve "1" bilgilerinin dışında diğer
ara değerleri de içermektedir. Oysa dijital bilgi sinyali sadece "0" ve "1" bilgilerini içererek
bilginin var veya yok olduğunu kesin olarak gösterebilmektedir. Zaten işlemcileri
tanımlarken bilginin var veya yok olmasına göre işlem yapan elemanlar olarak
tanımlamıştık. Bu sebeple işlemci dijital bilgiye ihtiyaç duymaktadır.

Analog bir bilgi sinyali, kısaca ADC olarak adlandırılan analog dijital çeviriciler ile
dijital bir bilgiye dönüştürülebilir. Şekil 2.7’deki blok diyagramda ADC girişindeki ve
çıkışındaki bilgi sinyalleri gösterilmiştir.

Şekil 2.7: ADC giriş ve çıkış sinyalleri

Sistem için daha önce hazırladığımız buton kontrollü programı kullanabiliriz. Aradaki
fark, port girişine uygulanacak dijital bilginin buton yerine, sensör ve sensör bilgisini dijital
bilgiye çeviren ADC’den alınmasıdır.

Port girişine daha pratik olması için röle kumanda eden bir devre bağlayabiliriz.
Böylece röle kontaklarına dijital bir bilgi girerek ADC’ye gerek olmadan dijital bilgi girişi
yapabiliriz. Aşağıda buna uygun uygulama örnekleri gösterilmiştir. Tabii buton kontrollü
uygulamada yaptığımız programı kullanıyoruz.
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2.9.1. Işığa Duyarlı Program Uygulamaları

Işığa duyarlı bir devre olan Şekil 2.8’deki devredeki röle kontakları uçlarına, dijital bir
bilgi uygulanır ve kontak çıkışı uygun olan porta giriş olarak verilirse LDR elemanı üzerine
her ışık düşmesinde röle kontaklarını çeker ve port girişine dijital bilgi girişine izin verilir.

Böylece portta istenilen bilgi var olmuş olur ve program bu değerlere göre işlem
yapar. Eğer LDR üzerinde ışık yok ise röle kontakları açık kalır ve port girişinde sıfır bilgisi
oluşur. Işık şiddetinin devredeki 10 K değerindeki potansiyometre ile ayarlayabilirsiniz.

Şekil 2.8: Port girişine bağlanacak devre şeması

2.9.2. Sese Duyarlı Program Uygulaması

Şekil 2.9’da verilen devreyi ilgili port girişine uyguladığınız zaman, port girişi için
gerekli dijital bilgiyi gelen sese bağlı olarak alabilirsiniz.
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Şekil 2.9: Port girişine bağlanacak devre şeması

2.9.3. Isıya Duyarlı Program Uygulaması

Şekil 2.8’dekine benzer bir devre şeması ve gerekli bağlantılar Şekil 2.10’da
gösterilmiştir. Bu defa çevre sıcaklığındaki artışı algılayan NTC ile röle kontakları kumanda
ediliyor ve kontak uçlarındaki dijital bilgi port girişine gönderiliyor. Işığa duyarlı devrede
olduğu gibi istenilen ısı değeri 10 K değerindeki potansiyometre ile ayarlanabilir.

Şekil 2.10: Port girişine bağlanacak devre şeması
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UYGULAMA FAALİYETİ

0h’dan 30 h’a kadar sayan ve sayma işlemini tamamladığında ekranda gülen yüz
simgesi yazan ve portta bir biti 1 yapan program yazınız ve bilgisayarda çalıştırınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Programın akış diyagramını çıkartınız.
 Öncelikle çalışma masanızı düzenleyiniz.
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 Bilgisayarınızı açarak hazır hâle getiriniz.

 Bilgisayarınızda DEBUG programını
çalıştırınız.

 Akış diyagramından yararlanarak
Assembly kodlarını yazınız.

 Bilgisayarınızda başka bir program
çalıştırmayınız. Sadece DEBUG’ı açınız.

 Port çıkışı için gerekli devreyi ilgili
porta bağlayınız.

 Port çıkışını gösteren devrenin çalışır
durumda olduğuna emin olunuz.

 -q komutu ile programı çalıştırınız.

 Programın hedeflediğiniz şekilde çalışıp
çalışmadığını anlamak için işlem başında
–r komutu ile register durumlarını
inceleyebilirsiniz.

 Program istediğiniz şekilde çalışıyorsa
sonlandırınız ve programı kaydederek
DEBUG’dan çıkınız.

 Programı kaydederken verdiğiniz ismi ve
kayıt adresini not alırsanız daha sonra
rahatlıkla bulabilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Çalışma ortamınızı faaliyete hazır duruma getirdiniz mi?

2. Kullanacağınız araç gereci uygun olarak seçtiniz mi?

3. Sayma tamamlandığında porta çıkış verebilmek için gereken port
adresini tespit edebildiniz mi?

4. Akış diyagramını oluşturabildiniz mi?

5. Assembly programını yazarken gerekli komutları kullanabildiniz mi?

6. İşlemcinin (bilgisayarın) port giriş ve çıkışlarına bağlantıyı doğru
şekilde yapabildiniz mi?

7. Yazdığınız programı çalıştırabildiniz mi?

8. Çalışma ortamınızı temizleyip düzenlediniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. DEBUG programı için hangisi doğru değildir?
A) MS-DOS ve WINDOWS programları ile birlikte gelen bir programdır.
B) Uzantısı BAT olan doğrudan çalıştırılabilir dosyaları oluşturur.
C) Uzantısı EXE ve COM olan dosyaları oluşturabilir.
D) EXE ve COM uzantılı dosyalar üzerinde inceleme ve düzeltme yapma imkânı

sağlar.

2. DEBUG programındaki R komutunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Program için gerekli ayarları yapmamızı sağlar.
B) Kaydedici içeriklerini düzeltmemizi sağlar.
C) Kaydedicileri ve içeriklerini görmemizi sağlar.
D) Kaydediciler için gerekli ayarları yapar.

3. Aşağıda verilen DEBUG komutlarından hangisinin yaptığı iş yanlış olarak verilmiştir?
A) Q komutu, DEBUG programından çıkmamızı sağlar.
B) D komutu, belleğin bir kısmını ekranda gösterir.
C) E komutu, belleğe karakter dizisi girmemizi sağlar.
D) A komutu, bellekteki herhangi bir programı çalıştırmamızı sağlar.

4. Aşağıdaki program örneği için verilen seçeneklerden hangisi doğru değildir?
MOV AX,52h
ADD AX,3h
INT 3
A) Program basit bir toplama işlemi yapmaktadır.
B) İşlem sonucu AX’in içeriği 55h olarak değişir.
C) AX’in içeriğinden 3 eksiltilir.
D) Programda AX kaydedicisinin içeriğine EF bilgisini yazılmaktadır.

5. Aşağıdaki programın işleyişi sonucunda AX’in yeni içeriği ne olur?
MOV AX,3
SHL AX,1
INT 3
A) (0110)2=(6)10

B) (0100)2=(4)10

C) (0010)2=(2)10

D) (1001) 2=(9)10

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise
Y yazınız.

6. ( ) Oluşturulacak olan programın genel yapısının şematik olarak semboller ile

gösterilmesine akış diyagramı veya blok diyagram adı verilir.

7. ( ) ASSEMBLY dilindeki IN ve OUT komutları ile portlardan bilgi alınır veya bilgi
girilir.

8. ( ) Ekranımızın istediğimiz satır ve sütununa renk efekti eklemek için DOS kesmesi

olarak bildiğimiz kesmeleri kullanırız.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1. Mikroişlemcilerle, çevre birimleri ve hafıza elemanları arasında devre bağlantılarını
sağlayan iletkenlere ve yollara ……………….……………………….. denilir.

2. AX, BX ,CX ve DX kaydedicileri ................ amaçlı kaydediciler olarak adlandırılır.
3. Mikroişlemcinin çevre birimler ile eş zamanlı çalışmasını, register, ALU ve diğer

birimler arasındaki veri akışının düzenli olarak gerçekleşmesini sağlayan birime
…………………….. denir.

4. Bilgileri hafızasında geçici olarak saklayan belleklere ………… bellek denilir.
5. Hafızanın herhangi bir adresinde, kaydedicide veya giriş/çıkış portunda saklanan
6. bilgilerin temsil ettiği alana …………….. denir.

Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D,
yanlış ise Y yazınız.

7. ( ) Buffer’ler verileri geçici olarak hafızada tutar.
8. ( ) İşlemci, komut kodlarını çıkışa aktarır.
9. ( ) EEPROM belleklerin en büyük avantajı çok hızlı yazılıp silinebilir olmasıdır.
10. ( ) CPU’nun temel bileşenleri aritmetik mantık birimi ve kontrol birimidir.
11. ( ) USB girişine bir çevre birim takıldığı zaman bilgisayar mutlaka kapatılıp tekrar

açılmalıdır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 B
2 C
3 C
4 A
5 C
6 D
7 A
8 B
9 D

10 A
11 C
12 C
13 A
14 C
15 B
16 D
17 A
18 A
19 D
20 C
21 D
22 D
23 B
24 C
25 A
26 C
27 D
28 B

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 B
2 C
3 D
4 C
5 A
6 Doğru
7 Doğru
8 Yanlış

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 İletişim Hatları
2 Genel

3
Kontrol
Birimi

4 Ram
5 Operand
6 Doğru
7 Yanlış
8 Yanlış
9 Doğru

10 Yanlış
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