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Tässä työssä suunnitellaan yleiskäyttöinen mikroprosessori, joka toteutetaan 

FPGA:lle VHDL:llä. Nykyään on FPGA-piireille alkanut saada yhä enemmän niin 

kutsuttuja ”softcore”-prosessoreita. Tarkoitus on tutkia mitä tällaisen prosessorin 

suunnittelu alusta asti vaatii. Suunnittelun päätavoitteena on toteuttaa prosessorin 

arkkitehtuuri niin, että sitä on helppo muokata jälkikäteen.  Tämä mahdollistaa, 

että prosessoria on nopea muokata sopimaan erilaisiin tehtäviin. Se on myös 

suunnittelun tärkein vaatimus. 

Prosessorin ensimmäinen versio suunnitellaan piirikaaviopohjaisella Logisim-

simulaattorilla, jossa sitä on hyvä hahmotella ennen VHDL:llä tapahtuvaa 

lopullista toteutusta. Prosessoriin suunnitellaan ja toteutetaan VHDL:llä lisäksi 

PS/2-portti näppäimistöä varten sekä VGA-näytönohjain tekstin tulostamiseksi 

näytölle. Prosessorin testaamista varten suunnitellaan ja toteutetaan 

kontrolliohjelma, joka sisältää komentotulkin ja 18 suoritettavaa käskyä 

(ohjelmaa). Kontrolliohjelman ohjelmointia varten toteutetaan Python-

ohjelmointikielellä assembler-kääntäjä. 

Tässä työssä tutustutaan myös avoimen lähdekoodin FPGA-laitteistosuunnitteluun 

keskittyvän OpenCores-sivuston prosessoritarjontaan. Tarkoitus on vertailla 

suunniteltua prosessoria sivuston prosessoreihin sekä miettiä hieman prosessorin 

jatkokehittelymahdollisuuksia. Pääpaino tässä työssä on kuitenkin prosessorin 

suunnittelussa ja toteutuksessa, jota tullaan käymään läpi erittäin tarkasti. 

Suunniteltuun prosessoriin on myös mahdollista tutustua osoitteessa: 

http://www.saunalahti.fi/~matisol/CPU/. 

Avainsanat: VHDL, tietokone, digitaalitekniikka, ohjelmointi, VGA, PS/2, 

assembly 
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Isola M. J. (2015) Design and FPGA Implementation of a General-Purpose 

Microprocessor. University of Oulu, Department of Electrical Engineering, Degree 

Programme in Electrical Engineering. Master's thesis, 289 p. 

 

The purpose of this Master's thesis is to design and implement a general-purpose 

microprocessor in VHDL on FPGA. Nowadays, there are so called "softcore" 

microprocessors available for FPGAs. This thesis investigates how to design a 

softcore processor from scratch. The main goal is to design the processor 

architecture to be easily modified afterwards. This allows quick customizing of the 

processor for various tasks. That is also the most important design requirement. 

The first version of the processor is designed in Logisim circuit simulator which 

provides a working prototype before final implementation in VHDL. Other 

hardware designed and implemented in VHDL are a PS/2 port for keyboard and a 

VGA controller for displaying text on a screen. To test the processor a control 

program is implemented which includes a command prompt and 18 executable 

commands (programs). A Python-based assembler is also implemented to compile 

the control program. 

This thesis also investigates open source FPGA hardware development community 

OpenCores.org. The aim  is to compare the implemented processor to other 

processors found from OpenCores and to think about some further development 

opportunities. The main focus however is in the processor design and 

implementation which is explained carefully in detail. Additionally, the designed 

processor can also be found at: http://www.saunalahti.fi/~matisol/CPU/. 
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Alkulause



 

ASIC (Application Specific Integrated Circuit) Sovelluskohtainen 

mikropiiri. 

Assembler Ohjelma joka kääntää assembly-kielisen ohjelman 

konekieleliseksi. 

Assembly Symbolinen konekieli. 

FPGA (Field-Programmable Gate Array) Digitaalinen mikropiiri, joka 

sisältää ohjelmoitavaa logiikkaa. Sillä voidaan toteuttaa 

periaatteessa minkä tahansa digitaalisen piirin toiminnallisuus. 

Harvard Tietokonearkkitehtuuri, jossa data ja ohjelmat ovat 

-arkkitehtuuri erillisissä muisteissaan. 

Keskeytysvektori Hyppykäsky keskeytysrutiiniin. 

Pointteri Osoitinmuuttuja. 

PS/2 Vuonna 1987 esitelty sarjamuotoinen tiedonsiirtostandardi. 

RGB (Red Green Blue) Kolmesta analogisesta komponentista 

muodostuva signaali, jota käytetään mm. VGA:ssa värien 

muodostamiseen. 

VGA (Video Graphics Array) Vuonna 1987 esitelty näyttöstandardi. 

VHDL (VHSIC Hardware Description Language) 

Laitteistokuvauskieli. Periaatteena on kuvata laitteiston, 

erityisesti digitaalipiirien, toimintaa tekstimuotoisesti. 

Von Neumann Tietokonearkkitehtuuri, jossa data ja ohjelmat ovat 

-arkkitehtuuri samassa osoiteavaruudessa. 

Lyhenneluettelo



 

FPGA-piirit kehittyvät koko ajan suorituskykyisemmiksi sekä edullisemmiksi. Tästä 

seuraa, että niitä käytetään yhä useammin digitaalisten piirien lopullisena alustana. 

FPGA-piireille on alkanut saada myös yhä enemmän niin kutsuttuja ”softcore”-

prosessoreita. Termillä ”soft microprocessor” tarkoitetaan sitä, että kokonainen 

mikroprosessori toteutetaan FPGA-piirin sisällä. Prosessori toteutetaan silloin 

laitteistokuvauskielillä kuten VHDL tai Verilog. ”Softcore”-prosessorit voivat olla joko 

kaupallisia tai vapaassa käytössä olevia. Kaupallisissa prosessoreissa niiden 

laitteistokuvauskielinen koodi on suojattu niin, ettei sitä pääse näkemään tai 

muokkaamaan. Tästä seuraa, että prosessoria on mahdoton muokata sopimaan 

esimerkiksi johonkin erikoistehtävään. 

OpenCores.com-sivustolla on tällä hetkellä suurin valikoima vapaan lähdekoodin 

prosessoreita. Jaossa olevissa prosessoreissa niiden laitteistokuvauskielinen koodi on 

muokattavissa. Suurin osa OpenCores-sivustolla olevista prosessoreista on kuitenkin 

alun perin ASIC:lle suunniteltujen prosessoreiden klooneja. Niiden arkkitehtuuri on 

usein todella monimutkainen, koska näin on ollut mahdollista saada kaikki prosessorin 

toiminnot toteutettua mahdollisimman vähillä transistoreilla. Tästä seuraa, että 

prosessorien muokkaaminen on vaikeaa.  

Lisäksi OpenCores-sivustolla olevien prosessoreiden laitteistokuvauskielinen toteutus 

on usein melko vaikeaselkoista. Prosessoreita tehtäessä ei ole ollut usein mielessä, että 

joku haluaisi päästä muokkaamaan niitä jälkikäteen. Laitteistokuvauskielisen koodin 

kommentointia on myös niukasti ja prosessoreiden muutakin dokumentointia on 

valitettavan vähän. Tämä vaikeuttaa prosessoreiden muokkaamista entisestään. 

Kuitenkin prosessorin muokkausmahdollisuudesta voi olla joskus suuresti hyötyä. 

Silloin on mahdollista ottaa käyttöön esimerkiksi kokonaan uusia käskyjä, joiden avulla 

prosessorille annettu tehtävä saadaan suoritettua tehokkaammin. Voidaan ottaa käyttöön 

esimerkiksi uusia rekistereitä tai I/O-portteja, joiden avulla dataa saadaan prosessoitua 

tehokkaammin. Prosessorin bittileveyttä ja muistin määrää voi olla myös joskus 

välttämätöntä muokata sopimaan kyseistä tehtävää varten. Lisäksi on mahdollista karsia 

1. Johdanto



 

tarpeettomia ominaisuuksia. Näin voidaan säästää FPGA-resursseja muita FPGA-piirille 

suunniteltavia toimintoja silmällä pitäen. Helposti muokattavissa oleva prosessori voisi 

olla siis samalla todella suorituskykyinen, mutta vähän FPGA-resursseja vievä. Yleensä 

nämä kaksi ominaisuutta eivät mahdu samaan pakettiin. 

Tämän työn tarkoitus on suunnitella ja toteuttaa FPGA:lle prosessori, jota on helppo 

muokata jälkikäteen. Tämä on suunniteltavan prosessorin tärkein ominaisuus ja sellaista 

prosessoria ei näyttäisi vielä olevan saatavilla, jossa olisi otettu tämä asia huomioon. 

Prosessorin arkkitehtuuri suunnitellaan sellaiseksi, että siihen on nopea lisätä uusia 

käskyjä, muuttaa bittileveyksiä, lisätä prosessorin muistia tai esimerkiksi muuttaa 

rekistereiden määrää.  

Tämän diplomityön puitteissa prosessorista on tarkoitus suunnitella vain toimiva 

”runko”, mutta myöhemmässä vaiheessa prosessori on helppo muuttaa tukemaan 

esimerkiksi jotain C-kääntäjää. Silloin prosessoriin tarvitsee vain lisätä C-kääntäjän 

tarvitsemat käskyt sekä rekisterit. Prosessori tullaan lisäksi suunnittelemaan niin, että 

käskyjen suorittaminen vie siinä mahdollisimman vähän kellojaksoja. Näin prosessorista 

saadaan nopea. Prosessorin arkkitehtuuri toteutetaan myös siten, että prosessoriin 

voidaan helposti lisätä kaksivaiheinen liukuhihna, jolla prosessorin suorituskyky 

voidaan tarvittaessa tuplata. 

Prosessorin alustavaan suunnitteluun käytetään piirikaaviopohjaista Logisim-

piirisimulaattoria, josta on apua erityisesti kontrollilogiikan hahmottelussa. Prosessorin 

lopullisessa VHDL-toteutuksessa täytyy jotkut kontrollilogiikan toiminnot kuitenkin 

toteuttaa eri tavalla, johtuen VHDL-kielen kuvausluonteesta. Prosessoriin suunnitellaan 

ja toteutetaan lisäksi PS/2-portti näppäimistöä varten sekä VGA-näytönohjain tekstin 

tulostamiseksi näytölle. Nämä täytyy piirien monimutkaisuuden takia suunnitella 

suoraan VHDL:llä. Prosessorin testaamista varten suunnitellaan ja toteutetaan 

kontrolliohjelma, joka sisältää komentotulkin ja 18 suoritettavaa käskyä (ohjelmaa). 

Kontrolliohjelma antaa hyvän työkalun testaukseen. Sen avulla on esimerkiksi 

mahdollista katsoa prosessorin muistin sisälle sekä ohjelmoida prosessoria suoraan 

konekielellä. Tästä on apua jos prosessoriin halutaan lisätä esimerkiksi uusia käskyjä, 

koska näin on mahdollista päästä nopeasti testaamaan sekä hyödyntämään 



 

kontrolliohjelman ominaisuuksia ilman että assembler-kääntäjään tai itse 

kontrolliohjelmaan tarvitsee tehdä muutoksia. 
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2. Katsaus mikroprosessorien historiaan 

Transistorin keksiminen yhdysvaltalaisessa Bell Laboratories -yrityksessä vuonna 1947 

oli merkittävä askel digitaalisen elektroniikan kehityksessä. Transistorin ansiosta oli 

mahdollista päästä eroon epäluotettavista, tilaa ja sähköä vievistä elektroniputkista. 

Kuitenkin piirilevylle juotettavat yksittäiset transistorit ja niiden johdotukset veivät 

edelleen kohtuuttomia määriä tilaa ja sähköä. Esimerkiksi 1961 esitelty oman aikansa 

supertietokone IBM 7030 Stretch sisälsi arviolta 150 000 yksittäin juotettua transistoria 

(Kuva 1) ja tarvitsi tilaa ison hallin verran [1]. Vertailuksi voisi tässä mainita esim. Intel 

80386:sen, jonka mikroprosessorissa on 275 000 transistoria [2]. 

 

 

Tarvittiin siis keino, jolla transistoreita voitaisiin pakata pienempään tilaan. Pitkän 

kehitystyön jälkeen ongelmaan löytyi ratkaisu ja vuonna 1959 onnistui Texas 

Instruments integroimaan samalle piisirulle vastuksen sekä transistorin. Mikropiirien 

Kuva 1. IBM 7030 Stretch:n yksittäin juotettuja transistoreita [3].
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aikakausi oli alkanut. 1960-luvun alussa mikropiirit sisälsivät vain muutamia 

transistoreita, mutta vuosikymmenen puolivälin jälkeen jo satoja. Esimerkiksi vuonna 

1968 Yhdysvaltojen ilmavoimat kehitti 288-bittisen CMOS SRAM-muistin, joka oli 

integroitu yhdelle piisirulle [4].  

Pitkän kehitystyön jälkeen vuonna 1971 Intel julkaisi maailman ensimmäisen 

kaupallisen kokonaan yhdelle piisirulle integroidun mikroprosessorin, Intel 4004:n 

(Kuva 2). Se oli 4-bittinen, sisälsi 2300 transistoria ja viivanleveys oli 10 mikrometriä 

[5]. 

 

 

Tämän jälkeen kehitys on ollut huimaa. Vuonna 1978 julkistetussa Intel 8086:ssä oli jo 

29 000 transistoria viivanleveyden ollessa 3 mikrometriä. Vuonna 1989 julkaistussa 

Intel 80486:ssä päästiin ensimmäisen kerran yli miljoonan transistorin rajan 

viivanleveyden ollessa tasan 1 mikrometri [7]. 

Kuva 2. Intel 4004 mikroprosessori [6].
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1990- ja 2000-luvuilla kehitys jatkui tasaisesti. Vuonna 2000 julkistetussa Intel Pentium 

4:ssa viivanleveys oli jo kutistunut 180 nanometriin transistorien määrän ollessa reilu 40 

miljoonaa. 2010-luvulle tultaessa yhdelle piisirulle saatiin mahtumaan jo yli miljardi 

transistoria viivanleveyden ollessa alle 50 nanometriä [7]. 

Yhä pienempien ja monimutkaisempien mikropiirien valmistaminen käy koko ajan 

haastavammaksi, koska viivanleveyttä ei voida pienentää ikuisesti. Yhden atomin 

halkaisija on noin 0,1-0,5 nanometriä, joten sitä pienemmäksi ei voida enää mennä [8 s. 

45]. Avuksi täytyy ottaa esimerkiksi transistoreiden 3D-pakkaus tekniikoita [9 s. 1051-

1055]. 

Myös mikropiireille toteutettavan logiikan suunnitteleminen ja testaaminen on käynyt 

koko ajan haastavammaksi, koska piirit ovat monimutkaistuneet. Tietokoneella 

tapahtuvan simuloinnin lisäksi on testaukseen tarvittu muitakin apuvälineitä. 1980-

luvulla heräsi ajatus ohjelmoitavasta logiikasta, jossa toteutettavaa piiriä tai sen jotain 

osaa voitaisiin testata.  

Nykyään ohjelmoitava logiikka on kehittynyt jo niin pitkälle että sitä ei käytetä enää 

pelkästään testaamiseen, vaan sitä voidaan käyttää myös toteutettavien piirien 

lopullisena alustana. Seuraavaksi tutustutaan hieman lisää tähän tekniikkaan. 
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3. FPGA-piirit ja niiden tuomat uudet näkymät 

FPGA (Field-Programmable Gate Array) on digitaalinen mikropiiri, joka sisältää 

ohjelmoitavaa logiikkaa. Sillä voidaan toteuttaa periaatteessa minkä tahansa digitaalisen 

piirin toiminnallisuus. FPGA-piiriä ohjelmoidaan käyttämällä laitteistokuvauskieliä 

kuten VHDL tai Verilog. 

Kuvassa 3 näkyy FPGA-piirin periaatekuva. Piiri koostuu logiikkasoluista, joita 

yhdistetään toisiinsa käyttämällä ohjelmoitavaa johdotusta. Kuvassa 4 näkyy yhden 

logiikkasolun yksinkertaistettu periaatekuva. Logiikkasolussa on yleensä ainakin LUT-

muisti (look-up table), D-kiikku ja multiplekseri. Kuvan 4 logiikkasolu toteuttaa yhden 

xnor-portin. 

 

 

 

Kuva 3. FPGA-piirin periaatekuva.
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Xilinx kehitti vuonna 1985 ensimmäisen kaupallisesti kannattavan ohjelmoitavan 

logiikan (Programmable Array Logic) Xilinx XC2064:n. Siinä oli 64 ohjelmoitavaa 

logiikkalohkoa, joissa oli kussakin kaksi 3-sisääntuloista LUT-muistia. Logiikkaportteja 

siinä oli yhteensä 1000 [10 s. 3].  

1980-luvun lopulla onnistuttiin Yhdysvaltojen puolustushallinnon alaisuudessa (Naval 

Surface Warfare Department) toteuttamaan onnistunut tutkimusprojekti, jossa 

toteutettiin tietokone käyttämällä ohjelmoitavaa logiikkaa, joka sisälsi 600 000 

logiikkaporttia. Tämä on myös nykyaikaisen FPGA-piirin esi-isä. Samassa yhteydessä 

syntyivät myös Verilog- ja VHDL-laitteistokuvauskielet [11 s. 236]. 

2000-luvun alun kaupallisissa FPGA-piireissä logiikkaporttien määrää mitattiin jo 

useissa miljoonissa porteissa. Nykyään määrät ovat kasvaneet jo todella suuriksi, joten 

niitä ei enää usein ilmoiteta ollenkaan. Esimerkiksi vuonna 2014 julkaistussa Alteran 

Stratix 10:ssä on jo yli 4 miljoonaa logiikkaelementtiä, joten logiikkaportteja täytyy 

siinä olla monikymmenkertainen määrä [12]. 

Kuva 4. Logiikkasolun yksinkertaistettu periaatekuva.
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FPGA-piireissä käytettävät viivanleveydet ovat vuonna 2015 tippumassa 14 nanometriin 

ja transistorien 3D-pakkaamisella saadaan myös synnytettyä merkittävää tilansäästöä 

[12]. Tästä seuraa että on mahdollista toteuttaa entistä monimutkaisempia sekä 

nopeampia FPGA-piirejä. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia ja FPGA-piireistä on 

tullutkin varteenotettavia vaihtoehtoja ASIC-piireille, varsinkin sellaisissa sovelluksissa 

joiden valmistusmäärät eivät ole isoja [13 s. 440]. 

Jos valmiilta ASIC-piiriltä löytyy suunnitteluvirhe, sitä ei voida enää korjata jälkikäteen. 

FPGA-piiri voidaan kuitenkin aina ohjelmoida uudelleen. Tämä on ehdottomasti FPGA-

piirien parhaita ominaisuuksia ja se myös lyhentää digitaalisten piirien suunnitteluun 

käytettävää aikaa verrattuna ASIC-piireihin [13 s. 439-440]. 

FPGA-piireille saa nykyään myös niin kutsuttuja ”softcore”-prosessoreita. Näin on 

mahdollista toteuttaa kokonaisia sulautettuja järjestelmiä yhden FPGA-piirin sisällä. 

Tämä on erittäin mielenkiintoinen kehityssuunta, varsinkin jos prosessorin 

laitteistokuvauskielinen koodi on avoimesti muokattavissa. Tämä mahdollistaa sen, että 

sulautetun järjestelmän suunnittelijalla on mahdollisuus vaikuttaa myös prosessorin 

toteutukseen. Tästä voi olla joskus suuresti hyötyä [14 s. 5]. 

Samalla herää kysymys siitä, että mitä vaadittaisiin kokonaan oman prosessorin 

suunnittelemiseksi FPGA:lle. Tässä työssä siitä on tarkoitus ottaa selvää. 

  



    18 

4. Mikroprosessorin suunnittelu 

Tässä työssä suunnitellaan yleiskäyttöinen mikroprosessori, joka toteutetaan FPGA:lle 

VHDL:llä. Tarkoitus on tutkia mitä prosessorin suunnitteleminen alusta asti vaatii. 

Suunniteltavan CPU:n arkkitehtuuri pyritään toteuttamaan siten, että prosessoria on 

helppo muokata jälkikäteen. Tarkoitus on että prosessoriin voi nopeasti lisätä uusia 

käskyjä sekä muita ominaisuuksia. Tämä on ehdottomasti prosessorin parhaita puolia, 

koska se mahdollistaa prosessorin räätälöimisen helposti erilaisiin tehtäviin. 

Suunniteltavan prosessorin tulee olla Turing-täydellinen, eli sillä pitää pystyä 

ratkaisemaan mikä tahansa tietokoneella ratkaistavissa oleva ongelma [15 s. 23]. Tämä 

ei tietenkään ole prosessorille pakollinen ominaisuus, mutta koska CPU:lle ei ole tässä 

vaiheessa mitään erityistä käyttökohdetta, otetaan Turing-täydellisyys tavoitteeksi. 

Prosessorin tulee tarjota myös paljon RAM-muistia, johon prosessoitavaa dataa voidaan 

varastoida. Silloin on tarkoituksenmukaista käyttää Von Neumann -arkkitehtuuria, jossa 

ohjelmat ja data ovat samassa RAM-muistissa [16 s. 5]. 

 

4.1 Prosessorin ensimmäisen version toteuttaminen Logisim-piirisimulaattorissa 

Suunnittelun alkuvaiheessa on hyvä hahmotella prosessoria visuaalisilla työkaluilla. 

Silloin kokonaisuuden hallitseminen voi olla helpompaa kuin pelkällä VHDL:llä 

tehtävällä suunnittelulla. Erinomainen työkalu tähän on Java-pohjainen Logisim-

piirisimulaattori, jossa operoidaan porttitasolla. Parasta tässä työkalussa on se, että 

suunniteltavaa piiriä voidaan simuloida nopeasti reaaliajassa. Silloin piirin 

muokkaaminen sekä uudelleen testaaminen on todella nopeaa. 
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Prosessorin suunnittelun lähtökohdaksi on hyvä ottaa mahdollisimman yksinkertainen 

toimiva prototyyppi, jonka ympärille voidaan myöhemmin lisätä toiminnallisuutta. 

CPU:n käskyjen määrällä, bittileveydellä ja muilla ominaisuuksilla ei ole vielä tässä 

vaiheessa merkitystä, vaan aluksi keskitytään toteuttamaan vain prosessorin toimiva 

runko. 

Ensimmäiseksi on hahmoteltava CPU:n yleinen rakenne. On ratkaistava kuinka muisti ja 

rekisteriorganisaatio liitetään väylään, itse väylän toteutus sekä kontrollilogiikan 

toimintaperiaate, jossa muistia ja rekistereitä ohjaavat kontrollisignaalit tuotetaan. On 

ratkaistava miten toteutetaan kaikki CPU:n perustoiminnot. Näistä tärkeimpiä ovat 

käskyn haku muistista, käskyn tulkinta sekä suoritus. Tähän on olemassa monta 

vaihtoehtoa ja tarkoitus on löytää mahdollisimman selkeä ja yksinkertainen toteutus. 

Lisäksi kaikki toiminnot tulee tehdä mahdollisimman vähillä kellojaksoilla, jotta 

prosessorista saadaan nopea. 

Toimivaan CPU:n prototyyppiversioon tarvitaan ainakin pieni ROM-muisti, johon 

suoritettava ohjelma tallennetaan. Tässä vaiheessa ei ole vielä tarvetta RAM-muistille, 

koska muistiin ei tarvitse kirjoittaa mitään. Lisäksi tarvitaan osoiterekisteri (AR) ja 

ohjelmalaskuri (PC), jotta muistia päästään lukemaan ohjelman määrittelemästä 

paikasta. Aritmeettislooginen yksikkö (ALU), jossa varsinainen laskenta tapahtuu, 

pidetään hyvin yksinkertaisena. Tässä vaiheessa se sisältää vain yhden käskyn (XOR). 

Akkumulaattori (AC) rekisteriä tarvitaan laskennan tuloksen tallentamiseen. Lisäksi 

mukaan voidaan ottaa vielä datarekisteri (DR), jonka kautta dataa voidaan kierrättää. 

Näin on mahdollista kokeilla käskyjä, jotka tarvitsevat useamman kellojakson. Niitäkin 

tullaan vielä tarvitsemaan myöhemmin. 

Rekistereitä ja muistia ohjaa kontrollilogiikka, jossa tarvittavat kontrollisignaalit 

tuotetaan. Näillä signaaleilla määrätään esimerkiksi mihin rekistereihin dataa kulloinkin 

tallennetaan. Signaalien generointi voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Jokaiselle 

kontrollisignaalille voidaan toteuttaa oma erillinen piiri, jota ohjataan kontrollilogiikan 

ulkopuolella tuotetuilla ajoitus- ja ohjaussignaaleilla  (Kuva 5). Ajoitussignaalit voidaan 

4.2 Ensimmäinen prototyyppi: Kahden käskyn kone
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tuottaa esimerkiksi laskurilla ja dekooderilla ja muut ohjaussignaalit esimerkiksi 

käskyrekisterin ohjaamalla dekooderilla [15 s. 26]. 

 

Kuva 5. Kontrollilogiikan erillispiiritoteutus [15 s. 26-53].  
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Yksi tapa on käyttää mikrokoodattua kontrollilogiikkaa, jonka ROM-muistissa 

kontrollisignaalit generoidaan (Kuva 6). Silloin ei tarvita erillisiä ohjaus- ja 

ajoitussignaaleja (Kuva 5), vaan kontrollilogiikkaa ohjataan suoraan laskurilla, johon 

suoritettavan käskyn käskykoodi tallennetaan (Kuva 6). Myös käskyn haulle ja 

tulkinnalle voidaan toteuttaa täysin erillinen piiri tai se voidaan sulauttaa sisälle 

kontrollilogiikkaan (Kuva 6). 

 

 

Näissä kaikissa on omat hyvät ja huonot puolensa. Esimerkiksi kontrollilogiikan 

erillispiiritoteutuksessa transistorien määrä saadaan pysymään suhteellisen pienenä, 

koska toteutuksessa ei tarvita ROM-muistia, mutta silloin kontrollilogiikan nopea 

muokattavuus on vaikeampaa. Seuraa että prosessorin käskykantaa muutettaessa täytyy 

muokata kontrollilogiikan useaa erillistä piiriä. Ne eivät muodosta yhtä helposti 

hahmotettavaa kokonaisuutta, kuten esimerkiksi mikrokoodatussa kontrollilogiikassa, 

jonka ROM-muistissa kaikki kontrollisignaalit tuotetaan. 

Kuva 6. Mikrokoodattu kontrollilogiikka.
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Nyt olisi siis tarkoitus toteuttaa mahdollisimman helposti muokattavissa oleva 

kontrollilogiikka, jossa olisi nopea muuttaa prosessorin käskykantaa. Tutkitaan asiaa 

Logisim-piirisimulaattorilla ja huomataan että dekooderitoteutuksella jota ohjaa laskuri, 

saadaan toteutettua yksinkertainen rakenne (Kuva 7). Huomataan että käskyn haku ja 

tulkinta voidaan integroida osaksi kontrollilogiikkaa. Dekooderin ulostulojen 

ensimmäinen puolikas on silloin varattu käskyn haulle ja tulkinnalle ja toinen puolikas 

itse käskyille. Lisäksi huomataan että valitsemalla käskyille sopivia laskurin arvoja, jää 

dekooderin ulostuloihin tilaa eri käskyjen väliin, johon on helppo toteuttaa usean 

kellojakson vaatimia käskyjä. Rakenne on lähes sama kuin kuvan 6 mikrokoodatussa 

kontrollilogiikassa, mutta nyt kontrollisignaalien tuottamiseen käytetään 

kombinaatiologiikkaa. Myöhemmin tullaan huomaamaan, että rakenteesta on paljon 

hyötyä, kun kontrollilogiikkaan integroidaan päätöksenteko-ominaisuuksia. 

Kombinaatiologiikkaa on myös helpompi hahmottaa. 

 

 

Kontrollilogiikka toimii siten että dekooderin ulostulot on takaisinkytketty dekooderia 

ohjaavalle laskurille sopivalla tavalla. Käskyn haku ja tulkinta (FETCH) lataa laskuriin 

väylällä (ROM-muistin ulostulossa) odottavan seuraavan käskyn. Käskykoodia ei 

kuitenkaan tallenneta sellaisenaan laskuriin, vaan muokataan sellaiseen muotoon että se 

Kuva 7. Kontrollilogiikka dekooderilla toteutettuna. 
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näkyy dekooderin ulostulossa jälkimmäisellä puoliskolla. Kun käsky on suoritettu 

laskuri nollataan ja uusi käskyn haku ja tulkinta voidaan suorittaa. Jos käsky kestää 

useamman kellojakson, kasvatetaan laskurin arvoa sen mukaan. Tätä varten dekooderiin 

pitää varata käskyjen väliin tarpeeksi ulostuloja. 

Kuvassa 8 nähdään ensimmäinen toimiva Logisim-piirisimulaattorilla tehty prototyyppi 

CPU:sta. Muistiksi on valittu 8 muistipaikkaa sisältävä 4-bittinen ROM-muisti. 4-

bittinen väylä liitetään muistin ja rekistereiden (AR ja DR) ulostuloihin 

multiplekseritoteutuksella. Kontrollilogiikasta tulevat kontrollisignaalit ohjaavat 

enkooderia, joka ohjaa väylän multipleksereitä. Kontrollilogiikka liitetään suoraan 

väylään, jolloin ei tarvita erillistä käskyrekisteriä, vaan kontrollilogiikassa oleva laskuri 

hoitaa myös sen tehtävän. Tämän lisäksi ROM-muistin osoitelinjalla on multiplekseri, 

josta voidaan osoitelinjalle valita nopeasti joko osoiterekisteri (AR) tai ohjelmalaskuri 

(PC). Tämä mahdollistaa sen että käskyn haku ja tulkinta voidaan suorittaa yhdellä 

kellojaksolla, jolloin prosessorista saadaan nopea. Akkumulaattorin (AC) sisääntulon ja 

väylän väliin on liitetty kiinteästi aritmeettislooginen yksikkö (ALU). 

 

Kuva 8. CPU:n ensimmäinen prototyyppi.
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CPU:n prototyyppiversiossa ei ole siis kuin kaksi käskyä: suora hyppykäsky (JMP) ja 

akkumulaattorin ja muistin välillä xor-operaation toteuttava käsky (XOR). Näin ollen 

käskykoodille on varattu 1 bitti ja muistin osoitteelle 3 bittiä, jolla voidaan siis osoittaa 8 

muistipaikkaan (23 = 8). ROM-muistin, akkumulaattorin ja datarekisterin bittileveys on 

siis yhteensä 4 bittiä.  

Vaikka prototyyppi on todella yksinkertainen, niin prosessorin arkkitehtuuri on jo hyvin 

pitkälle luotu tässä vaiheessa suunnittelua. Jatkossa kaikki toiminnallisuus liitetään 

tämän rungon ympärille.  

XOR-käsky on haluttu toteuttaa kahdessa osassa siten, että se käyttää 2 kellojaksoa. 

Muistista haettava luku kierrätetään datarekisterin kautta ALU:lle. Näin voidaan 

kokeilla monimutkaisempien, useamman kellojakson vaatimien käskyjen toteuttamista. 

Tässä vaiheessa suunnittelua myös päätetään ettei prosessorissa tulla toteuttamaan 

käskyjä, joissa operoitava luku (operandi) voidaan liittää suoraan käskyn yhteyteen, 

vaan käskyn yhteydessä on aina vain operandin muistiosoite. Näin saadaan prosessorin 

arkkitehtuurista yksinkertaisempi. 

CPU:ta voidaan kokeilla testiohjelmalla joka laskee xor-operaatiota muistin ja 

akkumulaattorin välillä kahdesti ja tämän jälkeen on suora hyppykäsky ohjelman 

alkuun. Akkumulaattorin ulostuloihin on kytketty havainnollisuuden vuoksi lamppuja, 

joista akkumulaattorin tulosta on helppo seurata. 

Käydään vielä prosessorin toiminta läpi tarkemmin. Käskyn haun ja tulkinnan (FETCH) 

aikana ovat seuraavat kontrollilogiikan kontrollisignaalit aktiivisia: AR LD, PC INC, PC 

LD, MEM BUS ja MEM ADD = PC. Silloin ohjelmalaskuri (PC) on kytketty muistin 

osoiteväylälle. Muistin sisältö näkyy väylällä ohjelmalaskurin määrittelemästä paikasta 

ja sen 3 ensimmäistä bittiä tallennetaan osoiterekisteriin (AR), jotta käskyssä esiintyvä 

operandi osataan hakea oikeasta paikasta. Lisäksi ohjelmalaskuria kasvatetaan yhdellä, 

jotta seuraava käsky voidaan hakea seuraavasta muistipaikasta. Samalla väylän neljäs 

bitti tallennetaan kontrollilogiikassa olevaan laskuriin siten, että se näkyy dekooderin 

ulostulossa jälkimmäisellä puoliskolla. Dekooderin FETCH-ulostulo on takaisinkytketty 
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laskurille niin, että seuraavalla kellon nousevalla reunalla se lataa väylällä olevan bitin 

laskuriin. Näin seuraavalla kellojaksolla voidaan alkaa suorittaa kyseistä käskyä. 

JMP käskyn suorituksen aikana ovat seuraavat kontrollisignaalit aktiivisia: PC LD ja AR 

BUS. Ohjelmalaskuriin (PC) tallennetaan osoiterekisterissä (AR) oleva arvo. Näin 

voidaan toteuttaa suora hyppykäsky FETCH:n aikana osoiterekisteriin tallennettuun 

muistiosoitteeseen. Huomionarvoista on, että nyt kontrollisignaali (MEM ADD = PC) ei 

ole aktiivinen, joten muistin osoitelinjalle on nyt kytketty osoiterekisteri (AR). Tämä 

valinta toteutetaan multiplekserillä. Dekooderin JMP-ulostulo on takaisinkytketty 

laskurille siten, että seuraavalla kellon nousevalla reunalla se nollaa laskurin. Näin 

seuraavalla kellojaksolla voidaan taas suorittaa uusi käskyn haku ja tulkinta. 

Käsky XOR toteutetaan kahdessa osassa. XOR1:sen aikana ovat seuraavat 

kontrollisignaalit aktiivisia: DR LD ja MEM BUS. Datarekisteriin (DR) tallennetaan 

muistista, osoiterekisterin (AR) määrittelemästä paikasta. Dekooderin XOR1-ulostulo on 

takaisinkytketty laskurille siten, että seuraavalla kellon nousevalla reunalla se kasvattaa 

laskurin arvoa yhdellä. Näin seuraavalla kellojaksolla voidaan alkaa suorittaa XOR2:sta. 

XOR2:sen aikana ovat seuraavat kontrollisignaalit aktiivisia: AC LD, DR BUS. 

Datarekisterin (DR) sisältö tallennetaan akkumulaattoriin (AC). Huomionarvoista on, 

että väylän ja akkumulaattorin sisääntulon väliin on tässä prototyyppiversiossa liitetty 

kiinteästi aritmeettislooginen yksikkö (ALU). Tästä seuraa että aina kun 

akkumulaattoriin tallennetaan jotain, suoritetaan samalla myös XOR-operaatio 

akkumulaattorin nykyisen sisällön ja väylällä näkyvän arvon välillä. Dekooderin XOR2-

ulostulo on takaisinkytketty laskurille siten, että seuraavalla kellon nousevalla reunalla 

se nollaa laskurin. Näin seuraavalla kellojaksolla voidaan taas suorittaa uusi käskyn 

haku ja tulkinta. 

Prosessorista on nyt saatu toteutettua Logisim-piirisimulaattorissa prototyyppiversio, 

joka on simuloimalla todettu toimivaksi. Tämän piirin ympärille voidaan nyt alkaa lisätä 

toiminnallisuutta ja uusia käskyjä. Seuraavaksi mietitään millainen käskykanta 

koneeseen tarvitaan. 
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Prosessorin tulisi olla Turing-täydellinen, eli sillä pitäisi pystyä ratkaisemaan mikä 

tahansa tietokoneella ratkaistavissa oleva ongelma. Yleiskäyttöisessä tietokoneessa tulisi 

silloin olla riittävä joukko seuraavan tyyppisiä käskyjä [15 s. 23]: 

- Aritmeettiset-, loogiset- ja bittisiirto-operaatiot 

 

On pystyttävä tekemään elementaarisia laskutoimituksia käyttäjän 

määrittelemällä datalla. 

 

Tällaisia käskyjä ovat esimerkiksi: ADD (akkumulaattorin ja muistin 

yhteenlasku), INC (akkumulaattorin inkrementointi), XOR (akkumulaattorin ja 

muistin välinen xor-operaatio) ja CIR (bittisiirto akkumulaattorissa oikealle).  

 

- Käskyt muistin ja rekisterien väliseen tiedonsiirtoon 

 

Tietoa pitää pystyä siirtämään muistin ja rekisterien välillä. 

 

Tällaisia käskyjä ovat esimerkiksi: STO, ISTO, LDA, ILDA (akkumulaattorin ja 

muistin välinen suora ja epäsuora tallentaminen ja lataaminen). 

 

- Käskyt ohjelmavuon muuttamiseen ja statuksen tarkastamiseen 

 

Päätöksenteko-ominaisuus on ohjelman tärkeä piirre. Erilaiset hyppykäskyt, 

vertailut ja lippubittien tarkistukset mahdollistavat ohjelman haarautumisen. 

 

Tällaisia käskyjä ovat esimerkiksi: JMP (suora hyppykäsky), BSA (haaraudu ja 

tallenna paluuosoite) ja SKI (tarkista input-lippubitti ja hyppää jos 0). 

 

  

4.3 Käskykannan suunnittelu



    27 

- Input- ja output-käskyt 

 

Näitä tarvitaan tietokoneen ja ympäristön väliseen vuorovaikutukseen. 

 

Tällaisia käskyjä ovat esimerkiksi: OUT, IOUT (suora ja epäsuora 

tulostuskäsky) ja INP (tallenna input-rekisteri muistiin). 

 

M. Morris Mano esittää teoksessaan Computer Systems Architecture [17] yksinkertaisen 

akkumulaattorirekisteriin perustuvan tietokoneen. Siinä on pienellä määrällä käskyjä 

toteutettu Turing-täydellinen, yleiskäyttöinen, Perustietokoneeksikin kutsuttu tietokone. 

Koska suunniteltavan prosessorin pitäisi olla Turing-täydellinen, sopii tämä 

Perustietokoneen käskykanta hyväksi vertailupohjaksi suunnitteluun. Voimme aluksi 

tutkia tätä konetta ja tämän pohjalta miettiä mitä oma käskykantamme voisi sisältää. 

Manon kone sisältää seuraavat käskyt (Taulukko 1). 

 

Muistiin liittyvät käskyt 

AND akkumulaattorin ja muistin välinen and-operaatio 

ADD akkumulaattorin ja muistin välinen yhteenlasku 

LDA lataa muistista akkumulaattoriin 

STA tallenna akkumulaattorista muistiin 

BUN suora hyppykäsky 

BSA tallenna paluuosoite ja hyppää 

ISZ lataa muistista datarekisteriin, inkrementoi datarekisteriä ja hyppää jos 0 

 

  

Taulukko 1. Perustietokoneen käskykanta [17].
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Akkumulaattoriin liittyvät käskyt 

CLA nollaa akkumulaattori 

CLE nollaa ALU:n yhteydessä oleva ylivuotolippubitti 

CMA komplementoi akkumulaattori 

CME komplementoi ALU:n yhteydessä oleva ylivuotolippubitti 

CIR siirrä akkumulaattorin bittejä oikealle 

CIL siirrä akkumulaattorin bittejä vasemmalle 

INC inkrementoi akkumulaattoria 

SPA hyppää jos akkumulaattorin 15. bitti on 0 

SNA hyppää jos akkumulaattorin 15. bitti on 1 

SZA hyppää jos akkumulaattori on 0 

SZE hyppää jos ALU:n yhteydessä oleva ylivuotolippubitti on 0 

Syöttö- ja tulostuskäskyt 

INP tallenna input-rekisteristä akkumulaattoriin 

OUT lataa akkumulaattorista output-rekisteriin 

SKI hyppää jos input-lippubitti on 1 

SKO hyppää jos output-lippubitti on 1 

Muut käskyt 

ION salli keskeytykset 

IOF kiellä keskeytykset 

HLT pysäytä tietokone 
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Epäsuoraa muistiosoitusta on lisäksi mahdollista käyttää käskyjen AND, ADD, LDA, 

STA, BUN, BSA ja ISZ yhteydessä. Epäsuorassa muistiosoituksessa osoiterekisteri 

ladataan käskyn haun ja tulkinnan yhteydessä kaksi kertaa, jolloin voidaan osoittaa 

muistiin epäsuorasti. Näin voidaan esimerkiksi ohjelmoinnissa käyttää osoitinmuuttujia 

sekä poistua aliohjelmista. 

Aletaan tarkastella käskyjä. Huomataan että tulostuskäskyyn (OUT) ja syöttökäskyyn 

(INP) käytetään akkumulaattoria. Kuitenkin usein on tarvetta tulostaa näytölle suoraan 

muistista, joten päätetään toteuttaa syöttö- ja tulostuskäskyt suoraan muistin kautta. Näin 

ohjelmointi saadaan yksinkertaisemmaksi. Epäsuora osoitusmuoto on kuitenkin nyt 

lisättävä koskemaan myös tulostuskäskyä. Helpoiten tämä tehdään varaamalla 

epäsuoralle osoitusmuodolle kokonaan oma bitti käskyformaatissa. Näin epäsuora 

osoitusmuoto saadaan kattamaan koneen kaikki käskyt. Tämä toki lisää koneen 

bittileveyttä, mutta se myös tekee koneen arkkitehtuurista yksinkertaisen ja 

havainnollisen. Prosessorin FPGA-toteutuksessa on kuitenkin hyvä säästää FPGA-

resursseja ja toteuttaa epäsuorat muistiosoitukset tiiviimmällä tavalla. 

Huomataan että koneessa ei ole suoraa XOR-käskyä. Toki tämä operaatio voidaan 

suorittaa usean eri käskyn yhdistelmänä [15 s. 23], mutta ohjelmoinnin kannalta olisi 

helpompi, että sille olisi oma käskynsä. Käskykantaan päätetään lisätä suora käsky 

XOR:lle. Käsky on erittäin käyttökelpoinen vertailtaessa kahta arvoa toisiinsa. Jos 

vertailtavat arvot ovat samat, XOR:n tulos on aina nolla. XOR:n avulla voidaan helposti 

haarautua ohjelmassa, kun käytetään sen perässä käskyä joka hyppää akkumulaattorin 

statuksen perusteella. 

Perustietokoneessa on hyppykäsky (SZA), joka hyppää jos akkumulaattori on 0. Jos 

käytetään XOR-käskyä ohjelmassa haarautumiseen olisi hyvä olla myös käsky, joka 

hyppää jos akkumulaattori ei ole 0. Lisätään käskykantaan tällainen hyppykäsky (SNZ). 

Lisäksi huomataan että koneessa ei ole suoria käskyjä vähennys-, kerto-, eikä 

jakolaskulle. Kaikki nämä ovat toki suoritettavissa käyttämällä sopivasti yhteenlaskua, 

inkrementointia, komplementointia sekä bittisiirto-operaatioita [15 s. 23], mutta tämä 

tekee ohjelmoinnin melko työlääksi. Varsinkin suora oma jakolaskukäsky on erittäin 
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käytännöllinen kun muutetaan binäärilukuja 10-järjestelmän luvuiksi. Päätetään lisätä 

käskykantaan suorat käskyt vähennyslaskulle (SUB), kertolaskulle (MUL) ja 

jakolaskulle (DIV). Toki tämä tekee aritmeettisloogisesta yksiköstä (ALU) melko 

monimutkaisen, mutta vastavuoroisesti koneen ohjelmointi on tämän jälkeen paljon 

helpompaa. Jakolaskukäskyä varten tarvitaan lisäksi paikka johon jakojäännös 

tallennetaan. Päätetään että jakojäännös tallennetaan datarekisteriin. Jotta jakojäännöstä 

voidaan operoida, tarvitaan lisäksi käsky jolla datarekisterin sisältö voidaan siirtää 

akkumulaattoriin. Lisätään käskykantaan tällainen käsky (MDR). 

Lisätään käskykantaan vielä suora vertailukäsky (CMP), joka vertaa akkumulaattoria ja 

muistia toisiinsa. Jos muistissa oleva luku on suurempi kuin akkumulaattorissa oleva, 

akkumulaattoriin tallennetaan luku 1. Jos Muistissa oleva luku on pienempi tai yhtä 

suuri kuin akkumulaattorissa oleva, akkumulaattoriin tallennetaan luku 0. Suora 

vertailukäsky helpottaa myös ohjelmointia. 

Nyt on siis lisätty Perustietokoneen 25:een käskyyn 7 käskyä lisää. Tämä tekee yhteensä 

32 käskyä. Tämä voidaan toteuttaa käskyformaatissa 5:llä bitillä (25 = 32).  Olemme 

kuitenkin aikaisemmin varanneet epäsuoralle muistiosoitukselle kokonaan yhden bitin, 

joten käskykoodin esittämiseen käskyformaatissa tarvitaan yhteensä 6 bittiä. Tämä ei ole 

hirveän tehokasta, joten varsinkin FPGA-toteutusta varten käskykanta olisi hyvä pystyä 

esittämään tiiviimmin. Voimme varautua tähän jo etukäteen karsimalla pois sellaisia 

käskyjä joita ei tarvita ja miettimällä minkä käskyjen yhteydessä epäsuoraa 

muistiosoitusta tarvitaan eniten. Näin olisi mahdollista esittää kaikki käskyt käyttäen 

5:ttä bittiä.  

Toki olisi myös mahdollista tiivistää käskyformaattia vielä lisää ja käyttää joidenkin 

käskyjen yhteydessä myös muistin osoitteelle varattua osaa käskyjen määrittämiseen, 

mutta silloin käskykannan nopea ja helppo muokattavuus kärsisi. Päätetään pitää 

prosessorin arkkitehtuuri mahdollisimman yksinkertaisena. Prosessorin FPGA-versiota 

varten käskykoodille varataan 5 bittiä. Yritetään saada kaikki tarvittavat käskyt 

mahtumaan tähän ja näin saadaan säästettyä FPGA-resursseja. Käskykantaa on 

kuitenkin aina mahdollista laajentaa lisäämällä käskykoodiin bittejä. Prosessorin 
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Logisim-versiossa käytetään havainnollisuuden vuoksi epäsuorille muistiosoituksille 

kokonaan omaa bittiä, vaikka kaikki käskyt olisi mahdollista esittää siinäkin 5:llä bitillä. 

Aletaan karsia käskyjä. Huomataan että esimerkiksi akkumulaattorin nollaamiselle 

(CLA) ei tarvita omaa käskyä, koska saman asian voi tehdä lataamalla akkumulaattoriin 

vakion 0. Huomataan että SPA ja SNA hyppykäskyt voidaan toteuttaa bittisiirrolla, 

akkumulaattorin ylivuotobitin komplementoinnilla (tarvittaessa) ja SZE-käskyllä. Nuo 

käskyt ovat käteviä laskettaessa liukulukuja, mutta jätetään tämä nyt tällä kertaa 

vähemmälle painoarvolle. 

Huomataan että tulostuksessa käytetään output-lippubittiä. Tulostaminen voidaan 

kuitenkin järjestää ilmankin lippubittiä, jos käytetään rinnakkaista väylää 

näytönohjaimelle. Päätetään käyttää rinnakkaista väylää, joten SKO-hyppykäsky 

voidaan jättää pois. Tämä tekee tulostamisesta muutenkin paljon yksinkertaisempaa. 

Koneen pysäyttävää HLT-käskyä ei myöskään välttämättä tarvita. Sekin voidaan jättää 

pois. 

Nyt olemme saaneet karsittua 5 käskyä pois 32:sta, jäljelle jää 27. Jotta FPGA-

toteutuksessa kaikki käskyt voitaisiin esittää 5:llä bitillä, jää epäsuorille 

muistiosoituskäskyille siis 5 käskypaikkaa tilaa. 

Nyt pitäisi miettiä että missä käskyissä tarvitaan epäsuoraa muistiosoitusta. Ainakin 

LDA (lataa muistista akkumulaattoriin), STO (tallenna akkumulaattorista muistiin) ja 

JMP (suora hyppykäsky) tarvitsevat epäsuoran osoitusmuodon. Lisäksi tulostuskäskyssä 

(OUT) olisi hyvä olla myös epäsuora osoitusmuoto. Otetaan aluksi nämä käskyt 

epäsuoran osoituksen piiriin. Jos tulee tarvetta, niin yksi käskypaikka olisi vielä 

varattuna epäsuoralle muistiosoitukselle niin ettei tarvitse siirtyä FPGA-versiossa 6-

bittiseen käskykoodiin. Käskykanta sisältää siis 31 käskyä ja näyttää seuraavalta 

(Taulukko 2). 
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Muistiin liittyvät käskyt 

AND akkumulaattorin ja muistin välinen and-operaatio 

XOR akkumulaattorin ja muistin välinen xor-operaatio 

ADD akkumulaattorin ja muistin välinen yhteenlasku 

SUB akkumulaattorin ja muistin välinen vähennyslasku 

MUL akkumulaattorin ja muistin välinen kertolasku 

DIV akkumulaattorin ja muistin välinen jakolasku 

CMP akkumulaattorin ja muistin välinen vertailuoperaatio 

LDA lataa muistista akkumulaattoriin 

STO lataa akkumulaattorista muistiin 

JMP suora hyppykäsky 

BSA tallenna paluuosoite ja hyppää 

ISZ lataa muistista datarekisteriin, inkrementoi datarekisteriä, lataa takaisin 

datarekisteristä muistiin sekä hyppää jos datarekisteri on 0 

Akkumulaattoriin liittyvät käskyt 

CLE nollaa ALU:n yhteydessä oleva ylivuotolippubitti 

CMA komplementoi akkumulaattori 

CME komplementoi ALU:n yhteydessä oleva ylivuotolippubitti 

CIR siirrä akkumulaattorin bittejä oikealle 

CIL siirrä akkumulaattorin bittejä vasemmalle 

INC inkrementoi akkumulaattoria 

MDR siirrä datarekisteristä akkumulaattoriin 

Taulukko 2. Prosessorin käskykanta.
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SZA hyppää jos akkumulaattori on 0 

SNZ hyppää jos akkumulaattori ei ole 0 

SKE hyppää jos ALU:n yhteydessä oleva ylivuotolippubitti on 0 

Syöttö- ja tulostuskäskyt 

INP tallenna input-rekisteristä muistiin 

OUT lataa muistista output-rekisteriin 

SKI hyppää jos input-lippubitti on 0 

Muut käskyt 

ION salli keskeytykset 

IOF kiellä keskeytykset 

Epäsuorat muistiosoituskäskyt FPGA-versiossa 

ILDA lataa muistista akkumulaattoriin epäsuorasti 

ISTO lataa akkumulaattorista muistiin epäsuorasti 

IJMP epäsuora hyppykäsky 

IOUT lataa muistista output-rekisteriin epäsuorasti 
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Logisim-versiossa  on varattu kokonaan oma bitti epäsuorille muistiosoituksille, joten 

kaikkia käskyjä jotka liittyvät muistiin voi käyttää epäsuorasti. 

Näin on saatu Perustietokoneen käskykantaa muokattua enemmän omien tarpeiden 

mukaiseksi. Varsinkin myöhemmin toteutettavan kontrolliohjelman ohjelmoinnissa tästä 

on paljon hyötyä. Mutta tässä yhteydessä on syytä vielä korostaa, että prosessorin 

arkkitehtuuri mahdollistaa käskyjen nopean lisäämisen ja muokkaamisen, joten mitään 

lopullista ei ole lyöty vielä lukkoon. 

 

Tässä vaiheessa suunnittelua olisi hyvä lähteä miettimään kuinka paljon prosessoriin 

tarvitaan RAM-muistia. FPGA-versioon tullaan toteuttamaan suhteellisen iso 

kontrolliohjelma, joten siinä tarvitaan vähintään 8 kilotavua muistia. Periaatteessa pitäisi 

puhua kilosanoista, koska muistin bittileveys tulee olemaan leveämpi kuin 8 bittiä. 

Mutta koska tietokonejärjestelmissä on joskus myös muitakin bittileveyksiä kutsuttu 

tavuiksi, voidaan tässäkin yhteydessä puhua tavuista [18 s. 657]. Tavut voivat olla 

lukijan kannalta myös helpompi sisäistää. 

FPGA-piirin kellotaajuus on 50 MHz, mutta Logisim-simulaattorissa vain muutamia 

satoja hertsejä. Näin ollen prosessorin Logisim-versiossa ei voida toteuttaa liian 

monimutkaisia kontrolliohjelman komentoja, koska niiden suorittaminen vie siinä liian 

paljon aikaa. Logisim-versiossa riittää silloin aivan hyvin 4 kilotavun RAM-muisti. 

Prosessoriin ei liitetä minkäänlaista massamuistia, vaan FPGA-toteutuksessa 

kehitysalustan käynnistyessä FPGA-piiri lataa kontrolliohjelman suoraan RAM-

muistiin. Tämä myös tarkoittaa että kaikki kontrolliohjelmassa tallennetut tiedot 

menetetään kun FPGA-piiri sammutetaan. Toki prosessoriin olisi mahdollista liittää 

massamuisti, mutta prosessorin kehittelyn tässä vaiheessa ei kuitenkaan katsota sen 

olevan tarpeellista. Logisim-versiossa kontrolliohjelma täytyy käynnistysvaiheessa 

vastaavasti ladata ensin omalta ROM-muistilta RAM:iin, jonka jälkeen kone voi 

käynnistyä. 

4.4 Käskyformaatin suunnittelu
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Prosessorin Logisim-version käskyformaatissa muistin osoitukselle on varattava 12-

bittiä (212 = 4096). Näin sillä voidaan osoittaa 4:n kilotavun muistia. 12-bittinen muistin 

osoitus tekee myös prosessorin arkkitehtuurista siinä mielessä hyvän, että silloin myös 

muistin osoitteen perään liitettävä käskykoodi voidaan helposti esittää omalla 

heksadesimaaliluvulla. Kuvassa 9 nähdään Logisim-version täydellinen käskyformaatti, 

käskykoodin 6:s bitti on varattu epäsuoralle muistiosoitukselle. Käskyformaatin 

kokonaispituus on 18 bittiä. Tämä määrittää myös RAM-muistin, akkumulaattorin ja 

datarekisterin bittileveyden. Tämä tarkoittaa myös että suurin akkumulaattoriin mahtuva 

desimaaliluku on 218 = 262 144. 

 

 

Prosessorin FPGA-versioon tarvitaan 8 kilotavua RAM-muistia. Tämän osoittamiseen 

tarvitaan 13 bittiä (213 = 8192). Nyt kuitenkin ajaudutaan siitä ikävään tilanteeseen, että 

käskyformaatissa suoraan muistin osoitteen perään liitettävä käskykoodi ei ole enää 

helposti esitettävissä heksadesimaaliluvulla (Kuva 10). Tilanne voidaan korjata 

lisäämällä käskyformaatissa muistin osoitteen ja käskykoodin väliin 3 ekstrabittiä (Kuva 

11). Tämä toki lisää koneen bittileveyttä, mutta tekee samalla koneen ohjelmoinnista 

sekä kääntäjän toteuttamisesta hieman yksinkertaisempaa. Käskyformaatin 

kokonaispituus on silloin 21 bittiä, joka on myös RAM-muistin, akkumulaattorin ja 

datarekisterin bittileveys. Suurin akkumulaattoriin mahtuva desimaaliluku on 221 = 

2 097 152. 

Kuva 9. Logisim CPU:n käskyformaatti.
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Nyt on päätetty sekä prosessorin Logisim- että FPGA-version käskyformaatit. 

Seuraavaksi voidaan siirtyä suunnittelussa eteenpäin. 

 

Prosessorin 2:n käskyn prototyyppiversio toimii tässä runkona. Nyt keskitymme 

pelkästään prosessorin Logisim-version toteuttamiseen. FPGA-versiolle on myöhemmin 

oma kappaleensa. 

RAM-muistin, akkumulaattorin (AC), datarekisterin (DR) ja väylän leveyden tulee olla 

18 bittiä, joka on sama kuin käskyformaatin leveys. Osoiterekisterin (AR) ja 

ohjelmalaskurin (PC) leveydeksi riittää 12 bittiä, koska tämä riittää 4096:n muistipaikan 

osoittamiseen. Lisäksi tarvitaan vielä syöttö- ja tulostusrekisterit (INPR ja OUTR). 

Näiden leveydeksi riittää 8 bittiä, koska se riittää ascii-merkkien esittämiseen. 

Kuvassa 12 näkyy muistin ja rekisteriorganisaation toteutus. Kaikkien rekisterien ja 

muistin sisääntulot ovat kytketty kiinteästi väylään ja kontrollilogiikasta tulevilla 

kontrollisignaaleilla määrätään mihin rekisteriin dataa kulloinkin tallennetaan. Väylän ja 

Kuva 10. FPGA CPU:n käskyformaatti ilman ekstrabittejä.

Kuva 11. FPGA CPU:n käskyformaatti kolmella ekstrabitillä. 

4.5 Muistin, rekisteriorganisaation ja väylän toteutus
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akkumulaattorin välissä on aritmeettislooginen yksikkö (ALU), joka mahdollistaa 

erilaiset laskutoimitukset ja muut operaatiot. 

Varsinaista käskyrekisteriä ei siis tarvita, vaan käskykoodi siepataan kontrollilogiikassa 

olevaan laskuriin suoraan väylältä. Tuo laskuri toimii tavallaan käskyrekisterinä, mutta 

tekee samalla muitakin kontrollilogiikan tehtäviä. 

 

Kuva 12. Muistin ja rekisteriorganisaation toteutus. 
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Jotta prosessorista saataisiin mahdollisimman nopea on lisäksi RAM-muistin 

osoitelinjalla multiplekseri (Kuva 13), josta voidaan osoitelinjalle valita nopeasti joko 

osoiterekisteri (AR), ohjelmalaskuri (PC) tai keskeytyksiä varten vakio 0. Ilman tätä 

ominaisuutta käskyn haku ja tulkinta kestäisi enemmän kuin yhden kellojakson. 

Ohjelmalaskurin (PC) sisääntuloon on mahdollista valita multiplekserillä suoraan joko 

vakio 1 tai vakio 2 (Kuva 13). Keskeytysvektori sijaitsee muistipaikassa 1 ja 

multiplekseri mahdollistaa nopean hypyn siihen. Koneen käynnistyksessä on hypättävä 

suoraan muistipaikkaan 2, yli keskeytysrutiinin paluuosoitteen ja keskeytysvektorin 

(muistipaikat 0 ja 1). 

Kuva 13. Muistin ja rekisteriorganisaation toteutus. 



    39 

 

 

Datarekisteriin (DR) täytyy pystyä tallentamaan jakolaskussa syntyvä jakojäännös. 

Tämä toteutetaan kytkemällä jakolaskupiirin jakojäännösulostulo suoraan datarekisterin 

sisääntulossa olevaan multiplekseriin (Kuva 14). 

Väylä (BUS) on toteutettu multiplekseritoteutuksella, jossa muistin ja rekisterien 

ulostulot on kytketty yhden 18-bittisen multiplekserin sisääntuloihin (Kuva 12). 

Kontrollilogiikasta tulevat kontrollisignaalit ohjaavat enkooderia (Kuva 15), joka 

vastaavasti ohjaa väylän multiplekseriä. 

Kuva 14. Rekisteriorganisaation toteutus.
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Osoiterekisteriä (AR), ohjelmalaskuria (PC) ja datarekisteriä (DR) on mahdollista 

inkrementoida. Tämä toteutetaan käyttämällä summainta ja multiplekseriä (Kuvat 13 ja 

14). Kontrollilogiikasta tulevat kontrollisignaalit ohjaavat enkooderia, joka vastaavasti 

ohjaa rekisterin sisääntulossa olevaa multiplekseriä. Jokaisella rekisterillä on oma 

enkooderinsa (Kuva 15). 

  

Kuva 15. Multipleksereitä ohjaavat enkooderit.
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Aritmeettisloogisessa yksikössä suoritetaan kaikki prosessorissa tarvittavat aritmeettiset 

ja loogiset operaatiot. Yksinkertaisin tapa toteuttaa se on käyttää suoraa 

kombinaatiologiikkaa, jolloin ALU:n operaatioiden tulokset ovat jatkuvasti näkyvissä 

ALU:n laskentapiirien ulostuloissa [15 s. 56]. Mutta tästä seuraa myös että jos 

laskettavien lukujen bittileveys on suuri, niin ALU:n piirien koko alkaa kasvaa nopeasti 

kohtuuttoman isoksi. Varsinkin suoran jakolaskupiirin koko kasvaa hyvin nopeasti, kun 

laskettavat luvut kasvavat. Logisim-simulaattorissa ei tästä tarvitse vielä hirveästi 

välittää, koska siinä on mahdollista käyttää valmista jakolaskupiiriä. Prosessorin FPGA-

toteutuksessa tämä on kuitenkin otettava huomioon, koska piirissä ei ole loputtomasti 

FPGA-resursseja. Onneksi FPGA-piirin kellotaajuus on kuitenkin suuri, joten on 

mahdollista käyttää laskentaan useampi kellojakso, jolloin laskentaan tarvittavan piirin 

koko pienenee. Tämä tarkoittaa kuitenkin että jakolaskuoperaation tulos ei näy 

välittömästi ALU:n ulostulossa, vaan siihen kuluu useampi kellojakso. Tämä pitää ottaa 

suunnittelussa huomioon. Perehdytään tähän myöhemmin. 

Prosessorin arkkitehtuuri on sellainen, että kaikki akkumulaattorille (AC) menevä data 

kulkee ALU:n kautta. Operaatiot jotka voidaan suorittaa ALU:ssa ovat taulukossa 3. 

  

4.6 Aritmeettisloogisen yksikön (ALU) toteutus
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ALU:ssa suoritettavat operaatiot 

AND akkumulaattorin ja muistin välinen and-operaatio 

XOR akkumulaattorin ja muistin välinen xor-operaatio 

ADD akkumulaattorin ja muistin välinen yhteenlasku 

SUB akkumulaattorin ja muistin välinen vähennyslasku 

MUL akkumulaattorin ja muistin välinen kertolasku 

DIV akkumulaattorin ja muistin välinen jakolasku 

CMP akkumulaattorin ja muistin välinen vertailu-operaatio 

LDA lataa muistista akkumulaattoriin 

CMA komplementoi akkumulaattori 

CME komplementoi ALU:n yhteydessä oleva ylivuoto-lippubitti 

CIR siirrä akkumulaattorin bittejä oikealle 

CIL siirrä akkumulaattorin bittejä vasemmalle 

INC inkrementoi akkumulaattoria 

 

Kuvassa 16 nähdään ALU:n toteutus. Akkumulaattorin ja muistin ulostulot on kytketty 

ALU:n sisääntuloiksi. Kaikki aritmeettiset ja loogiset operaatiot suoritetaan yhtä aikaa 

rinnakkaisesti ja haluttu tulos valitaan multiplekserillä akkumulaattorin sisääntuloon. 

Multiplekseriä ohjaa kontrollilogiikasta tulevat kontrollisignaalit enkooderin kautta. 

Logisim-piirisimulaattorissa on mahdollista käyttää valmiita laskentapiirejä tarvittaville 

aritmeettisille ja loogisille operaatioille, mutta olisi myös mahdollista tehdä nämä piirit 

itse. Prosessorin bittileveys on kuitenkin sen verran iso, että piireistä tulisi todella isoja 

ja se hidastaisi simulaatiota kohtuuttomasti. Tämän takia on hyvä tyytyä käyttämään 

ohjelman sisältämiä valmiita piirejä. Lisäksi myöhemmässä FPGA-toteutuksessa on 

Taulukko 3.
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FPGA-piirille integroitu esimerkiksi omia valmiita kertolaskupiirejä, joita kannattaa 

resurssien säästämiseksi ehdottomasti käyttää. Näin ollen piirejä ei kannata alkaa 

toteuttamaan itse. 

 

 

CIR ja CIL bittisiirtokäskyissä huomionarvoista on, että ylivuotava bitti siirretään 

ALU:n yhteydessä olevaan lippubittiin E, josta se kierrätetään takaisin siirto-

operaattorin toiselle puolelle. Näin ollen akkumulaattorin sisältöä voidaan ”pyörittää 

ympäri” menettämättä dataa. Tämä myös nopeuttaa pitkiä siirto-operaatiota, koska 

voidaan tarpeen vaatiessa kierrättää myös toiseen suuntaan, josta on lyhyempi matka 

haluttuun lopputulokseen. 

Kertolaskuja laskettaessa on hyvä pitää mielessä, että tuloksen suurin mahdollinen arvo 

on suurin akkumulaattoriin mahtuva luku eli 218 = 262 144. FPGA-toteutuksessa on 

Kuva 16. Aritmeettislooginen yksikkö ALU.
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lisäksi huomioitava että kertolaskupiirin sisääntulojen bittileveys on pienempi kuin 

väylän leveys. 

Jakolaskun jakojäännös siirretään laskennan yhteydessä suoraan datarekisteriin. 

Käyttämällä MDR-käskyä voidaan jakojäännös siirtää akkumulaattoriin, jossa sitä 

päästään operoimaan. 

 

Kontrollilogiikassa tuotetaan kaikki prosessorin tarvitsemat kontrollisignaalit eri 

toimintojen ohjaamiseen. Kahden käskyn koneen prototyypin yhteydessä käytiin jo 

hieman läpi kuinka tämä voidaan toteuttaa käyttämällä dekooderia, jota ohjaa laskuri.  

Nyt kuitenkin tullaan sellaisen ongelman eteen, että Logisim-simulaattorissa dekooderin 

ulostulojen maksimimäärä on 32. Ei ole siis mahdollista saada yhteen dekooderiin 

mahtumaan millään kaikkia 27:ää käskyä, koska joidenkin käskyjen suorittamiseen 

tarvitaan useampi kellojakso ja siihen tarvitaan myös dekooderin ulostuloja. 

Dekooderista ulostulevien käskyjen väliin pitää siis jättää tilaa tätä tarkoitusta varten. 

Ongelma voidaan ratkaista kytkemällä monta demultiplekseriä yhteen yhdeksi isoksi 

dekooderiksi. Kuvassa 17 nähdään periaate kuinka tämä voidaan toteuttaa. Pientä 

dekooderia käytetään valitsemaan mikä demultipleksereistä on kulloinkin aktiivinen. 

Näin on mahdollista saada toteutettua yhden ison dekooderin toiminnallisuus. 

4.7 Kontrollilogiikan toteutus
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Kontrollilogiikka olisi myös mahdollista toteuttaa mikrokoodatusti käyttämällä ROM-

muistia, jossa kontrollisignaalit tuotetaan. Havainnollisuuden vuoksi toteutetaan se 

kuitenkin samalla tavalla kuin prosessorin 2:n käskyn prototyypissä. 

Kuvassa 18 nähdään lopullisen kontrollilogiikan toteutus. Viittä demultiplekseriä ja yhtä 

dekooderia käyttämällä on saatu toteutettua yhteensä 132 ulostuloinen dekooderi. Tämä 

riittää hyvin kontrollilogiikan toteuttamiseen. Periaatteessa kysymyksessä on 256-

ulostuloinen dekooderi, mutta kaikkia alkupään ulostuloja ei tarvitse nyt käyttää. 

Havainnollisuuden takia ajatellaan kuitenkin, että kaikki 256 ulostuloa olisivat olemassa.  

Kuva 17. Dekooderin toteuttaminen usealla demultiplekserillä.
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Dekooderin 0:s ulostulo on varattu koneen käynnistystä varten (Kuva 19). Täytyy olla 

mekanismi jolla hypätä kontrolliohjelman alussa olevan keskeytyksen paluuosoitteen ja 

keskeytysvektorin yli. Dekooderin 1. ulostulo toteuttaa käskyn haun ja tulkinnan. 

Seuraavassa ulostulossa on epäsuora muistiosoitus, joka siis tarvittaessa suoritetaan 

käskyn haun ja tulkinnan jälkeen. Dekooderin 3. ulostulo suorittaa keskeytyksen. 

Kuva 18. Kontrollilogiikka. 
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Dekooderin osoiteavaruuden 132. paikka toteuttaa käskyn LDA (Kuva 19). Ja tästä 

eteenpäin on aina neljän ulostulon välein käskyjä. Syy miksi dekooderilla on näin iso 

osoiteavaruus johtuu siitä että käskyn haku ja tulkinta on haluttu integroida osaksi 

kontrollilogiikkaa. Helpoin tapa tehdä se on varata dekooderin ulostulojen ensimmäinen 

puolikas käskyn haulle ja tulkinnalle ja toinen puolikas itse käskyille. 

Dekooderia ohjaa siis laskuri (Kuva 20), joka toimii tavallaan myös käskyrekisterinä. 

Käskyn haun ja tulkinnan (FETCH 1) aikana seuraava suoritettava käsky siepataan 

väylältä (RAM-muistin ulostulosta) laskuriin. Käskykoodia ei kuitenkaan tallenneta 

sellaisenaan laskuriin, vaan muokataan sellaiseen muotoon, että se näkyy dekooderin 

ulostuloissa jälkimmäisellä puoliskolla. Lisäksi epäsuoran muistiosoituksen yhteydessä 

tallentamista pitää viivästää yhdellä kellojaksolla. Tämä toteutetaan siirtorekisterillä ja 

multiplekserillä. 

Kuva 19. Kontrollilogiikka. 
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Kun käsky on suoritettu pitää laskuriin tallentaa vakio 1, jotta uusi käskyn haku ja 

tulkinta voidaan suorittaa. Tämä toteutetaan dekooderin ulostulosta takaisinkytkennällä 

laskurille. Jos tapahtuu keskeytys, niin käskyn haun ja tulkinnan (vakio 1) sijasta 

laskuriin tallennetaan vakio 3, joka suorittaa keskeytyksen. Tämä valinta toteutetaan 

multiplekserillä. 

Jos epäsuoralle muistiosoitukselle varattu bitti on ylhäällä, niin FETCH 1:sen jälkeen 

suoritetaan vielä FETCH 2. Tämä toteutetaan dekooderin ulostulosta 

takaisinkytkennällä, joka kasvattaa laskuria yhdellä. Tällöin osoiterekisteri ladataan 

vielä uudestaan operandin varsinaisella osoitteella. 

Eri käskyjen vaatimat kontrollisignaalit toteutetaan dekooderin ulostuloista johdetulla 

kombinaatiologiikalla. Esimerkiksi STO-käsky, joka lataa akkumulaattorista muistiin, 

aktivoi kaksi kontrollisignaalia jotka ovat: AC BUS (akkumulaattori väylälle) ja MEM 

WRITE (kirjoita muistiin). Jos jotain tiettyä kontrollisignaalia käyttää useampi käsky, 

täytyy välissä käyttää or-porttia. Näin toimimalla saadaan toteutettua kontrollisignaalit 

kaikille käskyille (Kuva 18). 

Kuva 20. Kontrollilogiikka. 
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Jos käsky tarvitsee suoritukseen useamman kellojakson, on sille varattu dekooderissa 

sitä varten ulostuloja. Takaisinkytkennällä dekooderin ulostulosta laskurille voidaan 

laskurin arvoa kasvattaa. Yhteen käskyyn on näin mahdollista käyttää maksimissaan 4 

kellojaksoa, koska tämän enempää ei ole dekooderissa varattu tilaa yhdelle käskylle 

(Kuva 19). 

Erilaisia ehdollisia hyppykäskyjä varten on kontrollilogiikkaan lisäksi tuotu 

akkumulaattorin, datarekisterin, ALU-lippubitin ja input-lippubitin ulostulot. Näin 

kontrollilogiikan sisällä voidaan tehdä päätöksiä suoritetaanko ehdollinen hyppykäsky 

vai ei (Kuva 18). 

 

Keskeytysmekanismi tarjoaa mahdollisuuden suorittaa joku ohjelman osa ulkoisen 

keskeytyksen seurauksena. Näin ohjelmassa vältytään turhilta tarkistussilmukoilta, 

jolloin prosessoria voidaan käyttää tehokkaammin [15 s. 82]. Ulkoinen 

keskeytyssignaali saa aikaan ohjelman keskeytyksen ja siitä seuraa ohjelman jonkun 

toisen osan suoritus. Kun tämä keskeytysrutiiniksi kutsuttu ohjelman osa on suoritettu, 

niin ohjelma jatkaa suoritusta samasta kohdasta mihin se aikaisemmin jäi. Nyt pitää 

ottaa huomioon, että itse keskeytysrutiinin suorituksen aikana ei uusia keskeytyksiä 

voida enää sallia. Tätä varten täytyy olla oma lippubitti, joka keskeytyksen tapahtuessa 

kieltää uudet keskeytykset. Kun keskeytysrutiini on suoritettu, lippubitti asetetaan 

jälleen niin että keskeytykset ovat mahdollisia. 

Lisäksi itse keskeytykselle pitää olla oma lippubitti, jotta kontrollilogiikalle saadaan 

tieto että keskeytys on tapahtunut. Prosessorin Logisim-toteutuksessa tyydytään 

tekemään keskeytyssignaalille oma testinappula, jota painamalla voidaan kokeilla 

keskeytystä ja tulostaa hieman tekstiä näytölle. Tämä siitä syystä että prosessorin 

Logisim-version kontrolliohjelma täytyy muutenkin tehdä hyvin yksinkertaiseksi, koska 

simulointikellotaajuus on Logisimissa hyvin hidas. Keskeytyksiä käyttämällä ei voida 

silloin saada isompaa hyötyä, koska itse keskeytys vaatii myös omat toimenpiteensä, 

jotka vievät aikaa. Sen sijaan prosessorin FPGA-versiossa keskeytyksistä on jo 

4.8 Keskeytysmekanismi
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mahdollisuus saada suurta hyötyä. Keskeytykset antavat myös mekanismin keskeyttää 

käynnissä oleva ohjelma, kun muuten jouduttaisiin odottamaan sen suorituksen loppuun. 

Tarvitaan siis kaksi lippubittiä. IEN-lippu sallii keskeytykset ja R-lippu kertoo 

kontrollilogiikalle että keskeytys on tapahtunut (Kuva 14). Tarvitaan myös kaksi käskyä 

ION ja IOF, joilla voidaan asettaa IEN-lippu haluttuun tilaan, sen mukaan käytetäänkö 

keskeytyksiä vai ei. Kun keskeytys tapahtuu niin kontrollilogiikka asettaa IEN-lipun 

automaattisesti nollaksi, jotta uusia keskeytyksiä ei voi keskeytysrutiinin aikana 

tapahtua. Mutta keskeytysrutiinin lopussa täytyy keskeytykset muistaa jälleen sallia 

käyttämällä ION-käskyä. 

Keskeytysmekanismi on integroitu osaksi kontrollilogiikkaa. Ulkoinen 

keskeytyssignaali asettaa R-lipun ykköseksi, josta kontrollilogiikka tietää että keskeytys 

on tapahtunut. Kun kontrollilogiikka on saanut suoritettua edellisen käskyn loppuun niin 

seuraavaksi ei suoritetakaan käskyn hakua ja tulkintaa, vaan kontrollilogiikan 

dekooderia ohjaavaan laskuriin tallennetaan keskeytysmekanismin paikkaa vastaava 

arvo (vakio 3). Näin dekooderin ulostulosta voidaan johtaa keskeytyksen vaatimat 

kontrollisignaalit (Kuva 19). 

Keskeytystä varten täytyy RAM-muistin 0. muistipaikkaan varata tilaa paluuosoitteelle, 

jotta keskeytysrutiinin suorittamisen jälkeen voidaan palata oikeaan paikkaan 

ohjelmassa. Lisäksi RAM-muistin 1. muistipaikka varataan keskeytysvektoria varten, 

joka on suora hyppykäsky keskeytysrutiiniin. Keskeytyksen tapahtuessa 

kontrollilogiikka siis tallentaa paluuosoitteen 0. muistipaikkaan ja asettaa 

ohjelmalaskurin arvoksi 1:sen, jotta seuraavaksi suoritetaan hyppykäsky 

keskeytysrutiiniin. R-lippua ei tarvitse vielä tässä vaiheessa nollata, koska keskeytyksen 

tapahtuessa kontrollilogiikka asettaa IEN-lipun nollaksi ja kieltää näin uudet 

keskeytykset. Keskeytysrutiinin lopuksi suoritettava ION-käsky sallii jälleen 

keskeytykset ja asettaa R-lipun nollaksi. 

Keskeytysrutiinin alussa on myös tärkeää muistaa tallentaa akkumulaattorin sisältö ja 

ALU:n yhteydessä oleva ylivuotolippubitti muistiin. Jotta ALU:n yhteydessä oleva 

lippubitti voidaan tallentaa, täytyy se ensin siirtää CIL-käskyllä akkumulaattoriin. 
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Keskeytysrutiinin lopussa täytyy arvot taas palauttaa, jotta aikaisemman ohjelman 

suoritus voi jatkua normaalisti. Jos keskeytysrutiinissa käytetään ISZ tai DIV käskyä, on 

myös datarekisterin sisältö tallennettava muistiin keskeytysrutiinin alussa. Tämä 

tapahtuu niin että aluksi se siirretään MDR-käskyllä akkumulaattoriin, josta se voidaan 

tallentaa muistiin. Palauttaminen on hieman monimutkaisempaa, koska ei ole suoraa 

käskyä jolla datarekisteriin voitaisiin tallentaa tietoa. Kuitenkin vähentämällä ensin 

muistiin tallennetusta arvosta yksi ja käyttämällä ISZ-käskyä voidaan haluttu arvo 

palauttaa takaisin datarekisteriin. Lisäksi on otettava silloin huomioon että jos 

datarekisterissä on nolla, niin ISZ-käsky hyppää seuraavan käskyn yli. 

 

Ihmisen pitää pystyä vuorovaikuttamaan tietokoneen kanssa. Prosessorin FPGA-

toteutuksessa tullaan  prosessoriin suunnittelemaan PS/2-portti näppäimistöä varten ja 

VGA-näytönohjain tekstin tulostamiseksi näytölle. Logisim-piirisimulaattori ei 

kuitenkaan mahdollista näiden piirien toteuttamista, koska simulointinopeus on siinä 

liian hidas. Logisimin komponenttikirjasto sisältää valmiin näppäimistön ja terminaalin 

(näytön), jotka voitaisiin kytkeä prosessoriin helposti. Kuitenkin prosessorin joissakin 

sovelluksissa voisi riittää pienempikin näyttö ja näppäimistö, joten tutkitaan kuinka 

nämä voitaisiin suunnitella itse. 

 

Näppäimistöä varten tarvitaan prosessoriin 8-bittinen input-rekisteri (INPR) ja siihen 

liittyvä FGI-lippubitti (Kuva 14). Kun näppäimistöä painetaan tallennetaan input-

rekisteriin näppäintä vastaava koodi. Samalla FGI-lippubitti asetetaan ykköseksi. SKI-

käskyllä voidaan käydä tutkimassa onko FGI-lippubitti ykkönen, ja jos on niin 

seuraavan käskyn yli ei hypätä. Tähän paikkaan voidaan sijoittaa INP-käsky, joka 

tallentaa input-rekisterin arvon muistiin ja samalla asettaa FGI-lippubitin nollaksi. Näin 

on saatu mekanismi tekstin tallentamiseksi näppäimistöltä koneen muistiin. 

4.9 Syöttö- ja tulostuspiirit

4.9.1 Syöttöpiiri
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Kuvassa 21 näkyy näppäimistöpiirin toteutus. Näppäimistö voidaan toteuttaa D-

kiikuilla, jotka näppäimen painalluksen jälkeen pysyvät ykkösenä yhden kellojakson 

ajan. D-kiikun nollaaminen toteutetaan siirtorekisterillä, joka pakottaa kiikun nollaksi. 

Siirtorekisteri on kytketty siten, että jos näppäintä pidetään pitkään pohjassa niin D-

kiikun asynkroninen reset pysyy ylhäällä yhtä kauan. Piirin lopullisessa toteutuksessa 

pitäisi vielä eliminoida näppäintä painettaessa syntyvät sähköiset värähtelyt, mutta nyt 

siihen ei ole tarvetta. 

 

 

D-kiikkujen ulostulot on kytketty kahteen dekooderiin. Ne ohjaavat kahta 

multiplekseriä, jotka syöttävät näppäinkoodit input-rekisterille. Input-rekisterin 

tallennuksen enable-signaali ja FGI-lippubitin asettaminen ykköseksi toteutetaan 

kahdella multiplekserillä, johon D-kiikkujen ulostulot on myös kytketty. Kun FGI-

lippubitti on asetettu ykköseksi, kaikki multiplekserit kytketään off-tilaan, jolloin input-

rekisteriin ei voi tallentaa uusia arvoja ennen kuin FGI-lippubitti on asetettu taas 

nollaksi. 

Keskeytysmekanismin testinappula on myös integroitu osaksi näppäimistöä. Sitä 

painamalla voidaan keskeytyksestä ilmoittava R-lippubitti asettaa ykköseksi. 

Kuva 21. Näppäimistöpiiri. 
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Näyttöä varten prosessoriin tarvitaan 8-bittinen output-rekisteri (OUTR). Tulostukselle 

ei kuitenkaan tarvita lippubittiä, koska output-rekisteri kytketään näyttöpiiriin 

rinnakkaisella väylällä. OUT-käskyllä tallennetaan muistista output-rekisteriin haluttu 

näppäinkoodi. Samalla täytyy näytölle generoida write-signaali, jolloin näyttöpiiri 

tulostaa output-rekisterin näppäinkoodia vastaavan kirjaimen näytölle. Write-signaali 

generoidaan viivästämällä output-rekisterin tallennuksen kontrollisignaalia (OUTR LD) 

yhdellä kellojaksolla. Tämä toteutetaan siirtorekisterillä (Kuva 14). 

Näytön toiminnallisuutta on aluksi helpompi tutkia pienemmällä piirillä. Kuvassa 22 

nähdään näyttöpiirin ensimmäinen versio. Siinä on vain 3 riviä ja 4 merkkiä per rivi. 

Näytön tulisi vaihtaa automaattisesti riviä, kun rivi tulee täyteen merkkejä. Lisäksi siinä 

pitäisi olla askelpalautin (backspace) toiminto, vaikka Logisim-toteutuksen 

kontrolliohjelmassa ei voida simuloinnin hitaudesta johtuen varsinaista backspace-

ominaisuutta toteuttaakaan. Kuitenkin kursorin vilkkuminen tullaan siinä toteuttamaan 

backspace-toimintoa hyväksi käyttäen. Backspace toteutetaan siten, että kun riviä on 

vaihdettu niin aikaisemmalle riville ei ole enää mahdollisuutta palata. Lisäksi näytössä 

tulee olla rivinvaihto (ENTER) sekä clear-toiminto, jolla näyttö voidaan tyhjentää 

merkeistä. 

4.9.2 Tulostuspiiri
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Pääperiaatteiltaan näyttö toimii siten että jokaiselle näytön merkille on oma 8-bittinen 

rekisteri. Näyttöpiirin testiversiossa merkit esitetään 7-segmentti näytöillä, mutta 

lopullisessa toteutuksessa käytetään 5 X 6 soluisia led-matriisi näyttöjä. Silloin 

jokaiselle näytön merkille on oma 30-bittinen rekisterinsä. 

Kun näytölle kirjoitetaan, niin output-rekisterin näppäinkoodia vastaava merkki 

tallennetaan oikeassa järjestyksessä näyttöpiirin rekistereihin. Kun näytön alimmalla 

rivillä tapahtuu rivinvaihto, täytyy kaikkien rekistereiden sisältöä siirtää ”yksi rivi 

ylöspäin”. Tämä toteutetaan takaisinkytkemällä rekisterit sopivasti toisiinsa. Lisäksi alin 

rivi täytyy silloin tyhjentää ja seuraava merkki kirjoittaa alimman rivin alkuun. 

Jotta tiedetään mihin kohtaan näyttöä tulee kirjoittaa, täytyy olla laskuri. Laskuri ohjaa 

kahta demultiplekseriä, joiden avulla näyttörekistereihin tallennetaan näytön merkkien 

symboleja vastaavat arvot sekä tuotetaan rekistereiden tallentamiseen tarvittavat enable-

signaalit. Enteriä painettaessa asetetaan laskuri osoittamaan seuraavan rivin alkuun. Jos 

enteriä painettaessa ollaan alimmalla rivillä, täytyy silloin myös kaikkien rekistereiden 

sisältöä siirtää ”yksi rivi ylöspäin”. Backspacea painettaessa laskuria vähennetään 

yhdellä ja edelliseen näyttörekisteriin tallennetaan nolla. Piiri täytyy tehdä siten, että jos 

Kuva 22. Näyttöpiirin ensimmäinen versio.
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ollaan rivin alussa niin backspace ei saa vaikuttaa. Output-rekisterin kautta 

suoritettavalla clear-komennolla tyhjennetään kaikki näytön rekisterit ja näyttölaskuri 

asynkronisesti. Näin voidaan tyhjentää näyttö helposti ja aikaansaada seuraavan merkin 

tulostuminen näytön alkuun. 

Kuvassa 23 näkyy näyttöpiirin lopullinen versio. Toteutus on täysin sama kuin aiemmin, 

mutta nyt näytössä on 5 riviä ja 12 merkkiä per rivi. Tämän kokoiselta näytöltä voidaan 

jo operoida tekstipohjaista kontrolliohjelmaa helposti. Lisäksi näytön merkit on nyt 

toteutettu 5 X 6 soluisilla led-matriisi näytöillä. Näin saadaan eri kirjaimet esitettyä 

selvästi. 

 

 

  

Kuva 23. Näyttöpiirin lopullinen versio.
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Nyt on saatu suunniteltua ja toteutettua kaikki tarvittavat piirit prosessorin täydellistä 

testausta varten. Prosessoriin kytketään kiinni syöttö- ja tulostuspiirit, jonka jälkeen 

ollaan valmiita testaamaan. Tarvitaan kuitenkin vielä lisäksi testiohjelma, jolla koneen 

toimintaa voidaan kokeilla. Sen toteuttamista käydään läpi omassa kappaleessaan, mutta 

tässä vaiheessa riittää että se on olemassa. Testiohjelmana toimii 7 komentoa sisältävä 

kontrolliohjelma (Control Program v1.0) ja sen koko on 1,1 kilotavua. 

Kontrolliohjelmassa on mahdollisuus luoda, avata, poistaa ja listata tekstitiedostoja sekä 

laskea käytetyn ja vapaan muistin määrää. Lisäksi keskeytyksen testaamista varten on 

näppäimistöön integroitu oma testinappula. Koska Logisim-simulaattorin 

simulointinopeus on hidas, eivät kontrolliohjelman toiminnot voi olla liian 

monimutkaisia. Esimerkiksi backspacea ei voida toteuttaa. 

Osoitteesta http://www.saunalahti.fi/~matisol/CPU/ on mahdollista ladata Logisim-

ohjelma ja testipiiri, joka sisältää prosessorin sekä sen syöttö- ja tulostuspiirit. Kuvassa 

24 nähdään testipiirin ylin taso, joka sisältää prosessorin ”kuoret”, näytön, näppäimistön 

sekä kellon, jossa simuloinnissa tarvittava kellopulssi tuotetaan. Prosessorissa näkyy 

erilaisia lamppuja, joista voidaan tarkkailla akkumulaattorin, muistin ja muistin 

osoitelinjan sisältöä. Simuloitaessa piiriä on myös mahdollista katsoa piirin sisälle 

simuloinnin ollessa käynnissä. Tämä tapahtuu osoittamalla tutkittavaa piiriä hiirellä sekä 

painamalla hiiren oikeaa nappia ja valitsemalla esim. View <DISPLAY>, jos halutaan 

katsoa esimerkiksi näytön sisään. 

4.10 Prosessorin testaus

http://www.saunalahti.fi/~matisol/CPU/
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Logisim-ohjelma on Java-pohjainen, joten sitä ei tarvitse asentaa erikseen. Java täytyy 

kuitenkin olla asennettuna tietokoneessa. Kun Logisim-ohjelma on saatu käynnistettyä, 

voidaan testipiiri (CPU.circ) avata. Testipiirin ylimmällä tasolla on annettu ohjeet 

testausta varten. Näitä ohjeita noudattamalla voidaan aloittaa testaaminen. Kun 

simulointi aloitetaan, niin aluksi täytyy kontrolliohjelma ladata sille varatusta ROM-

muistista prosessorin omaan RAM-muistiin. Tämä tapahtuu automaattisesti kun 

simulointi aloitetaan. Tätä varten on oma piirinsä joka näkyy kuvassa 25. Kun 

kontrolliohjelma on ladattu, käynnistyy prosessori automaattisesti ja testaus voidaan 

aloittaa. 

Kuva 24. Testipiirin ylin taso.
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Koneelle voidaan antaa näppäimistöltä komentoja, jonka jälkeen voidaan mennä CPU:n 

sisälle katsomaan mitä siellä tapahtuu. Simulointinopeutta on myös mahdollista muuttaa 

halutuksi, tai simuloida yksi kellojakso kerrallaan. Näin on havainnollista nähdä mitä 

kaikkea prosessorissa tapahtuu. 

Simuloidaan prosessoria niin kauan että voidaan olla täysin varmoja, että se toimii 

kaikilla syötteillä ja kaikissa tilanteissa vaaditulla tavalla. Jos virhetilanteita esiintyy, 

niin niihin on vielä tässä vaiheessa helppo puuttua. 

Kun verifiointi on saatu suoritettua loppuun voidaan siirtyä suunnittelemaan prosessorin 

FPGA-versiota. 

  

Kuva 25. Kontrolliohjelman lataaminen RAM-muistiin.
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Tässä työssä käytetään Xilinx Spartan-3E FPGA-kehitysalustaa (Kuva 26). Siinä 

käytetään Xilinx XC3S500E FPGA-piiriä, jossa on n. 500 000 logiikkaporttia. 

Ekvivalenttisia logiikkasoluja on tarkalleen 10 476. Siinä on 50 MHz:n oskillaattori ja 

232 I/O-pinniä. Seuraavaksi listataan FPGA-kehitysalustan niitä ominaisuuksia, joita 

tässä työssä tarvitaan. Kehitysalusta sisältää myös lukuisia muitakin ominaisuuksia [19 

s. 12]. 

 368 640 bittiä Block-RAM muistia (20 X 18 432 bittistä lohkoa) 

 20 integroitua 18-bittistä kertolaskulohkoa 

 PS/2-liitin 

 VGA-liitin 

 8 led-valoa 

VHDL-kehitysympäristönä käytetään Xilinx ISE:ä. Se tarjoaa ISim-simulaattorin, jossa 

prosessoria voidaan simuloida. 

5. Lopullisen prosessorin toteuttaminen FPGA:lle 

5.1 Käytettävä FPGA-piiri ja sen ominaisuudet 
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Prosessorin FPGA-versiossa tullaan toteuttamaan suhteellisen iso kontrolliohjelma, 

joten siinä tarvitaan 8 kilotavua RAM-muistia. Sen osoittamiseen tarvitaan 13 bittiä, 

joka myös aiheuttaa sen että jos käskyformaatin käskykoodi halutaan pitää 

heksadesimaalimuodossa, on käskykoodin ja muistin osoitteen väliin lisättävä 3 

ekstrabittiä (Kuva 11). Näin saadaan koneen ohjelmoinnista sekä kääntäjän 

toteuttamisesta hieman yksinkertaisempaa. Käskyformaatin kokonaispituudeksi tulee 21 

bittiä, joka on myös samalla RAM-muistin, akkumulaattorin, datarekisterin ja väylän 

bittileveys. Suurin akkumulaattoriin mahtuva desimaaliluku on 221 = 2 097 152. 

Kuva 26. Xilinx Spartan-3E FPGA-kehitysalusta. 

5.2 Prosessorin lopullinen konfiguraatio
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FPGA-resurssien säästämiseksi käskykoodi halutaan tiivistää 5:een bittiin, mikä 

tarkoittaa, että sillä voidaan ilmaista 32 eri käskyä. Epäsuorille muistiosoituksille jää 

näin 5 käskypaikkaa tilaa ja niistä on nyt 4 käytössä. Nämä käskyt ovat: ILDA, ISTO, 

IJMP ja IOUT. Prosessorin käskyjen kokonaismäärä on siis 31. Kuitenkin lisäämällä 

käskykoodiin yksi bitti lisää on mahdollista toteuttaa jo 64 eri käskyä. 

Lisäksi nyt tarvitaan myös erillinen käskyrekisteri, koska kontrollilogiikkaa ei nyt 

toteuteta laskurilla ja dekooderilla, vaan tilakonetoteutuksella, jossa tilasta toiseen 

siirtyminen ilmaistaan VHDL-kielellä, eikä varsinaista laskuria näy ulospäin. 

Prosessorin toteutuksessa tästä on se etu, että yhdelle käskylle on näin helppo toteuttaa 

periaatteessa lukematon määrä mikro-operaatiota, eli yhden käskyn suoritus voi kestää 

vaikka kymmeniä kellojaksoja. Näin prosessorissa voidaan toteuttaa esimerkiksi 

jakolaskukäsky, joka kestää n. 20 kellojaksoa. Totta kai myös laskurilla ja dekooderilla 

toteutetussa kontrollilogiikassa on mahdollisuus erityistoimenpiteillä aikaansaada pitkiä, 

usean kymmenen kellojakson mittaisia käskyjä, mutta se tekee piiristä monimutkaisen 

toteuttaa. 

Muilta osin prosessori vastaa siis täysin Logisim-simulaattorissa suunniteltua versiota, 

joten VHDL-toteutusta on nyt vaivatonta lähteä tekemään. 

 

Prosessorin täydelliseen VHDL-koodiin on mahdollista tutustua liitteessä 2 ja tähän 

liitteeseen tullaan myös viittaamaan useasti seuraavien kappaleiden yhteydessä. 

 

Peruskirjasto on ieee.std_logic_1164, joka sisältää kaikki VHDL-koodissa käytettävät 

yleiset datatyypit, operaattorit, funktiot sekä lukuisia muita ominaisuuksia. Muita 

käytettäviä kirjastoja ovat ieee.std_logic_unsigned ja ieee.numeric_std. Ensimmäiseksi 

mainittu mahdollistaa mm. std_logic_vector-datatyypin väliset yhteen ja 

5.3 VHDL-toteutus

5.3.1 Käytettävät VHDL-kirjastot ja muut valmiit VHDL-lohkot
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vähennyslaskut. Jälkimmäinen sisältää datatyypit signed ja unsigned. Nämä 

mahdollistavat etumerkillisillä ja etumerkittömillä luvuilla laskemisen. 

Xilinx ISE VHDL-kehitysympäristön yhteydessä oleva erillinen ohjelma (IP CORE 

Generator) tarjoaa lukuisia valmiita VHDL-lohkoja, joiden avulla FPGA-piirin 

tarjoamia lisäominaisuuksia on mahdollista ottaa helposti käyttöön. 

Tässä työssä käytettäviä valmiita VHDL-lohkoja ovat: 

 8192 muistipaikkainen (21-bittinen) RAM-muisti (10 X 18 432 bittiä, Block-

RAM) 

 4096 muistipaikkainen (8-bittinen) näyttömuisti (2 X 18 432 bittiä, Block-RAM) 

 2048 muistipaikkainen (8-bittinen) fonttimuisti (1 X 18 432 bittiä, Block-RAM) 

 10-bittinen kertolaskulohko (1 X MULT 18X18) 

 21-bittinen jakolaskulohko (käyttää 23 kellojaksoa laskemiseen) 

 

Käytettävässä FPGA-piirissä on sisäistä Block-RAM muistia, jota kannattaa FPGA-

resurssien säästämiseksi ehdottomasti käyttää. Block-RAM:ia on 20 yksikköä ja yhteen 

yksikköön mahtuu 18 432 bittiä dataa [20 s. 2]. Käytettävän muistin kokonaismäärä on 

siis 20 X 18 432 = 368 640 bittiä. Suunniteltavassa prosessorissa tarvitaan 8 kilotavua 

(21 bittistä sanaa) RAM-muistia. Tämä tekee yhteensä 8192 X 21 = 172 032 bittiä. 

Block-RAM:in määrä riittää hyvin prosessorille ja sitä jää vielä reilusti myöhemmin 

suunniteltavan VGA-näytönohjaimen käyttöön. 

RAM-muistin toteuttamiseksi olisi myös mahdollista käyttää FPGA-piirin yhteydessä 

olevaa 16-bittistä DDR SDRAM muistia [19 s. 105], mutta silloin yhden käskyn 

tallentamiseen jouduttaisiin käyttämään 2 muistipaikkaa ja prosessorin arkkitehtuuri 

menisi monimutkaisemmaksi. 

Käytetään siis Block-RAM muistia. Sen käytössä on otettava huomioon, että kun 

muistin osoitelinjalle tulee uusi osoite niin RAM:in ulostulossa ei näy välittömästi uuden 

5.3.2 RAM-muisti
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muistipaikan sisältö, vaan on odotettava 1 kellojakso ennen kuin se alkaa näkyä [20 s. 

20]. Tämä on otettava huomioon kontrollilogiikan toteutuksessa ja se tietenkin myös 

hieman hidastaa prosessorin suorituskykyä. 

Jotta FPGA-piirin Block-RAM voidaan ottaa käyttöön, käytetään VHDL-

kehitysympäristön yhteydessä olevaa erillistä ohjelmaa (IP CORE Generator), jolla 

muistiyksikkö voidaan ottaa käyttöön. Liitteessä 2 sivulla 153 nähdään RAM-muistin 

VHDL-toteutus. VHDL-koodin alussa sivulla 151 täytyy RAM-muisti esitellä 

COMPONENT-lauseella. RAM-muisti kytketään prosessoriin kiinni PORT MAP-

lauseella. RAM-muistin ja prosessorin muiden osien väliin tarvitaan lisäksi 3 signaalia 

jotka ovat: memory_add, memory_in ja memory_out. Ne täytyy esitellä VHDL-koodin 

alussa käyttämällä signal-määrittelyä. Ei siis ole mahdollista kytkeä RAM-muistin 

sisään- ja ulostuloja suoraan kiinni piiriin, vaan väliin tarvitaan ”johtoja”. 

Seuraavaksi kuvataan muistin toiminnallisuus prosessissa ram_memory, jossa määrätään 

mitä tapahtuu kontrollilogiikasta tulevilla eri kontrollisignaaleilla. Koska prosessi ei ole 

kellosta riippuvainen, on prosessin sensitive-listaan muistettava listata kaikki signaalit 

joiden muutokseen prosessin on reagoitava. Nämä ovat: mem_ctrl, ac, pc, dr ja inpr. 

Prosessia ram_memory ohjaa 5 kontrollisignaalia ja ne kuuluvat mem_ctrl-tilakoneeseen 

ja ovat: write_ac, write_pc, write_dr, write_inpr ja latch_mem. Signaalit generoidaan 

kontrollilogiikassa. 

Prosessissa memory_address_control kuvataan muistin osoitelinjan toiminnallisuus eri 

kontrollisignaaleilla. Myös tälle prosessille on vastaavasti omat kontrollisignaalinsa, 

jotka kuuluvat mem_add_ctrl-tilakoneeseen. Kaikki käytettävät tilakoneet täytyy esitellä 

VHDL-koodin alussa käyttämällä type määrittelyä [21 s. 111]. 

Tässä vaiheessa voidaan huomata että prosessorin VHDL-toteutuksessa käytetään 

suurempaa määrää kontrollisignaaleja kuin Logisim-toteutuksessa. Tämä johtuu VHDL-

kielen kuvausluonteesta. Kuitenkin VHDL-kääntäjä pyrkii piirin lopullisessa 

toteutuksessa FPGA-piirin sisällä optimoimaan piirin mahdollisimman yksinkertaiseksi 

[22 s. 633-668]. Silloin eri kontrollisignaalit jotka tulevat samasta lähteestä voidaan 

yhdistää. 



    64 

Jotta RAM-muisti ja koko prosessori voi toimia, tarvitaan kellosignaali (clk). Tälle on 

oma oskillaattori (50MHz) FPGA-piiriin integroituna. Riittää että se tuodaan 

prosessoriin VHDL-koodin alussa olevassa entity-lauseessa, jossa kuvataan kaikki 

piiriin tulevat ja piiristä lähtevät signaalit. Tämän jälkeen kellosignaalia (clk) ei tarvitse 

enää erikseen esitellä. 

 

RAM-muisti ja väylä ovat 21-bittiä leveitä. Tämä on myös samalla akkumulaattorin (ar) 

ja datarekisterin (dr) bittileveys. Osoiterekisterin (ar) ja ohjelmalaskurin (pc) bittileveys 

on 13 bittiä, joka riittää 8192 muistipaikan osoittamiseen. Lisäksi tarvitaan 

käskyrekisteri (ir), jonka bittileveys on 5 bittiä. Tällä voidaan ohjata kontrollilogiikan 

toimintaa. Kaikki rekisterit kytketään väylälle samaan tapaan kuin Logisim-versiossa 

(Kuva 12), mutta VHDL-kielen kuvausluonteesta johtuen itse väylän toteutus jää nyt 

VHDL-kääntäjän toteutettavaksi. 

Rekistereitä ohjaa kontrollilogiikassa generoitavat kontrollisignaalit. Jokaiselle 

rekisterille on oma tilakoneensa, josta löytyy rekisteriä ohjaavat signaalit. 

Tilakoneluonteesta johtuen vain yksi signaali voi olla kerralla aktiivinen. Tästä seuraa, 

että jokaiselle rekisterin toiminnolle tarvitaan siis oma kontrollisignaalinsa. 

Liitteessä 2 sivulla 153 näkyy osoiterekisterin (ar) toteutus. Rekisterin toiminta kuvataan 

prosessissa address_register. Itse rekisteri ja muut prosessissa käytettävät 

signaalit/rekisterit täytyy luonnollisesti esitellä VHDL-koodin alussa käyttämällä signal-

määrittelyä. Rekisteriä ohjaa tilakone ar_ctrl, joka sisältää kontrollisignaalit: 

load_ar_pc, load_ar_memory, inc_ar ja latch_ar. Tilakone täytyy esitellä VHDL-koodin 

alussa käyttämällä type määrittelyä. Nyt on huomionarvoista että prosessi suoritetaan 

vain jokaisella nousevalla kellon reunalla, joten prosessin sensitive-listaan ei tarvita kuin 

kellosignaali (clk). 

Rekisteri toimii siten että kun kontrollisignaali load_ar_pc on aktiivinen, niin 

seuraavalla nousevalla kellon reunalla ohjelmalaskurin (pc) arvo tallennetaan 

5.3.3 Rekisteriorganisaation toteutus
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osoiterekisteriin (ar). Vastaavasti kun kontrollisignaali load_ar_memory on aktiivinen 

niin muistin ulostulon 13 ensimmäistä bittiä tallennetaan osoiterekisteriin. Kun inc_ar 

on aktiivinen, niin osoiterekisterin arvoa kasvatetaan yhdellä. Ja kun latch_ar on 

aktiivinen niin ei tehdä mitään. VHDL-kielessä on tärkeää ilmaista kaikki mahdolliset 

vaihtoehdot, jotta kääntäjä tietää tarkalleen mitä halutaan tehdä. Voimme vielä käyttää 

prosessin case-lauseen viimeisessä when others -kohdassa ilmaisua null, jonka aikana ei 

myöskään tehdä mitään. Näin olemme varmistaneet että VHDL-kääntäjä ymmärtää mitä 

halutaan tehdä [21 s. 44]. 

Kaikki muutkin rekisterit toteutetaan vastaavalla tavalla. Liitteessä 2 sivulla 154 näkyy 

ohjelmalaskurin (pc) toteutus. Huomionarvoista on että sen yhteyteen on nyt liitetty 

mukaan päätöksentekoa, joka prosessorin Logisim-versiossa suoritetaan 

kontrollilogiikan sisällä (Kuva 18). Tämä johtuu siitä että nyt jokaiselle rekisterin 

toiminnolle on oma kontrollisignaalinsa, jolloin kaikki rekisteriin vaikuttava 

toiminnallisuus on pidettävä rekisteriä ohjaavan prosessin sisällä. 

Rekisterin toiminta kuvataan prosessissa program_counter. Kaikille ohjelmalaskuriin 

vaikuttaville toiminnoille on omat kontrollisignaalinsa jotka ovat: load_pc, inc_pc, 

load_1_pc, load_2_pc, sza_inc_pc, snz_inc_pc, ske_inc_pc, ski_inc_pc, isz_inc_pc ja 

latch_pc. Hyppykäskyjen SZA, SNZ, SKE, SKI ja ISZ päätöksenteko toteutetaan siis 

omilla case-lauseilla, jotka ovat osa prosessia. 

Koko rekisteriorganisaation VHDL-toteutukseen voi tutustua liitteessä 2. 

 

Aritmeettislooginen yksikkö (ALU) on kytketty väylän ja akkumulaattorin (ac) 

sisääntulon väliin. ALU toteuttaa operaatiot: INC, CMA, ADD, SUB, MUL, DIV, CMP, 

AND, XOR, CIR, CIL ja LDA. Operaatioiden tarkemmat kuvaukset löytyvät taulukosta 

3 sivulta 42 alkaen. Logisim-toteutuksesta poiketen ALU:n yhteydessä oleva 

ylivuotolippubitti komplementoidaan lippubitin omassa prosessissa käskyllä CME. 

5.3.4 Aritmeettisloogisen yksikön (ALU) toteutus
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Liitteessä 2 sivulla 155 näkyy aritmeettisloogisen yksikön (ALU) toteutus. Kertolaskulle 

(MUL) ja jakolaskulle (DIV) käytetään valmiita piirejä, jotka voidaan ottaa käyttöön 

käyttämällä VHDL-kehitysympäristön yhteydessä olevaa erillistä ohjelmaa (IP CORE 

Generator). Laskentapiirit täytyy esitellä VHDL-koodin alussa COMPONENT-lauseilla. 

Piirit kytketään kiinni prosessoriin PORT MAP -lauseilla. 

Kertolaskupiiri on 10-bittinen ja käyttää FPGA-piiriin integroituja kiinteitä 

kertolaskuyksiköitä. 10-bittisillä sisääntuloilla varmistetaan, ettei laskennan tulos ylitä 

akkumulaattoriin mahtuvaa suurinta lukua 221 = 2 097 152. Tämä voidaan tarkistaa: 210 

= 1024 ja 10242 = 1 048 576, joka mahtuu vielä akkumulaattoriin. Laskettaessa 

kertolaskuja on siis pidettävä huolta, että laskettavat luvut ovat maksimissaan 10-bittisiä. 

FPGA-piirissä olevat kiinteät kertolaskuyksiköt ovat 18-bittisiä, joten pienillä 

muutoksilla olisi helposti mahdollista laskea isompiakin lukuja edellyttäen, että 

kertolaskun tulos ei ole yli 2 097 152. Selkeyden takia pidetään kertolaskupiirin 

molemmat sisääntulot kuitenkin 10-bittisinä. 

Jakolaskupiiri on 21-bittinen. Jos piiri toteutettaisiin niin että jakolaskun tulos näkyisi 

välittömästi ulostulossa, tulisi piiristä kohtuuttoman iso. Siksi on järkevää käyttää 

laskentaan useampi kellojakso, jolloin piirin fyysinen koko pienenee [22 s. 460-461]. IP 

CORE Generator antaa useita eri vaihtoehtoja jakolaskupiirin toteuttamiseen. Päätetään 

käyttää jakajaa, joka käyttää laskentaan 23 kellojaksoa. Koska FPGA-piirin kellotaajuus 

on 50 MHz, niin tämä ei vielä hidasta prosessorin toimintaa merkittävästi. 

Nyt täytyy kuitenkin ALU:n yhteyteen toteuttaa laskuri, joka ilmoittaa 

kontrollilogiikalle milloin jakolaskun tulos on valmis. Tämän laskurin toiminta kuvataan 

prosessissa div_wait_counter. Lisäksi kontrollilogiikkaan täytyy tehdä sitä varten oma 

osa, jossa tätä tulosta odotetaan. Tästä lisää seuraavassa luvussa. Jakolaskun jakojäännös 

siirretään automaattisesti datarekisteriin. Datarekisterissä on oma kontrollisignaalinsa 

tälle toiminnolle. 

ALU:n muut operaatiot voidaan kuvata VHDL-kielen operaattoreilla: ( +, -, <, not, and, 

ja xor ). VHDL-kääntäjä generoi näistä automaattisesti tarvittavat laskentapiirit FPGA-

piirin sisälle. Kirjastoa ieee.std_logic_unsigned on kuitenkin käytettävä jotta voidaan 
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operoida std_logic_vector-tyyppisellä datalla, jossa luvut kuvataan pelkkinä ykkösinä ja 

nollina [21 s. 4]. 

 

Kontrollilogiikassa tuotetaan kaikki prosessoria ohjaavat kontrollisignaalit. 

Kontrollilogiikkaa ohjaa käskyrekisteri (ir), jonka perusteella tiedetään mikä käsky pitää 

suorittaa seuraavaksi. VHDL-kielen kuvausluonteesta johtuen kontrollilogiikka 

kannattaa toteuttaa tilakonetoteutuksena. Silloin on helppo määritellä ehdot tilasta 

toiseen siirtymiseen, jolloin kontrollilogiikan toteutuksesta tulee selkeä. Periaatteessa 

tämä vastaa aika pitkälle prosessorin Logisim-version laskurilla ja dekooderilla tehtyä 

toteutusta, jos katsottaisiin FPGA-piirin sisälle. 

Tilakone toteutetaan siten, että VHDL-koodin alussa liitteen 2 sivulla 152 esitellään 

tilakone state käyttämällä type-määrittelyä. Tilakone sisältää tilat: start_state, 

fetch1_state, fetch2_state, fetch3_state, fetch4_state, execute1_state, execute2_state, 

execute3_state, execute4_state, wait_state ja halt_state. Lisäksi VHDL-koodin alussa 

esitellään signaalit state ja state_next, käyttämällä signal-määrittelyä, jonka perässä 

viitataan tähän tilakoneeseen. Näin on mahdollisuus siirtyä tilakoneen eri tiloihin 

helposti. Tähän tarvitaan liitteessä 2 sivulla 162 olevaa prosessia state_machine, jossa 

jokaisella kellon nousevalla reunalla tilakone vaihtaa tilaansa. Kontrollilogiikassa 

määrätään tilakoneen seuraava tila. Sijoittamalla signaaliin state_next esimerkiksi 

execute1_state, seuraavalla kellon nousevalla reunalla siirrytään tähän tilaan ja aletaan 

suorittaa jotain käskyä. 

Merkille pantavaa on että käskyn haulle ja tulkinnalle sekä käskyn suoritukselle 

tarvitaan neljä eri tilaa, kun Logisim-versiossa selvittiin käskyn hausta ja tulkinnasta 

kahdella ja käskyn suorituksesta maksimissaan kolmella tilalla. Tämä johtuu siitä, että 

FPGA-piirissä sijaitsevaa Block-RAM muistia täytyy odottaa yksi kellojakso, ennen 

kuin muistin sisältö alkaa näkyä muistin ulostulossa.  

5.3.5 Kontrollilogiikan toteutus
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Lisäksi nyt tarvitaan tila wait_state, jossa odotetaan jakolaskupiirin tulosta, koska sen 

suorittaminen kestää 23 kellojaksoa. Tilaa halt_state tarvitaan, jos käskyrekisteri ei 

sisällä mitään käskykannan käskyistä. Silloin on ohjelmoinnissa mennyt jotain pieleen ja 

prosessorin toiminta pysäytetään. 

Liitteessä 2 sivulla 159 voidaan tarkastella kontrollilogiikan käskyn haun ja tulkinnan 

toteuttavaa osaa. Koko kontrollilogiikan toiminnallisuus kuvataan prosessissa 

control_logic. Prosessi ohjaa rekistereitä ja muita prosessorin yksiköitä ohjaavia 

tilakoneita, joissa kaikki kontrollisignaalit sijaitsevat. Prosessin alussa määritetään 

kaikille ohjattaville tilakoneille oletusarvot, joiden mukaan oletusarvoisesti toimitaan. 

Näin vältytään kirjoittamasta turhaa VHDL-koodia niiden tilakoneiden kohdalla, joita ei 

halutun toiminnon aikaansaamiseksi tarvita. 

Kontrollilogiikan alussa on aloitustila (START STATE), jota tarvitaan prosessorin 

käynnistämiseen. Sen jälkeen ovat käskyn hakuun ja tulkintaan liittyvät tilat (FETCH 

STAGES). Epäsuoralle muistiosoitukselle generoidaan oma signaali i_mem_add, tämä 

tapahtuu kontrollilogiikkaa ohjaavan prosessin ulkopuolella. Käskyt ILDA, ISTO, IJMP 

ja IOUT aikaansaavat epäsuoran muistiosoituksen. Silloin käskyn haussa ja tulkinnassa 

suoritetaan myös tilat fetch3_state ja fetch4_state. 

Prosessorin keskeytysmekanismissa generoidaan signaali interrupt, jonka perusteella 

kontrollilogiikka osaa käskyn haun ja tulkinnan sijasta suorittaa keskeytystoimenpiteet. 

Tästä lisää seuraavassa luvussa. 

Liitteessä 2 sivulla 160 voidaan tarkastella kontrollilogiikan käskyjen suorituksen 

toteuttavaa osaa. Käskyrekisteri (ir) määrittää mitä käskyä ollaan milloinkin 

suorittamassa. Huomionarvoista on, että jokaiselle prosessorin toiminnolle on oma 

kontrollisignaalinsa, josta seuraa että kaikki käskyihin liittyvä päätöksenteko tapahtuu 

kontrollilogiikan ulkopuolella, toisin kuin Logisim-versiossa. 

Lisäksi huomataan että käskyjen suorittamiseen käytettävien mikro-operaatioden 

määrällä ei ole käytännössä mitään ylärajaa, vaan kontrollilogiikan tilakoneeseen on 

helppo lisätä tiloja lisää. Näin on mahdollista toteuttaa tarvittaessa monimutkaisiakin 

käskyjä. Tämä on ehdottomasti prosessorin parhaita puolia. 
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Kontrollilogiikan viimeinen tila on odotustila (WAIT STAGE). Siellä odotetaan 23 

kellojaksoa ALU:n jakolaskupiirin tulosta. Kun tulos on valmis, ALU:n yhteydessä 

oleva laskuri generoi div_ready-signaalin, jonka perusteella kontrollilogiikka osaa 

lopettaa odottamisen ja siirtyy DIV-käskyn suorituksessa eteenpäin. 

 

Liitteessä 2 sivulla 158 nähdään prosessorin keskeytysmekanismi. Se sisältää kaksi 

lippubittiä, keskeytykset sallivan lippubitin (Interrupt Enable Flag) ja itse 

keskeytyksestä ilmoittavan lippubitin (Interrupt Flag). Lisäksi täytyy vielä 

kontrollilogiikkaa varten generoida interrupt-signaali, joka kertoo että keskeytys on 

tapahtunut. 

Prosessissa interrupt_flag kuvataan keskeytyksestä ilmoittavan lippubitin toiminta. 

Tämä toimii siten, että aina kun näppäimistöä painetaan niin lippubitti asetetaan 

ykköseksi. Kuitenkin keskeytyksestä ilmoittava interrupt-signaali voidaan generoida 

vain, jos keskeytykset ovat sallittu.  

Keskeytyksestä ilmoittava lippubitti (Interrupt Flag) on siis nollattava samalla, kun 

keskeytykset salliva lippubitti (Interrupt Enable Flag) asetetaan ykköseksi. Näin 

mekanismi saadaan toimimaan oikein.  

Prosessissa interrupt_enable_flag kuvataan keskeytykset sallivan lippubitin toiminta. 

Käskyillä ION tai IOF voidaan se asettaa joko ykköseksi tai nollaksi. Lippubitti 

nollataan myös keskeytyksen tapahtuessa, jotta keskeytysrutiinin suorituksen aikana ei 

voi tapahtua uusia keskeytyksiä. 

Interrupt-signaalilla ilmoitetaan siis kontrollilogiikalle, että keskeytys on tapahtunut. 

Käskyn haun ja tulkinnan sijaan suoritetaan silloin keskeytystoimenpiteet jotka ovat: 

Ohjelmalaskurin (pc) sen hetkinen arvo tallennetaan paluuosoitteeksi RAM-muistin 0. 

muistipaikkaan, ohjelmalaskuriin tallennetaan arvo 1 keskeytysvektoriin siirtymistä 

varten ja uudet keskeytykset kielletään nollaamalla keskeytykset salliva lippubitti 

(Interrupt Enable Flag). Keskeytysrutiinin lopussa täytyy keskeytykset salliva lippubitti 

5.3.6 Keskeytysmekanismi
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(Interrupt Enable Flag) muistaa asettaa jälleen ykköseksi käyttämällä ION-käskyä. Näin 

uudet keskeytykset ovat taas mahdollisia. 

Prosessorin Logisim-versiossa tyydyimme tekemään keskeytyksille vain oman 

testinappulan. FPGA-toteutuksessa keskeytys tapahtuu aina kun näppäimistöä painetaan 

ja keskeytykset ovat sallittu. Kontrolliohjelmaan on silloin myös mahdollista toteuttaa 

erilaisia keskeytystyyppejä. Silloin keskeytysrutiinin alussa käydään tarkistamassa, että 

mikä keskeytystyyppi pitäisi suorittaa ja toimitaan sen mukaan. Keskeytystyypin 

valinnalle on varattu oma muistipaikka RAM-muistista, johon kontrolliohjelman eri 

komentojen yhteydessä käydään tallentamassa tarvittava keskeytystyyppi. Tästä lisää 

kontrolliohjelmaa käsittelevässä liitteessä 1. Prosessorin käynnistyessä keskeytykset 

eivät ole oletusarvoisesti päällä, joten ne täytyy erikseen kytkeä päälle käyttämällä ION-

käskyä. 

 

Nyt on saatu toteutettua prosessorin kaikki toiminnallisuus käyttämällä VHDL-

laitteistokuvauskieltä. Seuraavaksi täytyy prosessorin oikeanlainen toiminta varmistaa 

simuloimalla. Vasta sen jälkeen voidaan kokeilla prosessoria FPGA-piirin sisällä. 

 

Prosessoria voidaan simuloida ajamalla siinä testiohjelmia Xilinx ISE VHDL-

kehitysympäristön tarjoamassa ISim-simulointiympäristössä. Testiohjelmia on 

mahdollista ohjelmoida suoraan konekielellä, mutta helpompaa on käyttää 

kontrolliohjelmaa käsittelevässä kappaleessa esiteltyä Pythonilla tehtyä kääntäjää. 

Testiohjelma voidaan tallentaa RAM-muistiin heksadesimaalimuodossa (Kuva 27) 

käyttämällä VHDL-kehitysympäristössä olevaa ohjelmaa (IP CORE Generator). 

5.4 Prosessorin testaus

5.4.1 Testaus simulointiympäristössä
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Liitteessä 11 sivulla 184 nähdään prosessorin testipenkki. Testipenkkiin sisääntulevia 

signaaleja ovat kello (clk), input-rekisterin sisääntulo (ascii_code) ja input-rekisterin 

lataussignaali (ascii_load_tick). Prosessorin toimintaa voidaan testata esimerkiksi 

syöttämällä input-rekisteriin jokin luku, suorittamalla luvulla muutamia laskutoimituksia 

ja siirtämällä tulos output-rekisteriin, jonka sisältöä voidaan tutkia 

simulointiympäristössä (Kuva 29). Assembly-kielinen esimerkkitestiohjelma nähdään 

kuvassa 28 ja siinä pyritään käyttämään prosessorin käskyjä monipuolisesti.  

Kuva 27. Testiohjelma konekielellä heksadesimaalimuodossa.
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Useiden kymmenien eri testiohjelmien ajamisen jälkeen todetaan että prosessori toimii 

halutulla tavalla. 

  

Kuva 28. Testiohjelma assembly-kielisenä.

Kuva 29. Prosessorin testaamista ISim-simulointiympäristössä.  
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Seuraavaksi testataan toimiiko prosessori oikeasti FPGA-piirin sisällä. Ennen kuin 

lähdetään testaamaan koko prosessoria, voidaan Logisim-version tapaan tehdä aluksi 

vain 2 käskyä sisältävä versio prosessorista. Tämä ei olisi välttämättä tarpeellista, koska 

prosessori on jo todettu toimivaksi sekä Logisim- että ISim-simulointiympäristössä. 

Mutta jos ongelmia ilmenee, ne ovat myös nopeammin paikallistettavissa, koska piiri on 

pieni.  

Prosessorin kahden käskyn FPGA-testiversio vastaa toiminnallisuudeltaan täysin 

luvussa 4.2 Logisimilla suunniteltua versiota. Akkumulaattorin ulostulo kytketään 

FPGA-kehitysalustassa oleviin ledeihin, jotta prosessorin oikeanlainen toiminta voidaan 

todentaa. FPGA-piirin 50 MHz:n kellotaajuus pitää muuttaa esimerkiksi 8 hertsiin, jotta 

valot saadaan vilkkumaan tarpeeksi hitaasti. Tämä voidaan toteuttaa kellonjakajalla. 

Siinä laskuria kasvatetaan esimerkiksi 6 250 000 asti, jonka jälkeen laskuri nollataan ja 

kellopulssin tila vaihdetaan. Näin saadaan aikaan 8 hertsin kellopulssi. 

Testiohjelmana toimii sama ohjelma kuin Logisim-versiossa. Se laskee xor-operaatiota 

muistin ja akkumulaattorin välillä kahdesti ja tämän jälkeen on suora hyppykäsky 

ohjelman alkuun. 

Suoritetaan tarvittavat toimenpiteet VHDL-kehitysympäristössä prosessorin kahden 

käskyn testiversion siirtämiseksi FPGA-piiriin. Ennen kuin aletaan ohjelmoida FPGA-

piiriä pidetään huolta, että kaikki piirin sisään ja ulostulojen kytkennät ovat varmasti 

oikein. Ne voidaan tarkastaa VHDL-käännösprosessin loppuyhteenvedosta kohdasta 

Pinout Report. 

Kun voidaan olla varmoja että kaikki on oikein, ladataan prosessorin ohjelmointitiedosto 

FPGA-piiriin. Kun lataaminen on valmis käynnistyy FPGA-piiri uudelleen ja 

huomataan, että ledit alkavat vilkkua halutulla tavalla. Näin ollaan saatu varmennettua 

prosessorin kahden käskyn testiversion toiminta FPGA-piirin sisällä. 

Vastaavalla tavalla testataan myös prosessorin täydellistä versiota. Nyt output-rekisterin 

ulostulot kytketään FPGA-kehitysalustan ledeihin, joita on sopivasti 8. Kellopulssina 

5.4.2 Testaus FPGA-piirin sisällä
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käytetään edelleen 8:aa hertsiä. Testiohjelmina käytetään samoja ohjelmia kuin 

aiemmin. Huomionarvoista on että kun FPGA-piiri käynnistyy, lataa se testiohjelman 

automaattisesti RAM-muistiin. Tätä varten ei siis tarvitse olla omaa piiriä kuten 

Logisim-versiossa.  

Useiden eri testiohjelmien ajamisen jälkeen todetaan, että prosessori toimii halutulla 

tavalla. Kun prosessorin verifiointi on saatu suoritettua loppuun, voidaan siirtyä 

suunnittelemaan prosessorin syöttö- ja tulostuspiirejä. 
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6. Syöttö- ja tulostuspiirit 

Prosessoriin pitää suunnitella syöttö- ja tulostuspiirit, jotta prosessoria voidaan käyttää. 

Seuraavaksi suunnitellaan PS/2-portti näppäimistön merkkien vastaanottamiseksi ja 

VGA-näytönohjain tekstin tulostamiseksi näytölle. Koska Logisim-piirisimulaattorin 

simulointinopeus on hidas, ei näitä piirejä kannata alkaa toteuttamaan Logisimissa. 

Toteutetaan suunnittelu siis suoraan VHDL-kielellä.  

Kuvassa 30 nähdään kaikki syöttö- ja tulostuspiirien suunniteltavat lohkot. Seuraavaksi 

käydään tarkasti läpi jokaisen lohkon toiminta. Tutustutaan kuitenkin ensin hieman 

PS/2-portin periaatteeseen ja historiaan. Myöhemmin tutustutaan myös vastaavasti 

VGA-standardiin.  

Kuva 30. Syöttö- ja tulostuspiirien eri lohkot. 
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6.1 PS/2-portin periaate 

IBM esitteli PS/2-portin vuonna 1987. Se esiteltiin Personal System/2  

-mikrotietokonemalliston yhteydessä. Mallistossa käytettiin mm. 8086- ja 80286-

suorittimia. PS/2:sta tuli nopeasti suosittu ja PS/2-liitännät otettiin käyttöön muidenkin 

valmistajien koneissa. Liitännällä oli mahdollisuus kytkeä tietokoneeseen helposti sekä 

näppäimistö että hiiri, kummallakin oli siis oma PS/2-porttinsa [21 s. 183]. 

Kuvassa 31 nähdään ajoituskaavio PS/2-paketin lähetyksestä. PS/2-portissa käytetään 

tiedonsiirtoon kahta linjaa. Toista käytetään sarjamuotoisen datan (ps2_data) 

siirtämiseen ja toinen on kellosignaalia (ps2_clk) varten, jota käytetään datan 

vastaanottamisessa. Kellosignaalin laskeva reuna määrää vastaanotettavan bitin tilan ja 

vastaanotettava data tulee olla stabiili vähintään 5 µs laskevan reunan molemmin puolin. 

Kellosignaali generoidaan PS/2-porttia käyttävässä laitteessa, esimerkiksi 

näppäimistössä. Sen taajuuden tulee olla 10 kHz ja 16,7 kHz välissä. Sarjamuotoinen 

data siirretään 11-bittisinä paketteina, jotka sisältävät aloitusbitin, 8 data bittiä, 

pariteettibitin ja lopetusbitin [21 s. 184]. 

 

 

PS/2-portti tarjoaa mahdollisuuden kaksisuuntaiseen tiedonsiirtoon, jota tarvitaan 

esimerkiksi kun käytetään hiirtä. Näppäimistö on kuitenkin mahdollista kytkeä myös 

yksisuuntaisesti. Silloin ei saada kaikkia näppäimistön ominaisuuksia käyttöön, mutta se 

riittää aivan hyvin prosessorin FPGA-versioon toteutettavan kontrolliohjelman tarpeisiin 

[21 s. 199]. 

Kuva 31. PS/2-paketin lähetyksen ajoituskaavio.
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PS/2-portti sisältää myös liitännät käyttöjännitteelle (Vcc) ja maalle (GND), jotka 

saadaan isäntäkoneelta. Vanhemmat PS/2-yhteensopivat näppäimistöt ja hiiret toimivat 

5 voltin jännitteellä, mutta uudemmissa voidaan käyttää myös 3,3 voltin jännitettä [21 s. 

184]. 

 

6.2 PS/2-portin VHDL-toteutus 

Kuvassa 30 nähdään kaikki PS/2-porttiin liittyvät lohkot. Ne ovat  

PS/2-vastaanotin (PS2_PORT_RECEIVER) ja näppäimistökoodin tunnistus 

(KEY_CODE_DETECTOR). Seuraavassa käydään läpi lohkojen toiminta. 

 

6.2.1 PS/2-vastaanotin 

Liitteessä 3 sivulla 164 näkyy PS/2-vastaanottimen VHDL-toteutus. Ps2-kellosignaalin 

laskeva reuna määrää vastaanotettavan bitin tilan. Sen havaitsemiseen tarvitaan oma 

piiri (PS2_CLK_FALLING_EDGE_DETECTION), joka generoi jokaisella ps2-kellon 

laskevalla reunalla signaalin fall_edge, joka on ylhäällä 10 ns ps2-vastaanottimen 

kellotaajuuden ollessa 50 MHz. Kuitenkin ennen tätä piiriä tarvitaan yksinkertainen 

suodatin, joka suodattaa ps2-kellosignaalissa mahdollisesti esiintyviä häiriöitä. Suodatin 

toteutetaan piirissä PS2_CLK_FILTERING 8-bittisellä siirtorekisterillä, joka suodattaa 

kaikki 8-bittiä lyhyemmät bittijonot [21 s. 185]. 

Piirin SERIAL_DATA_EXTRACTION prosessissa extraction toteutetaan 

sarjamuotoisen datan vastaanottaminen hyödyntämällä fall_edge-signaalia. Kun 

vastaanottimeen sisääntuleva data (ps2_data) saa arvon 0, siirrytään lepotilasta (idle) 

vastaanotto-tilaan (extract), (huom. ps2_data on lepotilassa aina 1). Vastaanottotilassa 

aletaan täyttää siirtorekisteriä (data_reg) vastaanotettavalla datalla. Jokaisella 

vastaanottokerralla vähennetään rekisteristä (n_reg) arvo 1. Kun rekisteri (n_reg) saa 

arvon nolla on paketti vastaanotettu ja siirrytään lataustilaan (load), jossa generoidaan 

signaali receive_done_tick. Silloin siirtorekisterin (data_reg) sisältö on valmis 

siirrettäväksi ps2-vastaanottimesta eteenpäin [21 s. 184-188]. 
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6.2.2 Näppäimistökoodin tunnistus 

Liitteessä 4 sivulla 166 näkyy VHDL-toteutus lohkolle, joka tunnistaa  

näppäimistöltä tulevia näppäinkoodeja. Ps2-portissa vastaanotettu data siirretään  

ps2-portissa generoitua receive_done_tick-signaalia hyväksi käyttäen piirin 

KEY_CODE_DETECTOR prosessiin detector, jossa näppäinkoodit tunnistetaan. 

Näppäimistö lähettää oman koodin (BRAKE_CODE) ennen jokaista näppäinkoodia. 

Näin tiedetään, että näppäinkoodi on seuraavaksi tulossa. Kun prosessi detector on 

tunnistanut koodin BRAKE_CODE, generoi se seuraavan receive_done_tick-signaalin 

aikana signaalin ascii_load_tick, joka ilmoittaa prosessorille että näppäinkoodia 

vastaava ascii-koodi on ladattavissa input-rekisteriin. Näppäinkoodi muutetaan ascii-

merkiksi piirissä KEY_CODE_TO_ASCII_CODE_CONVERTER. 

 

6.2.3 PS/2-portin testaus 

Nyt on saatu toteutettua rajapinta, jonka avulla PS/2-näppäimistö voidaan kytkeä kiinni 

prosessoriin. Ennen kuin syöttöpiiri liitetään prosessoriin, sitä olisi hyvä testata. Piiriä 

olisi mahdollista simuloida VHDL-kehitysympäristössä, mutta piirin ollessa suhteellisen 

pieni päätetään sitä testata suoraan FPGA-piirin sisällä. Tässä voidaan käyttää hyväksi 

FPGA-kehitysalustassa olevia ledejä, jotka kytketään testipiirissä olevan 

vastaanottorekisterin ulostuloihin. Testataan piiriä ja todetaan sen toimivan halutulla 

tavalla. 

 

6.3 VGA:n periaate 

VGA (Video Graphics Array) on näyttöstandardi, joka esiteltiin IBM Personal System/2 

-mikrotietokonemalliston yhteydessä vuonna 1987. VGA:sta tuli nopeasti suosittu PC-

näytönohjaimissa ja näytöissä. VGA on kehitelty versio IBM:n aikaisemmista 

näyttöstandardeista kuten EGA [23 s. 18]. VGA:n suurin grafiikkaresoluutio on 640 X 

480 pikseliä ja eri värisävyt toteutetaan RGB-signaalin kolmen eri analogisen 

komponentin (Red, Green, Blue) eri voimakkuuksia hyväksi käyttäen (jännitteet 0V ja 
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0.7V välissä). Jos jokaisen RGB-komponentin voimakkuuden ilmaisemiseen käytetään 

näytönohjaimessa 6:tta bittiä, on mahdollista tuottaa 262 144 eri väriä. Jos tyydytään 

käyttämään vain yhtä bittiä per komponentti, voidaan esittää 8 eri väriä [21 s. 259]. 

Prosessorin FPGA-version kontrolliohjelman tekstin tulostamiseen tarvitaan vain yksi 

väri (vihreä), jolloin riittää että RGB-signaalin arvoina käytetään näytönohjaimessa: 

(0,0,0) musta ja (0,1,0) vihreä. 

Kuva VGA-näytöllä saadaan aikaan, kun elektronisuihkua pyyhkäistään näytöllä 

oikealta vasemmalle ja ylhäältä alas sopivassa tahdissa. Näytön pinnassa on fluoresoivaa 

materiaalia, joka saa eri värit loistamaan. Jokaiselle värille (Red, Green, Blue) on oma 

loisteaineensa ja RGB-signaalin eri voimakkuuksilla tuotetaan eri värisävyt. Suurin 

mahdollinen VGA:n tukema näytön virkistystaajuus on 70 Hz [23 s. 20]. Nykyaikaisissa 

näytöissä (esim. LCD-näytöt) on usein myös VGA-liitäntä. Silloin kuva tuotetaan eri 

tavalla. 

 

6.4 VGA-näytönohjaimen VHDL-toteutus 

Kuvassa 30 nähdään kaikki VGA-näytönohjaimeen liittyvät lohkot.  

Ne ovat VGA synkronisaatio (VGA_SYNCHRONIZATION), näyttömuistin  

kursorin ohjaus (VIDEO_MEMORY_CURSOR_CONTROL), näyttömuistin  

lukupiiri (VIDEO_MEMORY_READ_LOGIC) ja RGB-signaalin generointi 

(RGB_SIGNAL_GENERATION). Seuraavassa käydään läpi lohkojen toiminta. 

 

6.4.1 VGA:n synkronisaatio 

VGA-näyttö tarvitsee toimiakseen joukon tahdistussignaaleja. Nämä signaalit 

toteutetaan lohkossa VGA_SYNCHRONIZATION, jonka VHDL-toteutus nähdään 

liitteessä 9 sivulla 178. Lohkosta lähtevät tahdistussignaalit ovat: pixel_x, pixel_y, 

video_on, vga_clk, h_sync ja v_sync. Seuraavassa käydään läpi miksi näitä signaaleja 

tarvitaan ja kuinka ne toteutetaan. 
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Vga_clk on 25 MHz:n kellosignaali, jota tarvitaan RGB_SIGNAL_GENERATION-

lohkossa rgb-signaalin tuottamiseen. VGA_SYNCHRONIZATION-lohkossa samaa 25 

MHz:n kelloa (sync_clk) käytetään laskureiden horizontal_counter ja vertical_counter 

toteuttamiseen, joiden avulla tahdistussignaalit generoidaan. Vga_clk toteutetaan piirissä 

VGA_CLK_GENERATION. 

Pixel_x ja pixel_y ovat 10- ja 9-bittisiä rekistereitä jotka määrittävät osoitteen, josta 

näyttömuistia (VIDEO_MEMORY) ja fonttimuistia (FONT_ROM) luetaan. Muisteja 

täytyy lukea samassa tahdissa, kuin näytöllä pyyhkäistävää elektronisuihkua. Näiden 

muistien toimintaa käydään tarkemmin läpi omissa kappaleissaan. Pixel_x- ja pixel_y-

rekistereiden arvot generoidaan piirissä SYNCHRONIZATION_COUNTERS. Prosessi 

horizontal_counter laskee sivusuunnassa 0:sta 799:een. Laskeminen alkaa näyttöalueen 

vasemmasta reunasta ja jatkuu näytön oikean reuna-alueen ”yli” takaisin näytön 

vasemmalle reuna-alueelle. Prosessi vertical_counter laskee pystysuunnassa 0:sta 

524:een. Laskeminen alkaa näyttöalueen yläreunasta ja jatkuu näytön alaosan reuna-

alueen ”yli” takaisin näytön yläosan reuna-alueelle. Reuna-alueet huomioon ottaen 

varsinaista näyttöalaa on kuitenkin vain 640 X 480 pikseliä. Huomioitavaa on, että 

laskurit laskevat myös sinä aikana kun elektronitykki vaihtaa puolelta toiselle [21 s. 260-

263]. 

Video_on-signaali kertoo RGB_SIGNAL_GENERATION-lohkolle, että pyyhkäistävä 

hiukkassuihku on näyttöalueella (640 x 480). Näytön reuna-alueella video_on-signaalin 

arvo on 0, jolloin rgb-signaali saa arvon (0,0,0). Video_on-signaali generoidaan VHDL-

koodin lopussa kohdassa OUTPUT_SIGNALS. 

H_sync ja v_sync ovat elektronisuihkun toteuttavan tykin tahdistussignaalit. Kun suihku 

on saavuttanut näytön oikean reunan, h_sync saa arvon 0 ja elektronitykki palautuu 

osoittamaan takaisin ruudun vasempaan reunaan. Kun h_sync saa arvon 1 se alkaa taas 

pyyhkäistä kohti näytön oikeaa reunaa [21 s. 262]. 

Kun suihku on saavuttanut näytön alareunan v_sync saa arvon 0 ja elektronitykki 

palautuu osoittamaan takaisin ruudun yläreunaan. Kun v_sync saa arvon 1 se alkaa taas 

pyyhkäistä kohti näytön alareunaa. Kun tahdistussignaalit h_sync ja v_sync toimivat 
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samanaikaisesti saadaan elektronisuihku käymään läpi koko näytön ala.  

Käyttämällä 25 MHz:n kelloa 640 X 480 resoluutiolla näytön virkistystaajuus  

on silloin n. 60 Hz [21 s. 263]. H_sync ja v_sync signaalit generoidaan piirissä 

SYNCHRONIZATION_SIGNAL_GENERATION. 

 

6.4.2 Näytönohjaimen suunnittelu tekstin tulostamiseksi näytölle 

Prosessorin kontrolliohjelman käyttämiseen tarvitaan mekanismi, jolla tekstiä voidaan 

tulostaa näytölle. Näytönohjaimen tulee toimia siten, että rivinvaihtoja voidaan tehdä 

loputtomasti. Kun näyttö tulee täyteen tekstiä, tulee seuraavalla rivinvaihdolla aiemmin 

kirjoitetun tekstin siirtyä ylöspäin ja kirjoittamisen jatkua alimmalta riviltä. Tämä 

ominaisuus toteutetaan lohkossa VIDEO_MEMORY_READ_LOGIC. 

Näytönohjaimessa tulee olla myös rivinvaihto (ENTER), askelpalautin (BACKSPACE) 

ja komento (CLEAR), jolla näyttö voidaan tyhjentää ja siirtää kursori näytön alkuun. 

Nämä ominaisuudet toteutetaan lohkossa VIDEO_MEMORY_CURSOR_CONTROL. 

Kontrolliohjelman käyttämiseen riittävät isot kirjaimet. Fonttina käytetään vastaavaa, 

kuin vuonna 1981 julkaistussa IBM PC:ssä. 

Järkevin tapa toteuttaa tekstiä tulostava näytönohjain on käyttää erillistä näyttömuistia 

(VIDEO_MEMORY) ja fonttimuistia (FONT_ROM). Näyttömuistin ei tarvitse silloin 

sisältää ollenkaan grafiikkaa, vaan kirjainten pikselikuviot esitetään erillisessä 

fonttimuistissa. Näin voidaan säästää käytettävän muistin määrää huomattavasti [21 s. 

267]. Näyttömuisti sisältää tällöin vain eri kirjainten ascii-koodit, jotka ovat samassa 

järjestyksessä kuin näytöllä näkyvät kirjaimet. Kirjaimille on varattu omat alueensa 

näytöllä ja näytönohjain osaa lukea fonttimuistia sen mukaan missä kohdassa 

elektronisuihku pyyhkii näytöllä. Kirjainten grafiikka esitetään fonttimuistissa 8 pikseliä 

leveinä ja 16 pikseliä korkeina bittikuviona. Näyttöresoluution ollessa (640 X 480) 

näytölle mahtuu sivusuunnassa 80 merkkiä ja pystysuunnassa 30 merkkiä. 

Näyttömuistin tarvittava koko on siis 2400 (80 X 30) merkkiä [21 s. 292]. 
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6.4.2.1 Näyttömuistin kursorin ohjaus 

Liitteessä 5 sivulla 168 nähdään lohko VIDEO_MEMORY_CURSOR_CONTROL. 

Lohkon tehtävä on pitää kirjaa mihin kohtaan näyttömuistin 2400:sta muistipaikasta 

ollaan kirjoittamassa. Tämän ilmaisemiseen lohkosta lähtevät signaalit  

cursor_x ja cursor_y. Ne ovat 7- ja 5-bittisiä rekistereitä jotka menevät 

RGB_SIGNAL_GENERATION-lohkolle, jossa näyttömuisti sijaitsee. 

Rekistereiden cursor_x ja cursor_y arvot generoidaan piirissä 

CURSOR_POSITION_COUNTERS. Prosessi column_counter pitää kirjaa mihin 

sarakkeeseen ollaan kirjoittamassa seuraavaksi. Jos ei olla rivin lopussa ja näytölle pitää 

kirjoittaa normaali kirjainmerkki, kasvatetaan column_reg-rekisteriä yhdellä. Jos 

näytölle on annettu joku komento (esim. ENTER, BACKSPACE, CLEAR) niin 

toimitaan sen mukaan. Esimerkiksi jos on painettu näppäin ENTER, on seuraava 

kirjoitettava paikka rivin alku, jolloin column_reg-rekisteri pitää nollata. Näytölle 

tulevat komennot tulkitaan piirissä DISPLAY_COMMAND_INTERPRETER. Prosessi 

row_counter pitää kirjaa mille riville ollaan kirjoittamassa. Rivinvaihdon tai näppäimen 

ENTER painamisen jälkeen tulee row_reg-rekisteriä kasvattaa yhdellä. Jos rivinvaihto 

tapahtuu alimmalla rivillä tai jos näytölle on annettu komento CLEAR täytyy row_reg-

rekisteri nollata. Näytön tyhjentämistä varten lähtee lohkosta myös display_clear-

signaali lohkolle VIDEO_MEMORY_READ_LOGIC. 

Lisäksi lohkosta lähtee video_mem_write-signaali, joka mahdollistaa näyttömuistiin 

tallentamisen. Tämä toteutetaan viivästämällä prosessorilta lohkoon tulevaa disp_write-

signaalia yhdellä kellojaksolla, koska lohkossa VIDEO_MEMORY_READ_LOGIC on 

yhden kellojakson viive. Cursor_x- ja cursor_y-rekistereitä viivästetään samalla myös 

yhdellä kellojaksolla. 

 

6.4.2.2 Näyttömuistin lukupiiri 

Lohkon tehtävä on mahdollistaa että rivinvaihtoja voidaan tehdä loputtomasti. Kun 

ollaan alimmalla rivillä ja tulee rivinvaihto, on keksittävä mekanismi millä aikaisemmin 
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kirjoitettu teksti saadaan siirtymään ylöspäin ja kirjoittaminen voi jatkua taas alimmalta 

riviltä.  

Tässä on hyvä tietää, että kun lohkossa VIDEO_MEMORY_CURSOR_CONTROL 

ollaan tultu alimmalle riville ja tapahtuu rivinvaihto, niin näyttömuisti alkaa kirjoittaa 

seuraavaksi uudestaan muistin alusta ja näytöllä siis ensimmäiselle riville. (Tästä seuraa, 

että kirjoitetaan vanhojen merkkien päälle. Tämä ei kuitenkaan haittaa, koska jokaisen 

vajaan rivin lopussa on aina ENTER-merkki, jolloin RGB_SIGNAL_GENERATION-

lohko osaa sammuttaa rgb-signaalin oikeaan aikaan, jolloin mahdolliset ylimääräiset 

merkit eivät näy näytöllä.) 

Ongelmana on siis se, että miten teksti saadaan siirtymään näytöllä ylöspäin ja 

kirjoittaminen voi jatkua taas alimmalta riviltä. Ratkaisu saadaan muuttamalla 

näyttömuistin lukuosoitetta sen mukaan millä rivillä kursori sijaitsee näyttömuistissa. 

Kun näyttö on tullut täyteen tekstiä, niin jokaisen rivinvaihdon jälkeen lisätään 

VGA_SYNCHRONIZATION-lohkosta tulevaan pixel_y-signaaliin luku 16, joka on 

yhden rivin korkeus näytöllä pikseleinä. Näin saadaan teksti nousemaan näytöllä 

ylöspäin. 

Asiaa hieman monimutkaistaa se, että näytössä on 30 riviä, mutta näyttömuistissa 32 

riviä. Tämä siksi että näyttömuistina on helpointa käyttää (32 X 128 = 212 = 4096) 

muistipaikkaista muistia. Ongelma voidaan korjata lisäämällä cursor_y-signaaliin luku 

3, kun näyttömuistin lukuosoitetta ollaan muuttamassa. Silloin näyttömuistia luetaan 

aina oikeasta kohdasta. 

Liitteessä 6 sivulla 171 nähdään lohko VIDEO_MEMORY_READ_LOGIC. Lohkosta 

lähtee signaalit pixel_x_add ja pixel_y_add, joista saadaan näyttömuistin lopullinen 

lukusosoite. Piirissä DISPLAY_END_FLAG pidetään kirjaa ollaanko näytön lopussa, 

jonka jälkeen näyttömuistin lukuosoitetta täytyy muuttaa. Lohkoon tulee signaali 

display_clear, joka nollaa tarvittaessa tämän lipun. 

Piirissä PIXEL_Y_NEXT_POSITION_GENERATOR toteutetaan luvun 16 

monikertojen lisääminen pixel_y-signaaliin sen mukaan millä rivillä näyttömuistia 

ollaan. Kun kirjoitetaan samaan aikaan näyttömuistin ja näytön viimeiselle riville, 
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voidaan näyttömuistia silloin lukea alkuperäisestä osoitteestaan (pixel_y). Muulloin 

täytyy näyttömuistin lukuosoitetta muuttaa. Pixel_x-signaalia täytyy viivästää myös 

samalla, koska lukuosoitteen muuttaminen vie yhden kellojakson. 

 

6.4.3 RGB-signaalin generointi 

Lohkon tehtävä on generoida näytölle lähtevä rgb-signaali, joka koostuu kolmesta 

komponentista (Red, Green, Blue). Kirjainten ja numeroiden esittämiseen ei tarvita kuin 

yksi väri, joten rgb-signaalin arvoina voidaan käyttää arvoja (0,1,0) ja (0,0,0),  

vihreä ja musta. Liitteessä 7 sivulla 173 nähdään VHDL-toteutus lohkolle 

RGB_SIGNAL_GENERATION. Seuraavaksi käydään läpi lohkon toiminta. 

 

6.4.3.1 Näyttömuisti (Video-Memory) 

Rgb-signaalin generoimiseen tarvittava näyttömuisti (VIDEO_MEMORY) sisältää 

näytölle kirjoitettavien merkkien ascii-koodit (7-bittisiä) siinä järjestyksessä kuin merkit 

näkyvät näytöllä. Näytössä on 30 riviä ja 80 merkkiä per rivi, joten näyttömuistissa tulisi 

olla vastaavasti (30 X 80 = 2400) 7-bittistä muistipaikkaa. Helpointa on käyttää  

(32 X 128 = 212 = 4096) muistipaikkaista näyttömuistia. Silloin muistin lukeminen  

ja kirjoittaminen onnistuu 7 bitillä (27 = 128) ”vaakasuunnassa” ja 5 bitillä 

”pystysuunnassa” (25 = 32) [21 s. 267]. Näyttömuistin ”oikeaan reunaan” jää silloin 

ylimääräisiä muistipaikkoja joita ei käytetä. Tämä mahdollistaa kuitenkin, että muistin 

luku- ja kirjoitusosoite saadaan luontevasti ”pyörähtämään ympäri” kun näytöllä tehdään 

jatkuvia rivinvaihtoja. Näyttömuistissa on myös kaksi ylimääräistä riviä verrattuna 

näyttöön. Tämä asia ratkaistaan lohkossa VIDEO_MEMORY_READ_LOGIC. 

Lohkoon RGB_SIGNAL_GENERATION tulee 4 signaalia, joita tarvitaan näyttömuistin 

kirjoittamiseen. Signaalin video_mem_write aikana kirjoitetaan näyttömuistiin 

signaalien cursor_x ja cursor_y määrittämään muistiosoitteeseen signaalin disp_data 

sisältö, joka on seuraavaksi näytölle kirjoitettavan merkin ascii-koodi. 
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Koska näyttömuisti sisältää näytöllä esitettävien merkkien ascii-koodit, niin 

näyttömuistin lukemiseen käytetään VIDEO_MEMORY_READ_LOGIC-lohkolta 

tulevien 10- ja 9-bittisten pixel_x_add- ja pixel_y_add-signaalin seitsemää ja viittä 

eniten merkitsevää bittiä. Pixel_x_add-sigaali määrittää siis pikselin paikan näytöllä 

sivusuunnassa ja pixel_y_add-signaali pystysuunnassa. Vasta fonttimuistia 

(FONT_ROM) luettaessa tarvitaan pixel_y_add-signaalin neljää vähiten merkitsevää 

bittiä. 

Näyttömuistina käytetään FPGA-piirillä valmiiksi olevaa Block-RAM muistia. Muisti 

on ”Dual Port”-tyyppinen, eli muistiin on mahdollista kirjoittaa samaan aikaan kun 

muistista luetaan. Tämä on välttämätöntä, jotta näytölle voidaan tuottaa rgb-signaalia 

keskeytyksettä. Jotta Block-RAM voidaan ottaa käyttöön, käytetään VHDL-

kehitysympäristön yhteydessä olevaa erillistä ohjelmaa (IP CORE Generator). Muistia 

luettaessa on huomioitava, että on odotettava yksi kellojakso ennen kuin muistin sisältö 

alkaa näkyä muistin ulostulossa [20 s. 20]. 

 

6.4.3.2 Fonttimuisti (Font-ROM) 

Näytöllä esitettävien merkkien pikselikuviot sijatsevat fonttimuistissa (FONT_ROM). 

Se on 8-bittinen ja 2048 (211) muistipaikkainen ROM-tyyppinen muisti. Liitteessä 8 

sivulla 176 nähdään osa fonttimuistin VHDL-koodista. Jokaiselle kirjaimelle on varattu 

8 pikseliä sivusuunnassa ja 16 pikseliä pystysuunnassa. Näin muistiin on mahdollista 

tallentaa 128:n eri merkin pikselikuviot [21 s. 291-294]. 

Fonttimuistin ulostulossa näkyy aina 8 bittinen ”siivu” näytöllä esitettävää merkkiä, 

josta RGB_SIGNAL_GENERATION-piirissä muodostetaan lopullinen rgb-signaali 

yksi bitti kerrallaan. Fonttimuistia luettaessa tarvitaan näyttömuistin ulostulossa näkyvää 

7-bittistä ascii-koodia, jolla voidaan valita yksi fonttimuistin 128:sta merkistä. Lisäksi 

tarvitaan pixel_y_add-signaalin neljää vähiten merkitsevää bittiä, jotka määräävät mikä 

valitun merkin 16:sta ”siivusta” näkyy muistin ulostulossa. 

Fonttimuistina käytetään FPGA-piirillä valmiiksi olevaa Block-RAM muistia, jota tässä 

tapauksessa käytetään ROM-tilassa. Jotta Block-RAM voidaan ottaa käyttöön, käytetään 
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VHDL-kehitysympäristön yhteydessä olevaa erillistä ohjelmaa (IP CORE Generator). 

Muistia luettaessa on huomioitava, että on odotettava yksi kellojakso ennen kuin muistin 

sisältö alkaa näkyä muistin ulostulossa [20 s. 20]. 

 

6.4.3.3 RGB-generointi 

Piiri RGB_SIGNAL_GENERATION lukee sekä näyttö- että fonttimuistia samassa 

tahdissa kuin elektronisuihku pyyhkii näytöllä. Lopullinen kuva muodostetaan lukemalla 

fonttimuistin 8-bittistä ulostuloa bitti kerrallaan ja muodostamalla tästä tarvittava rgb-

signaali.  

Fonttimuistin ulostuloa täytyy lukea eniten merkitsevästä bitistä vähiten merkitsevään, 

koska elektronisuihku pyyhkii näytöllä vasemmalta oikealle. Helpoiten tämä voidaan 

toteuttaa invertoimalla pixel_x_delay2-signaalin kolme vähiten merkitsevää bittiä, joita 

käytetään valitsemaan fonttimuistin ulostulon oikea bitti. 

Koska näyttömuistista (Block-RAM) ja fonttimuistista (Block-ROM) lukeminen vie 

yhden kellojakson, täytyy rgb-signaalin generoinnissa tarvittavia muistien lukuosoitteita, 

pixel_x_add- ja pixel_y_add-signaaleja, viivästää kahdella kellojaksolla. Tämä tapahtuu 

piirissä PIXEL_ADDRESS_DELAY_REGISTERS. 

Piirin RGB_SIGNAL_GENERATION tehtävä on myös pitää huolta, että näyttömuistin 

”riveiltä” tulostetaan merkkejä vain ENTER-merkkiin asti. Tämän merkin jälkeen tulee 

rgb-signaali sammuttaa. Näin mahdolliset ENTER-merkin jälkeiset ylimääräiset 

kirjaimet eivät näy näytöllä. Niitä voi esiintyä kun näyttömuisti on kirjoitettu täyteen ja 

aletaan kirjoittaa uudestaan muistin alusta vanhojen merkkien päälle. Lisäksi rgb-

signaali tulee sammuttaa kontrolliohjelman komentotulkissa vilkkuvan kursorin jälkeen. 

Rgb-signaali kytketään päälle uudestaan näytön vasemmassa laidassa, ellei rivin alussa 

ole ENTER-merkkiä. Kaikki rgb-signaalin sammuttamiseen liittyvä toiminnallisuus 

toteutetaan prosessissa empty_line_logic. 

Tässä yhteydessä on hyvä huomioida, että VIDEO_MEMORY_CURSOR_CONTROL-

lohkossa olevaa näytön tyhjentämiseen tarkoitettua komentoa (display_clr) käytettäessä 
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on kontrolliohjelman tallennettava näyttömuistin jokaisen rivin alkuun ENTER-merkki, 

jolloin rgb-signaali sammutetaan koko näytön alueelta. 

Lopullinen rgb-signaali generoidaan 25 MHz kellosignaalin tahdissa, joka saadaan 

VGA_SYNCHRONIZATION-lohkolta. Kolme ehtoa pitää päteä: fonttimuistin 

ulostulosta valittu bitti on oltava ykkönen (font_bit = ’1’), rgb-signaali ei saa olla 

sammutettu (rgb_on = ’1’) ja VGA_SYNCHRONIZATION-lohkolta tuleva video_on-

signaali (joka ilmoittaa että elektronisuihku on näyttöalueella) on oltava ykkönen 

(video_on = ’1’). Jos kaikki nämä ehdot pitävät paikkansa, voidaan  silloin rgb-signaalin 

arvoksi generoida (0,1,0), vihreä. Muussa tapauksessa rgb-signaalin arvoksi generoidaan 

(0,0,0), musta. 

 

6.4.4 VGA-näytönohjaimen testaus 

Nyt on saatu toteutettua VGA-näytönohjain, joka tulostaa tekstiä näytölle. Ennen kuin 

näytönohjain kytketään kiinni prosessoriin, olisi sitä hyvä simuloida VHDL-

kehitysympäristössä. Kaikkia näytönohjaimen lohkoja simuloidaan aluksi erillään ja kun 

on varmistuttu niiden oikeanlaisesta toiminnasta, voidaan lohkot kytkeä yhteen ja 

simuloida koko piiriä. Syöttämällä VIDEO_MEMORY_CURSOR_CONTROL- ja 

RGB_SIGNAL_GENERATION-lohkoon ascii-koodeja, voidaan todeta että 

RGB_SIGNAL_GENERATION-lohkon ulostulon rgb-signaali alkaa ”piirtää” 

syötettyjen merkkien pikselikuvioita. Simuloiminen tarkkailemalla pelkästään rgb-

signaalia on todella työlästä, joten näytönohjaimen täydellinen testaaminen on 

mahdollista suorittaa vasta prosessoriin liitettynä FPGA-piirin sisällä. 
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7. Prosessorin ja oheislaitteiden vaatimat FPGA-resurssit 

7.1 Prosessori 

Suurin kellotaajuus jolla prosessoria voidaan kellottaa on 99.1 MHz, joka voidaan todeta 

VHDL-kääntäjän generoimasta raportista. Prosessoria on mahdollista käyttää kaikilla 

tätä pienemmillä kellotaajuuksilla Xilinx XC3S500E FPGA-piirissä. Taulukossa 4 

nähdään prosessorin vaatimat FPGA-resurssit. Esimerkiksi 4-sisääntuloisia LUT-

muisteja (look-up table) tarvitaan yhteensä 1185, joka on 12% käytettävässä FPGA-

piirissä olevasta maksimimäärästä (9312). Kahdesta FPGA-piirin logiikkasolusta 

koostuvaa kokonaisuutta ”Slice” tarvitaan 1120 kappaletta, joka on 24% FPGA-piirin 

maksimimäärästä (4656). Block-RAM muistia käytetään 10 yksikköä, joka on 50% 

kokonaismäärästä (20 X 18 432 bittiä). 

 

FPGA-resurssien arvioitu käyttöaste 

FPGA-resurssi Käytössä Vapaana Käyttöaste 

Slice 1120 4656 24% 

Slice Flip Flop 1553 9312 16% 

4 input LUT 1185 9312 12% 

Bonded IOB 19 232 8% 

BRAM 10 20 50% 

MULT 18X 18SIO 1 20 5% 

GCLK 1 24 4% 

 

Tässä on hyvä korostaa, että prosessorissa oleva 21-bittinen jakolaskupiiri vie 

huomattavan osan FPGA-resursseja. Ilman suoraa jakolaskupiiriä prosessori käyttää 604 

kappaletta 4-sisääntuloisia LUT-muisteja ja vain 328 ”Slice”-elementtiä. 

Taulukko 4: Prosessorin vaatimat FPGA-resurssit. 
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7.2 Prosessori ja oheislaitteet 

Taulukossa 5 nähdään prosessorin, PS/2-portin ja VGA-näytönohjaimen yhteensä 

vaatimat FPGA-resurssit. 4-tuloisia LUT-muisteja tarvitaan yhteensä 1434, joka on 15% 

FPGA-piirissä olevasta maksimimäärästä (9312). ”Slice”-elementtejä tarvitaan 1406 

kappaletta, joka on 30% FPGA-piirin maksimimäärästä (4656). Block-RAM muistia 

käytetään yhteensä 13 yksikköä, joka on 65% kokonaismäärästä. Oheislaitteet 

kytkettynä suurin mahdollinen käytettävä kellotaajuus on edelleen 99.1 MHz. Tosin 

PS/2-portti ja VGA-näytönohjain on suunniteltu toimimaan 50MHz:llä, joten 

kellotaajuuden muuttaminen toiseksi vaatii niihin muutoksia. 

 

FPGA-resurssien arvioitu käyttöaste 

FPGA-resurssi Käytössä Vapaana Käyttöaste 

Slice Flip Flop 1637 9312 17% 

4 input LUT 1351 9312 14% 

Occupied Slices 1406 4656 30% 

Total Number of 4 input LUTs 1434 9312 15% 

Bonded IOB 13 232 5% 

RAMB16s 13 20 65% 

BUFGMUX 1 24 4% 

MULT 18X 18SIO 1 20 5% 

Average Fanout of Non-Clock Nets 2,27   

 

  

Taulukko 5: Prosessorin, PS/2-portin ja VGA:n vaatimat FPGA-resurssit.
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8. Prosessorin jatkokehittelyn pohdinta 

Seuraavaksi käydään vielä hieman läpi kuinka prosessoria voitaisiin kehittää eteenpäin. 

Tässä on hyvä vielä korostaa, että kappaleessa 8.3 Muut ominaisuudet on mainittu vain 

muutamia lisäominaisuuksia, joita prosessoriin olisi mahdollisuus toteuttaa helposti. 

FPGA:lle tehtyjen prosessorien parhaita puolia on ehdottomasti se, että ne voidaan aina 

räätälöidä vain haluttua tehtävää varten. Silloin on myös mahdollisuus jättää kaikki 

turhat ominaisuudet pois, mikä säästää FPGA-resursseja. 

 

8.1 Käskyjen lisääminen 

Prosessorin arkkitehtuuri mahdollistaa nopean ja helpon muokattavuuden. 

Käskyformaattissa käskykoodille ja muistin osoittamiselle on varattu täysin itsenäiset 

alueet, joten uusien käskyjen lisääminen on suoraviivaista. Lisätään vain yksi bitti lisää 

käskykoodille varattuun alueeseen ja prosessorissa voi olla tämän jälkeen maksimissaan 

64 käskyä. Uudet käskyt tarvitsee vain lisätä kontrollilogiikkaan, eikä mitään muita 

muutoksia tarvita. Uusien käskyjen myötä olisi mahdollisuus kasvattaa rekistereiden 

määrää ja myös eri rekistereiden välille olisi mahdollista lisätä käskyjä ja 

toiminnallisuutta. Näin ei tarvitsisi käyttää prosessorin RAM-muistia väliaikaisena 

tallennuspaikkana ja tämä voisi hieman nopeuttaa prosessorin toimintaa [24 s. 58]. 

Prosessori on mahdollista laajentaa esimerkiksi tukemaan jotain olemassa olevaa C-

kääntäjää. Sitä varten prosessoriin tarvitsee lisätä uusia käskyjä ja rekistereitä. Tässä 

yhteydessä pitää vielä korostaa, että jos prosessorissa on C-kääntäjälle tuntemattomia 

käskyjä, niin niiden osalta ohjelmointi on suoritettava edelleen suoraan assembly-

kielellä. 

 

8.2 Muistin lisääminen 

Kasvattamalla käskyformaatissa olevaa muistin osoittamiselle varattua aluetta voidaan 

lisätä prosessorin RAM-muistia. FPGA-versiossa muistin osoittamiselle käytetään 13 
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bittiä, jolla voidaan osoittaa 8192 tavua muistia. Jotta prosessorin FPGA-versiossa 

saatiin käskykoodi esitettyä helposti heksadesimaaliluvulla, lisättiin käskyformaattiin 3 

ekstrabittiä (Kuva 11). Ottamalla nämä bitit käyttöön voidaan osoittaa jo 65 536 tavua 

muistia. Ohjelmalaskuri ja osoiterekisteri pitää silloin muuttaa 16-bittisiksi.  

Muistia on mahdollista lisätä edelleen lisäämällä käskyformaatin muistin osoittamiselle 

varattua aluetta. Esimerkiksi 20:llä bitillä on mahdollista osoittaa 1 048 576 tavua 

muistia. Bittejä on hyvä lisätä 4 bittiä kerrallaan, jolloin käskykoodi saadaan esitettyä 

helposti heksadesimaalimuodossa. Toki tämä ei ole välttämätöntä, mutta tekee samalla 

myös prosessorin ohjelmoinnin hieman vaikeammaksi. 

Prosessoriin olisi myös mahdollista liittää massamuisti, johon tallennetut tiedot eivät 

katoa kun prosessorin virta katkaistaan. Käytettävä FPGA-piiri tarjoaa esimerkiksi kaksi 

16 megatavuista Flash-muistia joko sarja- tai rinnakkaisliitännällä. 

 

8.3 Muut ominaisuudet 

Prosessoriin on mahdollista lisätä erilaisia ominaisuuksia tarpeiden mukaan. 

I/O-portteja voidaan lisätä, jos halutaan kommunikoida ympäristön kanssa. Näitä varten 

prosessoriin tarvitaan uusia rekistereitä sekä käskyjä. 

Prosessori voidaan suunnitella esimerkiksi Wishbone-väylään yhteensopivaksi, jolloin 

prosessori voidaan kytkeä helposti muihin Wishbone-väylään yhteensopiviin laitteisiin. 

Wishbone on avoimen laitteen väyläratkaisu, joka mahdollistaa digitaalisten piirien 

välisen kommunikoinnin. 

Käskyformaattiin olisi mahdollista lisätä ominaisuus, jossa operandin numeerinen arvo 

voitaisiin syöttää suoraan käskyn yhteyteen. Näin operandia ei tarvitsisi aina tallentaa 

muistiin, mikä säästäisi muistia ja selkeyttäisi ohjelmointia. Käskyformaatin 16-

bittisessä osoitekentässä (3 ekstrabittiä mukaan luettuna) isoin mahdollinen operandin 

arvo olisi tällöin 65 536. 
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Myös pinomuisti voisi olla erittäin käytännöllinen. Silloin ei tarvitsisi aina varata 

muistia, jos tarvitsisi tallentaa jotain väliaikaisesti. Myös tämä selkeyttäisi ohjelmointia. 

Pinomuistia varten prosessoriin tarvitsisi lisätä käskyt PUSH ja POP. Käskyllä PUSH 

akkumulaattorin sisältö laitettaisiin aina ”pinon päällimmäiseksi”. Käskyllä POP 

ladattaisiin aina ”pinon päällimmäinen” sisältö akkumulaattoriin. Pinomuisti voitaisiin 

toteuttaa esimerkiksi 16-muistipaikkaisella RAM-muistilla ja laskurilla (Kuva 32). 

Pinomuisti olisi myös mahdollista toteuttaa niin, että se tallentaa aliohjelmien 

paluuosoitteet. Näin olisi mahdollista kutsua aliohjelmia rekursiivisesti, jolloin 

aliohjelma kutsuu itse itseään. Suunnitellussa prosessorissa tämä ei ole mahdollista, 

koska paluuosoite tallennetaan aina aliohjelman ensimmäiseen muistipaikkaan. 

 

 

Prosessoriin olisi mahdollista toteuttaa helposti myös kaksivaiheinen liukuhihna, joka 

tuplaisi prosessorin suorituskyvyn. Silloin tarvittaisiin kaksi kontrollilogiikkaa, jotka 

toimisivat limittäin. Samalla kun toinen kontrollilogiikka hakisi seuraava käskyä, niin 

toinen suorittaisi edellistä. Kuvassa 33 nähdään tästä yksinkertainen periaate, joka on 

toteutettu prosessorin kahden käskyn prototyyppiin. Kuvan esimerkissä on 

havainnollisuuden vuoksi käskyn haku ja tulkinta haluttu toteuttaa kolmella 

kellojaksolla, mutta nämä on mahdollista toteuttaa myös yhdellä kellojaksolla. 

Esimerkissä kontrollilogiikat on toteutettu mikrokoodatusti, jolloin kontrollisignaalit 

generoidaan käyttämällä ROM-muisteja. 

Kuva 32. Pinomuisti.
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Prosessoriin on suunniteltu ja toteutettu verkkokortti, joka käyttää 10Base-T Ethernet 

UDP/IP -protokollia tiedonsiirtoon. Tämän avulla prosessori voi lähettää ja vastaanottaa 

dataa internetin yli. Tätä varten prosessoriin tarvitaan rekisterit lähetettävälle ja 

vastaanotettavalle datalle, 2 lippubittiä joiden avulla voidaan tarkkailla prosessorin ja 

verkkokortin välistä tiedonsiirtoa sekä 3 uutta käskyä, joilla voidaan lähettää ja 

vastaanottaa dataa. Verkkokortin hyötykuorma on vakiomittainen (74 tavua). 

Verkkokorttiin voi tutustua osoitteessa: http://www.saunalahti.fi/~matisol/CPU/. 

Prosessoriin olisi mahdollista lisätä esimerkiksi matematiikkasuoritin, joka helpottaisi 

liukulukujen laskemista. Liukulukujen laskeminen toteutettaisiin siirtorekistereillä, 

laskureilla ja ROM-muisteilla. Yllä olevasta linkistä löytyy Logisim-piirisimulaattorilla 

toteutettu laskin (Decimal calculator), jonka periaatteita olisi tässä helppo soveltaa. 

Prosessoriin olisi myös mahdollista toteuttaa VGA-näytönohjain, joka tukisi 

yksinkertaista grafiikkaa. Yllä mainitusta osoitteesta löytyy Logisimilla tehty 

periaatepiiri tästä (Graphic controller). 

Kuva 33. Kaksivaiheinen liukuhihna.

http://www.saunalahti.fi/~matisol/CPU/
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Prosessorin jatkokehittelyssä on siis paljon erilaisia mahdollisuuksia, joista edellä on 

mainittu vain hyvin pieni osa. Se mihin käyttöön prosessoria halutaan käyttää, määrittää 

tietysti mitä ominaisuuksia tarvitaan. 
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9. Prosessorin vertailu muihin avoimen lähdekoodin 

prosessoreihin 

9.1 Katsaus OpenCores-sivuston prosessoritarjontaan 

OpenCores-sivustolla (opencores.org) on avoimen lähdekoodin laitteistosuunnitteluun 

keskittynyt internet-yhteisö. Sivuston on tarkoitus tarjota paikka jossa yhteisön jäsenet 

voivat esitellä ja jakaa suunnittelemiaan digitaalisia laitteita, jotka on toteutettu yleensä 

joko VHDL- tai Verilog-laitteistokuvauskielillä. Sivuston tarkoitus on jakaa hyvässä 

hengessä digitaalisuunnittelun tietoutta sekä valmiiden laitteiden laitteistokuvauskielisiä 

koodeja, jolloin käyttäjät voivat käyttää näitä omissa projekteissaan. Näin kaikkea ei 

tarvitse aina suunnitella itse [25]. 

OpenCores-sivuston projektiosastossa on oma osasto prosessoreille. Osastossa on noin 

180 prosessoria, joista valmiiksi asti tehtyjä on n. 60. Näistä FPGA-piirin sisällä 

toimiviksi on todettu n. 40 prosessoria. Suurin osa on olemassa olevien prosessoreiden 

ja mikrokontrollereiden klooneja, joista yleisimpiä ovat Zilog Z80 (Intel 8080), MOS 

6502, Motorola 68000, Intel MCS-51 (8051), PIC- ja AVR-mikrokontrollerit sekä 

erilaiset 32-bittiset ARM-kloonit.  

Valmiiksi asti tehdyistä prosessoreista näyttäisi noin kymmenen olevan sellaisia, jotka 

eivät perustu suoraan mihinkään olemassa olevaan prosessoriin. Näistä neljä on 32-

bittisiä varsin pitkälle kehitettyjä FPGA-piirissä ajettavia prosessoreita, joissa käytetään 

mm. monivaiheista liukuhihnaa ja jotka tukevat jopa C- tai Java-kääntäjää. Nämä ovat 

vaativia projekteja, koska suppeankin korkean tason kielen kääntäjän toteuttaminen on 

todella haastavaa, vaikkakin nykyään on olemassa erikoistyökaluja joilla tätä prosessia 

voidaan helpottaa [26 s. 12]. Mikrokontrollereiden joukosta löytyi yksi 16-bittinen, 

jonka tarkoitus on kilpailla esimerkiksi Xilinx:in FPGA:lle suunnitteleman 8-bittisen 

PicoBlaze-mikrokontrollerin kanssa ja myös siihen oli tehty suppea Java-kääntäjä.  

Loput näistä edellä mainituista kymmenestä on tehty puhtaasti opetustarkoituksiin, eikä 

niitä ole tarkoitus ajaa FPGA-piirin sisällä. Joukossa esimerkiksi 32- ja 16-bittiset mm. 

monivaiheista liukuhihnaa käyttävät suhteellisen monimutkaiset prosessorit sekä 
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esimerkiksi vain 12- ja 8-bittiset todella yksinkertaiset prosessorit, joiden käskykannassa 

oli vain 8 ja 4 käskyä. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että sivustolla esitellyistä 180:stä prosessorista vain noin 

20% oli FPGA-piirissä toimivaksi testattuja, jolloin niitä olisi mahdollisuus hyödyntää 

jossain projektissa. 

Tässä on hyvä vielä mainita, että osasta OpenCores-sivustolla esitellyistä prosessoreista 

oli hieman vaikea saada selkoa mitä oli tehty, koska dokumentointi oli niukkaa tai lähes 

olematonta. Jotain on siis saattanut jäädä myös huomaamatta. 

 

9.2 Prosessorin vertailu OpenCores-sivuston prosessoreihin 

Nykyään käytössä oleviin suorittimiin verrattuna tässä työssä tehdyn prosessorin 

arkkitehtuuri vastaa lähinnä mikrokontrolleria, sillä erotuksella, että niissä käytetään 

yleensä Harvard-arkkitehtuuria, jossa ohjelma ja käsiteltävä data ovat omissa 

muisteissaan. Mikrokontrollereissa suoritettava ohjelma on yleensä omassa 

ohjelmoitavassa Flash-muistissaan, jota voi olla esimerkiksi 4 kiloa. Datalle on yleensä 

varattu oma suhteellisen pieni RAM-muisti, jossa voi olla esimerkiksi noin sata 

muistipaikkaa. RAM-muistia ei siis ole usein paljoa käytössä. Myös bittileveydet ovat 

mikrokontrollereissa pienempiä ja 8-bittinen akkumulaattori on niissä melko yleisesti 

käytössä [27]. 

OpenCores-sivustolla on esitelty esimerkiksi mikrokontrollerin Microchip PIC16F84A-

klooni. PIC16x84 mikrokontrolleriperhe esiteltiin vuonna 1993 ja se on vielä 

nykyäänkin laajasti käytössä. PIC16F84A:ssa on 13-bittinen ohjelmalaskuri, 14-bittinen 

käskyrekisteri ja 8-bittinen akkumulaattori. 14-bittistä flash-muistia on 1 kilo ohjelmaa 

varten (optio on 8 kiloon asti) ja 8-bittistä RAM-muistia on 68 muistipaikkaa dataa 

varten. Käskyjä siinä on 35 [28 s. 1]. 

PIC16F84A vastaa siis melko lähelle tässä työssä tehtyä prosessoria, mutta sen 

bittileveys on pienempi ja RAM-muistia on käytössä todella vähän. Tässä työssä 

tehdyssä prosessorissa ohjelma ja data ovat samassa 8 kilon RAM-muistissa, mistä 
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seuraa että suoritettaessa esimerkiksi 4 kiloa RAM-muistia vievää ohjelmaa, jää 

käyttöön vielä toiset 4 kiloa RAM-muistia datalle. Myös 21-bittinen akkumulaattori on 

siinä merkittävästi suurempi. 

Toinen OpenCores-sivustolta löytyvä aika lähelle samankaltainen arkkitehtuuri on 

mikroprosessorin MOS 6502 -klooni. Siinä käytetään Von Neumann -arkkitehtuuria, 

jossa ohjelma ja data ovat samassa RAM-muistissa kuten myös tässä työssä tehdyssä 

prosessorissa. Alkuperäinen 6502 esiteltiin vuonna 1975. Sitä käytettiin useissa 

tunnetuissa kotitietokoneissa ja pelikonsoleissa kuten esim. Commodore 64, VIC-20, 

Apple I/II, BBC Micro, Atari 2600 ja Nintendo Entertainment System. 6502:ssa on 16-

bittinen ohjelmalaskuri, kaksi 8-bittistä indeksirekisteriä, 8-bittinen akkumulaattori sekä 

8-bittinen pinomuisti. RAM-muistin määrä on laajennettavissa 64 kiloon asti. Käskyjä 

siinä on 56 ja osoitusmuotoja 13 [29 s. 1]. 

Tässä yhteydessä voidaan mainita myös Xilinx:n FPGA:lle vuonna 2003 suunnittelema 

PicoPlaze mikrokontrolleri. Se on melko lailla samanlainen kuin PIC16F84A, mutta 

siinä akkumulaattorin korvaa 16 yleiskäyttöistä 8-bittistä rekisteriä, joista mikä tahansa 

voi toimia akkumulaattorina. OpenCores-sivustolta löytyy myös PicoPlaze-klooni. 

OpenCores-sivustolla on esitelty PDP-8-klooni, jonka rekisteriorganisaatio ja 

muistirakenne (Von Neumann) muistuttaa jo hyvin pitkälle tässä työssä tehtyä 

prosessoria. Digital Equipment Corporation valmisti PDP-8:aa vuosina 1965-1990. Se 

oli ensimmäisiä tietokoneita joita pienillä yrityksillä oli varaa ostaa toimistoihinsa ja sitä 

voitiin ohjelmoida esimerkiksi FORTRAN-ohjelmointikielellä, joka on vielä 

nykyäänkin käytössä raskasta tieteellistä laskentaa vaativissa tehtävissä [30]. 

PDP-8 on 12-bittinen ja sen käskykannassa on n. 35 käskyä. Rekistereitä siinä on 

akkumulaattori, osoiterekisteri ja ohjelmalaskuri. RAM-muistia oli perusversiossa 4 

kiloa, mutta se oli laajennettavissa 32 kiloon asti [31 s. 33]. PDP-8:n toiminnallisuus on 

melko lailla vastaava kuin tässä työssä toteutetussa prosessorissa, mutta sen toteutus oli 

12-bittisyydestä johtuen hieman monimutkaisempi.  

Tässä yhteydessä voisi vielä mainita että PDP-8:n seuraaja oli PDP-11. Sitä valmistettiin 

vuosina 1970-1990. Se oli 16-bittinen ja sen käskykanta oli jo monimutkaisempi 
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sisältäen eri rekistereiden välisiä käskyjä. Yleiskäyttöisiä rekistereitä oli 8, joista yksi oli 

ohjelmalaskuri. Mitä tahansa rekistereistä pystyi käyttämään pinomuistina. 16:lla bitillä 

pystyttiin osoittamaan 64 kiloa RAM-muistia, mutta sitä pystyttiin laajentamaan jopa 4 

megaan asti käyttämällä virtuaalimuistia. PDP-11 on melko merkittävä prosessori, sillä 

se on antanut vaikutteita esimerkiksi Intel x86 ja Motorola 68000 -suorittimiin ja se oli 

mukana vahvasti C-kielen ja Unix-käyttöjärjestelmän kehittelyssä. Mainitsemisen 

arvoista on, että PDP-11 saattaa olla käytössä vielä nykyäänkin joissakin 

ydinvoimaloissa [32]. OpenCores-sivustolta löytyy myös PDP-11-klooni. 

Yhteenvetona voisi todeta, että tässä työssä tehty prosessori vastaa käskykannaltaan ja 

rekistereiltään hyvin pitkälle nykyään käytössä olevia 8-bittisiä mikrokontrollereita, 

mutta siinä on näihin verrattuna monikymmenkertainen määrä RAM-muistia datan 

prosessointia varten. 21-bittinen akkumulaattori mahdollistaa myös, että prosessorilla 

voidaan laskea helposti suurillakin luvuilla, toisin kuin 8-bittisillä mikrokontrollereilla. 

Jos vertailukriteeriksi otetaan prosessorin helppo muokattavuus, niin vastaavaa 

arkkitehtuuria ei löytynyt. Yleensä prosessorien kontrollilogiikka ja käskyformaatti on 

tehty sen verran monimutkaisesti, että muokkaaminen jälkikäteen on vaikeaa. Tämä 

johtuu pitkälti prosessorien alkuperäisestä ASIC-toteutuksesta, jossa on järkevää käyttää 

mahdollisimman vähän transistoreita. 
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9.3 Prosessorin hyvät ja huonot puolet 

Listataan tähän vielä prosessorin hyviä ja huonoja puolia. Samoja asioita on käyty läpi 

edellisissä kappaleissa, mutta tässä vielä yhteenveto. 

Hyvät puolet: 

 FPGA-toteutus: voidaan räätälöidä aina suoritettavan tehtävän mukaan 

 Tarjoaa paljon RAM-muistia 

 Yksinkertainen arkkitehtuuri tarjoaa nopean muokattavuuden. Helppo 

esimerkiksi lisätä käskyjä sekä RAM-muistia. 

 Käskyjen suorittamiseen käytettävien mikro-operaatioiden määrällä ei ole 

käytännössä mitään ylärajaa, joten tarvittaessa on mahdollista toteuttaa 

monimutkaisiakin käskyjä 

 Nopea: käskyn haku ja tulkinta on mahdollista suorittaa yhdellä kellojaksolla 

 Suorat käskyt kerto- sekä jakolaskulle 

 21-bittisyys mahdollistaa että voidaan laskea helposti suurillakin luvuilla 

 Prosessorista on tehty Logisim-piirisimulaattorissa toimiva versio, joka helpottaa 

prosessorin mahdollista jatkokehittelyä 

 

Huonot puolet: 

 Prosessoriin ei ole tehty C-kääntäjää 

 21-bittisyys vie suhteellisen paljon FPGA-resursseja 

 Jakolaskupiiri (DIV-käsky) vie myös paljon FPGA-resursseja 
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10. Kontrolliohjelma 

Prosessorin ja sen syöttö- ja tulostuspiirien täydelliseen testaamiseen tarvitaan erilaisia 

testiohjelmia. Yksinkertaisinta olisi tehdä joukko erillisiä ohjelmia ja ajaa niitä sitten 

vuorotellen prosessorissa. Silloin täytyy kuitenkin jokainen suoritettava ohjelma ladata 

aina erikseen prosessorin RAM-muistiin, jolloin koko FPGA-piiri täytyy aina 

ohjelmoida uudestaan. Tämä on pidemmän päälle hieman vaivalloista, joten olisi hyvä 

jos testaaja pystyisi lataamaan koko testiohjelmiston RAM-muistiin yhdellä kertaa ja 

ajamaan ohjelmia sitten haluamassaan järjestyksessä. Asia voidaan ratkaista 

suunnittelemalla prosessoriin kontrolliohjelma, jossa testaaja voi hallita useampaa 

ohjelmaa samalla kertaa. Kontrolliohjelmassa on komentokehote, johon käyttäjä syöttää 

käskyjä. Jokainen käsky johtaa jonkun tietyn ohjelman suoritukseen. Kun ohjelma on 

suoritettu, palataan takaisin komentokehotteeseen odottamaan uusia käskyjä. Näin 

käyttäjällä on mahdollisuus hallita nopeasti useamman ohjelman muodostamaa 

kokonaisuutta. Lisäksi ohjelmat voivat tehdä silloin helposti yhteistyötä keskenään. Ne 

voivat esimerkiksi vaikuttaa yhteiseen muistialueeseen, jolloin tehtäviä voidaan jakaa 

pienempiin osiin ja useamman ohjelman ja aliohjelman  suoritettavaksi. Ohjelmat voivat 

silloin käyttää myös yhteisiä aliohjelmia, mikä säästää muistia. 

Päätetään siis toteuttaa prosessoriin kontrolliohjelma (Kuva 34). Tarkoituksena on myös, 

että kontrolliohjelmassa testaajalla on mahdollisuus syöttää lyhyitä assembly-kielisiä 

testiohjelmia, kääntää niitä konekielelle sekä ajaa. Kontrolliohjelmassa on siis oma 

assembler-kääntäjä, joka mahdollistaa että prosessoria voidaan ohjelmoida itsenäisesti 

ilman ulkopuolista assembler-kääntäjää. Tämä mahdollistaa testiohjelmien syöttämisen 

ja ajamisen ”lennosta”, joten kontrolliohjelmaa ei tarvitse välttämättä käydä aina 

muuttamassa jos halutaan testata jotain asiaa. 
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Lisäksi käyttäjällä on myös mahdollisuus syöttää suoraan konekielisiä ohjelmarivejä ja 

ajaa niitä. Tästä on apua, jos prosessoriin lisätään uusia käskyjä ja halutaan päästä 

nopeasti testaamaan. Kontrolliohjelmassa olevaa assembler-kääntäjää ei tarvitse silloin 

käydä välttämättä aina muokkaamassa uusille käskyille sopivaksi. 

Kontrolliohjelmaan päätetään toteuttaa myös tiedostojärjestelmä, johon voi tallentaa 

tekstitiedostoja sekä syötettyjä assembly-ohjelmia. Tämä mahdollistaa, että vanhoja 

assembly-ohjelmia ei tarvitse menettää kun halutaan syöttää uusia.  

Käyttäjälle halutaan antaa myös mahdollisuus tutkia muistin sisältöä joko kone- tai 

assembly-kielisenä. Tämä antaa hyvän työkalun tutkia mitä muistin sisällä tapahtuu ja 

siitä on suurta apua testauksessa. 

Kuva 34. FPGA-kehitysalusta, PS/2-näppäimistö ja VGA-näyttö, jossa näkyy 
kontrolliohjelma toiminnassa. 
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Ennen kuin voidaan aloittaa varsinaisen kontrolliohjelman koodaaminen, täytyy 

kuitenkin toteuttaa kontrolliohjelman ulkopuolinen assembler-kääntäjä. 

 

10.1 Assembler-kääntäjän toteuttaminen 

Prosessoria on mahdollista ohjelmoida suoraan konekielellä, mutta ohjelmoiminen on 

silloin todella työlästä, eikä ohjelmaa voi käytännössä enää muokata jälkikäteen. Tämä 

johtuu siitä, että jos konekieliseen ohjelmaan lisätään esimerkiksi yksi ohjelmarivi 

johonkin kohtaan, täytyy muihin riveihin tehdä muutoksia jotta siellä olevat 

muistiviittaukset saadaan osumaan taas oikeisiin muistipaikkoihin [15 s. 63-66]. Usean 

tuhannen ohjelmarivin sisältävän kontrolliohjelman koodaaminen suoraan konekielellä 

on siis mahdotonta. Tämän takia tarvitaan mekanismi, jolla konekielistä ohjelmakoodia 

voidaan tuottaa symbolisesti. Tämä toteutetaan käyttämällä helposti muokattavaa 

symbolista assembly-kieltä, jonka avulla lopullinen konekielinen ohjelmakoodi 

generoidaan. Helpon muokattavuuden lisäksi tästä on muitakin etuja. Ihmisen on 

esimerkiksi paljon luontevampi operoida symbolisilla käskynimillä ja muistiosoitteita 

kuvaavilla nimiöillä, kuin pelkillä konekielisillä luvuilla. Tämä selkeyttää ja nopeuttaa 

koko ohjelmointiprosessia huomattavasti [33 s. 35]. 

Seuraavaksi toteutetaan kääntäjäohjelma, joka kääntää assembly-kielistä ohjelmakoodia 

prosessorin ymmärtämään muotoon konekielelle. Käännettävä assembly-kielinen 

ohjelma voidaan koodata esimerkiksi Programmers Notepad -ohjelmalla ja tallentaa 

tekstimuotoon (.txt). Assembler-kääntäjä ottaa syötteekseen tämän tekstitiedoston ja 

antaa tulosteeksi toisen  tekstitiedoston, joka sisältää ohjelman konekielelle käännettynä 

(heksadesimaalimuodossa). Tämä tekstitiedoston kuvaama binääritiedosto voidaan 

VHDL-kehitysympäristössä olevan ohjelman (IP CORE Generator) avulla tallentaa 

prosessorin RAM-muistiin ja kun FPGA-piiri käynnistetään voi ohjelman suoritus alkaa 

välittömästi. 

Liitteessä 13 nähdään kääntäjän ymmärtämä assembly-kielinen formaatti. Jokaisen rivin 

2. paikka on varattu suoritettavalle käskylle ja paikat 1. sekä 3. on varattu nimiöille, 

joilla voidaan viitata toisiin muistipaikkoihin. Jos käskyn yhteydessä ei tarvita nimiötä, 
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tulee silloin sen paikalla käyttää merkkiä ”-”. Jos muistipaikkaan halutaan tallentaa 

pelkkä luku, tulee rivin 2. paikassa käskyn paikalla käyttää merkintää (HEX), joka 

ilmaisee että kyseessä on heksadesimaaliluku. Kääntäjä olisi helposti mahdollista saada 

ymmärtämään myös desimaalilukuja, mutta sen ei katsota nyt olevan tarpeellista. 

Assembler-kääntäjä voidaan toteuttaa esimerkiksi Python-ohjelmointikielellä  

Eclipse-ohjelmointiympäristössä. Liitteessä 12 näkyy kääntäjäohjelma Python-

ohjelmointikielellä toteutettuna. Koodin alussa on kaikki prosessorin käskykannan 

käskyt listattuna ja niitä vastaavat heksadesimaalimuodossa olevat käskykoodit. 

Kääntäminen suoritetaan kahdessa osassa. Ensimmäiseksi luodaan taulukko jossa 

jokaiselle käskyformaatin 1. paikassa olevalle nimiölle generoidaan ”järjestysnumero”, 

joka määrittää missä osoitteessa nimiö sijaitsee prosessorin muistissa. Kääntämisen 

toisessa vaiheessa kääntäjä osaa tämän taulukon perusteella tuottaa lopullisen 

binäärikoodin. Käskyformaatin paikassa 3. olevat nimiöt korvataan silloin taulukosta 

löytyvillä heksadesimaalimuodossa olevilla numeerisilla arvoilla. Assembly-kieliset 

käskyjen nimet korvataan samalla heksadesimaalimuotoisilla käskykoodeilla [15 s. 65-

74].  

Lopullisessa konekielisessä (heksadesimaalimuotoisessa) tekstitiedostossa on kaksi 

ensimmäistä numeroa varattu käskykoodille ja neljä jälkimmäistä operandin tai 

hyppykäskyn osoitteille. Esimerkiksi konekielinen ohjelmarivi ”0102ff” sisältää 

käskykoodin ”01”, joka tarkoittaa käskyä (LDA). Käskyn tehtävä on ladata muistin 

osoitteesta ”02ff” löytyvä luku akkumulaattoriin. 

 

10.2 Kontrolliohjelman esittely 

Prosessorin Logisim-versiota varten on tehty suppeampi versio kontrolliohjelmasta ja 

sen koko on 1,1 kilotavua. Koska Logisim-piirisimulaattorissa simulointinopeus on 

hidas, ei kontrolliohjelma voi sisältää liian monimutkaisia ja aikaa vieviä ohjelmia. 

Esimerkiksi komentotulkin askelpalautinominaisuutta (backspace) ei voida toteuttaa. 

Logisim-version kontrolliohjelma sisältää seuraavat käskyt (ohjelmat): 
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HEL    -HELP SCREEN 

CLS    -DISPLAY CLEAR 

NEW    -CREATE FILE 

OPE    -OPEN FILE 

DEL    -DELETE FILE 

LIS    -LIST FILES 

MEM    -MEMORY QUERY 

 

Käskyllä (HEL) listataan yllä oleva käskyluettelo näytölle, jotta käyttäjän ei tarvitse 

muistaa käskyjä ulkoa. Käskyllä (CLS) tyhjennetään näyttö. Käskyllä (NEW) voidaan 

luoda tekstitiedosto ja tallentaa se koneen muistiin. Käskyllä (OPE) voidaan avata 

tallennettu tekstitiedosto ja tulostaa se näytölle. Käskyllä (DEL) poistetaan tallennettu 

tiedosto. Käskyllä (LIS) voidaan listata tallennettujen tiedostojen nimet näytölle. 

Käskyllä (MEM) voidaan laskea käytetyn ja vapaan muistin määrä tiedostoille varatussa 

muistissa (kymmenjärjestelmämuodossa). 

Logisim-simulaattorin hitaudesta johtuen tiedostojärjestelmässä ei ole kuitenkaan 

muistinhallintaa, eli muistia ei vapaudu kun tiedostoja poistetaan. Kontrolliohjelmassa 

on vielä keskeytysrutiini, joka tulostaa tekstiä näytölle ja antaa näin mahdollisuuden 

testata myös keskeytyksiä. 

Kontrolliohjelman suppeampi versio riittää osoittamaan, että prosessorin Logisim-versio 

toimii halutulla tavalla ja antaa näin mahdollisuuden siirtyä FPGA-version toteutukseen. 

Kaikki kontrolliohjelman suppeamman version toiminnallisuus löytyy kontrolliohjelman 

täydellisestä FPGA-versiosta, johon tästä eteenpäin keskitytään. 
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FPGA-piirin 50 MHz:n kellotaajuus antaa mahdollisuuden tehdä isompia ja 

monimutkaisempia ohjelmia. Kontrolliohjelman FPGA-version koko on 5,5 kilotavua ja 

se sisältää kuvassa 35 listatut käskyt (ohjelmat): 

 

 

FPGA-version kontrolliohjelmassa on 18 käskyä, ja ne voidaan listata näytölle 

käyttämällä kontrolliohjelman HEL-käskyä. Lisäyksenä Logisim-versioon siinä on 

toteutettu assembly-kielisten ohjelmien syöttäminen, kääntäminen, ajaminen sekä 

tallennus. Tämä mahdollistaa, että prosessoria voidaan ohjelmoida itsenäisesti 

kontrolliohjelmasta käsin. Kontrolliohjelmaan on siis toteutettu oma assembler-kääntäjä. 

Syötettyjä assembly-kielisiä ohjelmia on myös mahdollisuus tallentaa tiedostoille 

varatulle muistialueelle (File Memory), josta niitä voidaan aina haluttaessa ladata 

uudestaan, kääntää ja ajaa. Jotta syötettyjä assembly-ohjelmia voidaan ajaa, ne pitää 

ensin kääntää konekielelle käyttämällä kontrolliohjelman omaa assembler-kääntäjää 

(ASM-käsky). Kontrolliohjelmassa on myös mahdollisuus syöttää suoraan konekielisiä 

Kuva 35. Kontrolliohjelman sisältämät käskyt listattuna VGA-näytölle. 
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(heksadesimaalimuotoisia) ohjelmarivejä ja ajaa niitä. Lisäksi on mahdollisuus tutkia 

haluttua muistialuetta joko assembly- tai konekielisenä. Näin on mahdollista nähdä 

muistin sisälle. 

Käskyt HEL, CLS, NEW, OPE, DEL ja LIS toimivat samoin kuin Logisim-versiossa. 

FPGA-version tiedostojärjestelmään on lisätty muistinhallinta, eli kun tiedostoja 

poistetaan niin muistia vapautuu. Tämä mahdollistaa, että uusia tiedostoja voidaan 

tallentaa poistettujen päälle. Kuitenkin jos tiedostoja luodaan ja poistetaan suuria määriä 

niin tiedostomuisti (File Memory) ”rapautuu” pikkuhiljaa, jolloin sieltä on aina 

vaikeampi löytää tilaa uusille tiedostoille, koska ne eivät välttämättä aina mahdu 

olemassa olevien (ei poistettujen) väliin. Asiaa voitaisiin helpottaa ”pilkkomalla” 

tallennettavat tiedostot pienempiin osiin, mutta silloin täytyisi vielä olla mekanismi jolla 

tiedostomuisti voitaisiin ”eheyttää” aina aika ajoin. Hieman yksinkertaisempi vaihtoehto 

olisi vain ”tiivistää” tiedostomuistia silloin tällöin. Kuitenkaan näin vaativiin 

toimenpiteisiin ei ole nyt tarvetta mennä. Riittää että voimme tallentaa uuden tiedoston 

aikaisemmin poistettujen päälle, edellyttäen että tilaa on riittävästi. 

FPGA-version komentotulkissa on askelpalautin (backspace) ominaisuus, joka  

tekee kontrolliohjelman käyttämisen helpoksi. Keskeytysrutiinissa on kaksi 

keskeytysvaihtoehtoa: tauko (pause) ja hyppy komentokehotteeseen. Näin on 

mahdollista esimerkiksi pysäyttää listaus haluttuun kohtaan tai lopettaa ohjelman 

suoritus. Seuraavaksi käymme vielä lyhyesti läpi kontrolliohjelman FPGA-version loput 

käskyt. 

Käskyllä (,LABEL,INST,LABEL) voidaan syöttää assembly-kielisiä ohjelmia rivi 

kerrallaan. Kun komentokehotteeseen syötetään ensimmäiseksi merkiksi pilkku, tietää 

kontrolliohjelma että ollaan syöttämässä assembly-ohjelmaa. Syötetty ohjelma voidaan 

myöhemmin kääntää ja ajaa. Se voidaan myös tallentaa tiedostomuistiin (File Memory) 

myöhempää käyttöä varten. Käskyllä (LSA) voidaan listata syötetty assembly-ohjelma. 

Käskyllä (DLR X) voidaan poistaa ohjelmarivejä syötetystä assembly-ohjelmasta, 

jolloin koko ohjelmaa ei tarvitse syöttää uudelleen jos havaitaan virhe. Käsky antaa 

myös mahdollisuuden poistaa useampi rivi kerralla. Käskyllä (ASM) käännetään 

syötetty assembly-ohjelma konekielelle. Käskyllä (RUN) voidaan käännetty 
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konekielinen ohjelma ajaa. Käskyllä (CLR) poistetaan ohjelma, jotta voidaan syöttää 

uusi ohjelma. 

Käskyllä (-XXXXXX) voidaan syöttää suoraan konekielisiä (heksadesimaalimuotoisia) 

ohjelmarivejä. Syötetty ohjelma tallentuu suoraan konekielisille ohjelmille varatulle 

muistialueelle (Program Memory) ja se voidaan ajaa käyttämällä RUN-käskyä.  

Käskyllä (DIS) voidaan tutkia haluttua muistialuetta assembly-kielisenä. Käskyllä 

(EXA) voidaan tutkia haluttua muistialuetta konekielisenä (heksadesimaalimuotoisena). 

Käskyllä (MEM) voidaan laskea käytetyn ja vapaan muistin määrä tiedostomuistissa 

(File Memory) sekä ohjelmamuistissa (Program Memory). Tiedostomuistia on 1024 

tavua ja ohjelmamuistia 128 tavua, mikä on siis syötettävän ohjelman maksimipituus. 

Käskyllä (STO) voidaan tallentaa syötetty assembly-kielinen ohjelma tiedostomuistiin. 

Käskyllä (LDA) voidaan assembly-kielinen ohjelma ladata tiedostomuistista. Jotta 

ladattu ohjelma voidaan ajaa, se täytyy ensin kääntää konekielelle käyttämällä ASM-

käskyä. 

Jokainen kontrolliohjelman käsky ja sen toteutus käydään vielä läpi liitteessä 1. 

Kontrolliohjelman täydellinen ohjelmakoodi löytyy liitteestä 13 ja prosessorin 

käskykannan käskyt ja niiden assembly-kieliset lyhenteet on esitelty taulukossa 2 sivulta 

32 alkaen. 
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10.3 Kontrolliohjelman testaus 

Kontrolliohjelman testausta on tietenkin suoritettu samalla kun sitä on koodattu. Tässä 

yhteydessä on hyvä vielä korostaa että myös kontrolliohjelman FPGA-version 

toteuttamiseen tarvitaan Logisim-piirisimulaattoria, jossa on mahdollisuus ajaa 

prosessorin käskyjä kellojakso kellojaksolta ja tutkia mitä muistin sisällä tapahtuu 

reaaliajassa. Ilman tätä mahdollisuutta monimutkaisen kontrolliohjelman toteuttaminen 

on lähes mahdotonta. Vaikka simulointinopeus on Logisimissa hidas, voidaan 

monimutkaisiakin ohjelmia suorittaa kun jaksetaan vain odottaa. Simulointia varten 

prosessori muokataan vastaamaan FPGA-versiota. Näyttönä ja näppäimistönä voidaan 

käyttää Logisimista löytyviä valmiita elementtejä, jotka tukevat ascii-merkistöä. 

Kun kontrolliohjelma on saatu toimimaan hyvin Logisim-piirisimulaattorissa, voidaan 

sitä alkaa testaamaan myös prosessorin FPGA-versiossa. Testauksessa on tärkeää 

kokeilla kontrolliohjelmaa mahdollisimman monipuolisilla ja jopa yllättävillä syötteillä, 

jolloin erilaiset virhetilanteet tulevat parhaiten esiin. Parasta olisi, että kontrolliohjelmaa 

testaava henkilö ei olisi sama joka on sen suunnitellut ja toteuttanut. Silloin testaajalla ei 

ole mitään ennakkokäsitystä miten pitäisi toimia. Kontrolliohjelmaa testataan ja virheitä 

korjataan niin kauan kunnes voidaan olla varmoja että se toimii moitteettomasti. 
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Tämän työn keskeisin tavoite oli suunnitella ja toteuttaa FPGA:lle prosessori, jota on 

helppo muokata jälkikäteen. Tämä oli suunniteltavan prosessorin tärkein ominaisuus. 

Tavoitteessa onnistuttiin erittäin hyvin ja lopputuloksena saatiin FPGA-piirissä toimiva 

prosessori, joka voidaan räätälöidä aina suoritettavan tehtävän mukaan. Helpon 

muokattavuuden mahdollistaa muun muassa prosessorin kontrollilogiikan toteutus, jossa 

on helppo lisätä ja poistaa käskyjä. Myös prosessorin käskyformaatti, jossa käskykoodia 

ei ole sotkettu muistin osoittamiselle varatulle alueelle, mahdollistaa osaltaan helpon 

muokattavuuden. Näin on mahdollista muuttaa esimerkiksi prosessorin käyttämää 

RAM-muistin määrää nopeasti. Lisäksi käskyn haku ja tulkinta on sulautettu osaksi 

kontrollilogiikkaa, joka myös selkeyttää osaltaan prosessorin arkkitehtuuria. 

Seuraava tavoite oli suunnitella prosessori niin, että käskyjen suorittaminen vie siinä 

mahdollisimman vähän kellojaksoja. Tavoitteessa onnistuttiin erittäin hyvin. 

Kontrollilogiikka saatiin suunniteltua siten, että käskyn haku ja tulkinta saadaan 

suoritettua yhdellä kellojaksolla. Tosin prosessorin FPGA-toteutuksessa joudutaan 

Block-RAM muistin hitaudesta johtuen odottamaan ylimääräisiä kellojaksoja, mutta 

tämä ei johdu prosessorin arkkitehtuurista. Lisäksi prosessorin kahden käskyn 

prototyyppiversioon saatiin toteutettua kaksivaiheinen liukuhihna, joka on 

toteutettavissa myös prosessorin täydelliseen versioon. Sen avulla prosessorin 

suorituskyky on mahdollista tuplata. 

Prosessoriin onnistuttiin myös tavoitteiden mukaisesti toteuttamaan PS/2-portti 

näppäimistöä varten sekä VGA-näytönohjain tekstin tulostamiseksi näytölle. Myös 

näiden piirien toteuttaminen vaati huolellista suunnittelua. Varsinkin VGA-

näytönohjaimen suunnittelu vaati paljon aikaa, mutta lopulta ongelmat saatiin 

selvitettyä. Suurinta päänvaivaa aiheutti näytön jatkuvien rivinvaihtojen toteuttaminen. 

Ratkaisu saatiin toteuttamalla piiri, joka muuttaa näyttömuistin lukuosoitetta suhteessa 

siihen mihin kohtaan näytöllä ollaan kirjoittamassa. 

Prosessoria olisi ollut mahdollista testata erillisillä testiohjelmilla, mutta projektin 

edetessä kiinnostus kontrolliohjelman tekemiseen kasvoi lopulta niin suureksi, että se 

11. Pohdinta
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päätettiin toteuttaa. Kontrolliohjelma antaa hyvän työkalun testaukseen. Sen avulla on 

esimerkiksi mahdollista katsoa prosessorin muistin sisälle, sekä ohjelmoida prosessoria 

suoraan konekielellä. Tästä on apua jos prosessoriin lisätään uusia käskyjä, koska silloin 

päästään nopeasti testaamaan sekä samalla hyödyntämään kontrolliohjelman muita 

ominaisuuksia. Kontrolliohjelmassa oleva assembler-kääntäjä mahdollistaa lisäksi 

prosessorin ohjelmoimisen assembly-kielellä ilman ulkopuolista Python-kielellä 

toteutettua assembler-kääntäjää. Kontrolliohjelman ohjelmoinnista oli myös se etu, että 

samalla selvisi monia prosessorin jatkokehittelymahdollisuuksia. Prosessoriin lisättiin 

esimerkiksi keskeytykset vasta myöhemmässä vaiheessa, kun kontrolliohjelmassa tuli 

niille tarvetta. Myös pinomuistin merkitys selvisi ohjelmoitaessa kontrolliohjelmaa, 

mutta sitä ei tällä kertaa toteutettu koska se olisi vaatinut kaksi ylimääräistä käskyä ja 

haluttiin pysyä 5-bittisessä käskykoodissa. 

Työssä tutustuttiin myös avoimen lähdekoodin FPGA-laitteistosuunnitteluun 

keskittyvän OpenCores-sivuston prosessori tarjontaan. Huomattiin ettei sivustolta 

löytynyt vastaavaa helposti muokattavaa prosessoria. Lisäksi suurin osa sivustolla 

olevista prosessoreista oli alun perin ASIC:lle suunniteltujen prosessorien klooneja. 

Niissä suunnittelun päätavoite on yleensä ollut saada prosessori toteutettua 

mahdollisimman vähillä transistoreilla, joten prosessorin arkkitehtuurista tulee silloin 

helposti monimutkainen. Tämä vaikeuttaa olennaisesti prosessorin muokkaamista 

jälkikäteen. Kuitenkin FPGA-piirit mahdollistavat digitaalipiirien muokkaamisen 

jälkikäteen, joten helposti muokattavalle ”softcore”-prosessorille voisi olla käyttöä. 

Tämän diplomityön puitteissa prosessorista toteutettiin vain toimiva ”runko”. Jotta 

prosessorista voisi olla todellista käytännön hyötyä, pitäisi sen tukea esimerkiksi jotain 

C-kääntäjää, koska assemblyllä tapahtuva ohjelmointi on vaikeaa ja hidasta. Prosessori 

on kuitenkin mahdollista laajentaa tukemaan esimerkiksi jotain olemassa olevaa C-

kääntäjää. Nykyään markkinoilla olevissa mikrokontrollereissa käytettävät C-kääntäjät 

voisivat soveltua parhaiten tähän tarkoitukseen, koska niiden käyttämä käskykanta on 

pieni. C-kääntäjää varten prosessoriin tarvisisi lisätä uusia käskyjä sekä rekistereitä. 

Tietysti tässä yhteydessä pitää korostaa, että jos prosessori tukee jotain C-kääntäjää, niin 

sitä voidaan hyödyntää vain niiden käskyjen osalta joita kääntäjä tukee. Ne toiminnot, 
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joissa tarvitaan C-kääntäjälle tuntemattomia käskyjä, täytyy siis ohjelmoida edelleen 

suoraan assembly-kielellä. 

Prosessorin suorituskykyä haluttiin parantaa toteuttamalla siinä suorat käskyt kerto- sekä 

jakolaskulle. Laskutoimituksien suorittamiseen käytettiin FPGA-piiristä löytyviä 

valmiita kertolaskuyksiköitä sekä Xilinx ISE VHDL-kehitysympäristön yhteydessä 

olevalla erillisellä ohjelmalla (IP CORE Generator) generoitua jakolaskupiiriä. 

Prosessorin suorituskykyä voi mitata kontrolliohjelman lopusta löytyvällä ylimääräisellä 

ohjelmalla, joka laskee alkuluvut 2-10 000. Suoran 21-bittisen jakolaskukäskyn ja 50 

MHz:n ansiosta prosessori käyttää tähän aikaa 7 sekuntia. Vertailun vuoksi vuonna 1976 

julkaistu 8-bittinen 1,78 MHz:n Zilog Z80-mikroprosessori (Intel 8080) suoriutuu 

samasta tehtävästä reilussa viidessä tunnissa. 

Tämä on hyvä esimerkki kuinka suunniteltu prosessori voidaan helposti muokata 

sopimaan tiettyä erikoistehtävää varten ja sen suorituskyvystä on mahdollista saada näin 

erinomainen. 
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Tässä työssä suunniteltiin yleiskäyttöinen mikroprosessori, joka toteutettiin FPGA:lle 

VHDL:llä. Tarkoitus oli lisäksi suunnitella prosessori niin, että sitä on helppo muokata 

jälkikäteen. Tämä oli suunnittelun tärkein vaatimus. Projekti oli onnistunut. Huomattiin, 

että huolellisella suunnittelulla on mahdollista toteuttaa FPGA-piirissä täysin toimiva 

prosessori. Prosessorin arkkitehtuuri saatiin myös toteutettua siten, että sitä on helppo 

hallita ja tarvittaessa myös nopea muokata sopimaan erilaisiin tehtäviin. Tämä on 

ehdottomasti prosessorin parhaita puolia.  

Tässä työssä suunniteltiin ja toteutettiin prosessoriin VHDL:llä myös PS/2-portti 

näppäimistölle sekä VGA-näytönohjain tekstin tulostamiseksi näytölle. Prosessorin 

testausta varten suunniteltiin ja toteutettiin kontrolliohjelma, joka sisältää komentotulkin 

ja 18 käskyä (ohjelmaa). Kontrolliohjelma antaa hyvän työkalun testaukseen. Sen avulla 

on esimerkiksi mahdollista katsoa prosessorin muistin sisälle, sekä ohjelmoida 

prosessoria suoraan konekielellä. Tästä on apua jos prosessoriin lisätään uusia käskyjä, 

koska päästään nopeasti testaamaan sekä samalla hyödyntämään kontrolliohjelman 

muita ominaisuuksia. Kontrolliohjelmassa oleva assembler-kääntäjä mahdollistaa lisäksi 

prosessorin ohjelmoimisen assembly-kielellä ilman ulkopuolista Python-kielellä 

toteutettua assembler-kääntäjää. 

Tässä työssä tutustuttiin myös avoimen lähdekoodin FPGA-laitteistosuunnitteluun 

keskittyvän OpenCores-sivuston prosessoritarjontaan. Huomattiin että FPGA-piirissä 

toimivaksi testattuja prosessoreita oli yllättävän vähän, kyseisellä sivustolla vain n. 40, 

joista suurin osa alun perin ASIC:lle suunniteltujen prosessorien klooneja. Lisäksi 

huomattiin, ettei sivustolta löytynyt sellaista prosessoriarkkitehtuuria, jota olisi  

helppo muokata jälkikäteen. Helposti muokattavalle ”softcore”-prosessorille voisi  

olla kuitenkin käyttöä. Varsinkin kun FPGA-piirit kehittyvät koko ajan 

suorituskykyisemmiksi ja edullisemmiksi, jolloin niitä käytetään yhä useammin 

digitaalisten piirien lopullisena alustana. 
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Liite 1: Kontrolliohjelman toteutus    119 

1. Komentotulkin toteutus 

Komentotulkin tehtävä on antaa käyttäjälle mahdollisuus suorittaa kontrolliohjelmassa 

olevia ohjelmia. Kun käyttäjä on syöttänyt komentokehotteeseen haluamansa käskyn 

kirjainyhdistelmän ja painanut ENTER-näppäintä, komentotulkkin tehtävä on tulkita 

mikä käsky on kyseessä ja tarjota hyppykäsky kyseisen ohjelman alkuun, josta ohjelman 

suoritus voi alkaa. Suoritettavien ohjelmien lopussa täytyy olla hyppykäsky takaisin 

komentokehotteeseen, jotta uusien ohjelmien suorittaminen on mahdollista ja 

kontrolliohjelma pysyy käynnissä. 

Liitteessä 13 sivulta 189 alkaen nähdään komentotulkin toteutus. Komentotulkki  

alkaa kohdasta READY, joka on kontrolliohjelman käskyjen suorituksen jälkeinen 

paluuosoite. Aluksi tulostetaan pari rivinvaihtoa, teksti ”READY”, yksi rivinvaihto sekä 

nuolimerkki kertomaan käyttäjälle että komentotulkki on valmis ottamaan komentoja 

vastaan. Kursorin tulee myös vilkkua kun komentotulkki on aktiivinen. Tästä lisää 

myöhemmin. Komentotulkin ulkoasu nähdään kuvassa 36. 

 

 

Kuva 36. Komentotulkin ulkoasu. 
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Ennen kuin komentotulkki on valmis ottamaan uusia käskyjä vastaan, täytyy kaikki 

siihen liittyvät muistipaikat alustaa aikaisemmin suoritettujen käskyjen tiedoista. 

Ensimmäiseksi alustetaan tekstinsyöttöalueen pointterin alustusarvo desimaaliluvulla 

6561 (dec). Tämä johtuu nuolimerkistä, joka on jo tulostettu rivin alkuun. Toimenpide 

täytyy tehdä aina komentotulkkiin tultaessa, koska komentotulkin aliohjelmia saatetaan 

käyttää muissa kontrolliohjelmassa suoritettavissa ohjelmissa (esim. NEW-käsky), 

jolloin tekstinsyöttöalueen pointterin alustusarvoksi saatetaan tallentaa jokin toinen arvo.  

Tekstinsyöttöalue mahdollistaa askelpalauttimen (backspace) toiminnan ja sijaitsee 

muistialueella (6560, … , 7038 dec). Tekstinsyöttöalueelle mahtuu 478 merkkiä, joten se 

antaa mahdollisuuden syöttää  n. 6 riviä tekstiä, siten että backspace-ominaisuus on 

käytössä (näytön riville mahtuu 80 merkkiä). Tämä on myös NEW-käskyllä 

tallennettavan tekstitiedoston maksimipituus. 

Tekstinsyöttöalueen sijainti muistissa täytyy valita siten, että näytön vasemmassa 

laidassa olevan merkin muistipaikka on aina jaollinen desimaaliluvulla 80. Näin saadaan 

backspace toimimaan siten, ettei se palaa enää edelliselle riville. Tästä lisää 

myöhemmin. Huomioitavaa on, että kontrolliohjelmassa sijaitseva assembler-kääntäjä 

käyttää tekstinsyöttöaluetta tallennuspaikkana omille taulukoilleen. Tästä ei ole haittaa, 

koska tekstinsyöttöalue alustetaan aina komentotulkkiin tultaessa. 

Seuraavaksi aletaan suorittaa aliohjelmaa (INPUT), jossa otetaan vastaan käyttäjän 

syöttämiä merkkejä kunnes ENTER-näppäintä on painettu. Aluksi alustetaan 

tekstinsyöttöalueen muistipaikat arvolla 0. Tämä suoritetaan aliohjelmassa (inp_alus), 

jossa tekstinsyöttöalueen pointteria INP_POINT kasvattamalla käydään kaikki 

tekstinsyöttöalueen muistipaikat läpi ja tallennetaan niihin arvo 0. Pointterin 

INP_POINT arvoa voidaan kasvattaa helposti prosessorin käskykannan käskyllä ISZ, 

jolloin se tapahtuu yhdellä käskyllä, eikä akkumulaattoria tarvitse käyttää. Aliohjelmaan 

(inp_alus) tultaessa ja poistuttaessa täytyy tekstinsyöttöalueen pointteri alustaa.  

Seuraavaksi aletaan suorittaa aliohjelmaa (input_key), jonka tehtävä on tarkkailla onko 

näppäintä painettu. Jos näppäintä on painettu nousee input-lippubitin arvo ykköseksi, 

jolloin prosessorin käskykannan SKI-hyppykäsky ei hyppää seuraavan käskyn yli ja 
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seuraavaksi poistutaan aliohjelmasta. Aliohjelman (input_key) tehtävä on myös toteuttaa 

kursorin vilkkuminen näytöllä, mikä tarkoittaa että tässä aliohjelmassa vietetään suurin 

osa kontrolliohjelman suoritusajasta. Kursorin vilkkuminen toteutetaan siten, että 

jokaisella SKI-käskyn pollauskierroksella akkumulaattoria kasvatetaan yhdellä ja kun 

akkumulaattori on ”pyörähtänyt ympäri” niin tulostetaan näytölle joko KURSORI- tai 

EMPTY-merkki. Näytönohjain pitää huolta että kun KURSORI- tai EMPTY-merkki 

tulostetaan niin kursorin paikka ei muutu näyttömuistissa (Video-Memory), jolloin 

kursori saadaan vilkkumaan näytöllä samassa kohdassa. Suurin akkumulaattoriin 

mahtuva luku on 2 097 152, josta seuraa että 50 MHz:n kellotaajuudella kursorin 

vilkkumisnopeus on n. 0,8 sekuntia. 

Seuraavaksi tallennetaan käyttäjän syöttämä merkki muistipaikkaan NAPPI. Tässä 

vaiheessa tarkistetaan myös onko käyttäjä painanut backspacea komentokehotteen 

vasemmassa reunassa nuolimerkin jälkeen. Silloin ei tehdä muita toimenpiteitä ja 

palataan aliohjelmaan (input_key) vastaanottamaan uusia merkkejä. 

Seuraavaksi tulostetaan muistipaikan NAPPI sisältö näytölle. Samalla tarkistetaan onko 

käyttäjän syöttämä merkki ENTER. Jos ENTER on painettu niin poistutaan 

aliohjelmasta (INPUT). 

Jos ENTER-merkkiä ei ole painettu, aletaan seuraavaksi suorittaa aliohjelmaa 

(input_sto), jonka tehtävä on tallentaa syötetty merkki tekstinsyöttöalueelle. Aluksi 

tarkistetaan onko backspacea painettu näytön vasemmassa reunassa. Tämä asia saadaan 

selville jakamalla tekstinsyöttöalueen pointteri INP_POINT luvulla 80 (dec). Tähän 

voidaan käyttää prosessorin käskykannan käskyä DIV, joka tallentaa jakojäännöksen 

datarekisteriin. Jotta jakojäännöstä voidaan tutkia täytyy se ensin siirtää 

akkumulaattoriin käyttämällä käskyä MDR. Jos jakojäännökseksi tulee nolla, niin 

backspacea on painettu näytön vasemmassa reunassa. Silloin ei tehdä muita 

toimenpiteitä ja poistutaan aliohjelmasta. Muussa tapauksessa backspacea painettaessa 

vähennetään tekstinsyöttöalueen pointterin INP_POINT arvosta yksi ja poistutaan 

aliohjelmasta. 
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Jos backspacea ei ole painettu, tallennetaan syötetty merkki (muistipaikka NAPPI) 

tekstinsyöttöalueelle pointterin INP_POINT määrittelemään paikkaan ja kasvatetaan 

pointterin INP_POINT arvoa yhdellä sekä poistutaan aliohjelmasta (input_sto). Jos 

tekstinsyöttöalue on tallennettu täyteen, ei uusia merkkejä enää tallenneta, mutta 

pointterin INP_POINT arvoa kasvatetaan kuitenkin. Näin backspace kuitenkin toimii 

tarvittaessa. 

Kun ENTER on painettu, poistutaan aliohjelmasta (INPUT). Seuraavaksi aletaan 

suorittaa aliohjelmaa (mem_sto), jonka tehtävä on tallentaa tekstinsyöttöalueella olevat 

8 ensimmäistä merkkiä muistipaikkoihin (M-1, … , M-8), joita käytetään mm. käskyn 

tulkinnassa. Samalla täytyy myös tallentaa tekstinsyöttöalueen pointterin INP_POINT 

arvo muistipaikkaan INP_POINT_VER mahdollista assembly-ohjelman syöttämistä 

varten. Kun aliohjelma (mem_sto) on saatu suoritettua loppuun, siirrytään kohtaan 

KÄSKYN_TULKINTA. 

Käskyn tulkinnan tehtävä on vertailla muistipaikoissa (M-1, M-2 ja M-3) olevia 

merkkejä eri kontrolliohjelman käskyjen (ohjelmien) kolmikirjaimisiin nimiin.  

Jos merkit täsmäävät, seuraa hyppykäsky kyseisen ohjelman alkuun. Jos merkit eivät 

täsmää, tulostetaan ”SYNTAX ERROR”. Jos ensimmäinen syötetty merkki on ”pilkku”, 

niin siirrytään assembly-ohjelman syöttämiseen. Jos ensimmäinen syötetty merkki on 

”viiva”, niin siirrytään konekielisen ohjelman syöttämiseen. 

Näin on saatu käytyä läpi komentotulkin toteutus. Seuraavaksi voidaan alkaa keskittyä 

kontrolliohjelmassa oleviin käskyihin (ohjelmiin). 

 

2. Tiedostojärjestelmän toteutus 

Tiedostojärjestelmän tehtävä on tallentaa käyttäjän syöttämiä tekstitiedostoja sekä 

assembly-ohjelmia tiedostomuistiin (File Memory). Tiedostomuisti sijaitsee 

muistialueella (7039, … , 8063 dec) ja sen koko on 1024 tavua. Tiedostojärjestelmässä 

on muistinhallinta, joka mahdollistaa että muistia vapautuu kun tiedostoja poistetaan. 

Tiedostoilla on oltava nimi, jonka pituus on maksimissaan 8 merkkiä. 
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2.1 Tekstitiedoston luominen (NEW-käsky) 

Kontrolliohjelman käskyllä (NEW) voi käyttäjä luoda tekstitiedoston ja tallentaa sen 

muistiin. Liitteessä 13 sivulta 210 alkaen nähdään käskyn (NEW) toteutus. 

Ensimmäiseksi täytyy alustaa tiedostojärjestelmän pointteri POINT luvulla 7039 (dec), 

joka on tiedostomuistin (File Memory) ensimmäinen muistipaikka. Seuraavaksi 

käyttäjältä pyydetään tiedostonimeä. Tähän käytetään komentotulkissa sijaitsevaa 

aliohjelmaa (INPUT), jonka toimintaa käydään läpi liitteen 1 kappaleessa 1. Tämän 

jälkeen tallennetaan tekstinsyöttöalueella oleva tiedostonimi muistipaikkoihin (M-1, … , 

M-8) käyttämällä komentotulkissa sijaitsevaa aliohjelmaa (mem_sto). Ennen kuin 

käyttäjää pyydetään kirjoittamaan tiedoston sisältö, täytyy varmistua että tiedostolla on 

nimi. Jos muistipaikassa M-0 on arvo nolla, pyydetään tiedostonimeä uudelleen. 

Tiedoston sisällön kirjoittamiseen käytetään myös aliohjelmaa (INPUT). 

Tekstinsyöttöalueen pointterin alustusarvo täytyy nyt alustaa luvulla 6560 (dec), koska 

tekstin kirjoittaminen alkaa rivin alusta. Näin backspace saadaan toimimaan oikein. 

Käyttäjä siis kirjoittaa tiedoston aluksi tekstinsyöttöalueelle, josta se siirretään 

myöhemmin tiedostomuistiin. Tämä mahdollistaa backspacen käytön tekstiä 

kirjoitettaessa. Tekstinsyöttöalueelle mahtuu 478 merkkiä, joten se on myös suurin 

mahdollinen tiedoston pituus. 

Seuraavaksi lasketaan tekstinsyöttöalueella olevan tiedoston pituus ja lisätään siihen 

tiedostonimen pituus (8 merkkiä) sekä tallennetaan yhteenlaskettu arvo muistipaikkaan 

FILE_LENGHT. Tämän jälkeen aletaan suorittaa aliohjelmaa (file_space), jonka tehtävä 

on etsiä tiedostomuistista vapaa väli, joka on vähintään yhtä pitkä kuin muistipaikassa 

FILE_LENGHT oleva arvo. Jos vapaata väliä ei löydy niin näytölle tulostetaan ”SAVE 

ERROR: NOT ENOUGH MEMORY SPACE” ja palataan komentokehotteeseen. Jos 

vapaa väli löytyy niin aliohjelma (file_space) jättää tiedostojärjestelmän pointterin 

POINT kohtaan oikea kohta plus yksi. Ennen kuin tiedostoa voidaan alkaa tallentaa 

tekstinsyöttöalueelta tiedostomuistiin, pointteria POINT täytyy vähentää yhdellä. 

Nyt ollaan valmiita tallentamaan tiedosto. Ensimmäiseksi tallennetaan pointterin POINT 

osoittamaan muistipaikkaan tiedostojärjestelmän ohjausmerkki START, joka ilmoittaa 
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että tiedosto alkaa. Seuraavaan muistipaikkaan tallennetaan ohjausmerkki OK, mikä 

osoittaa ettei tiedostoa ole poistettu. Tämän jälkeen tallennetaan tiedostonimi, joka 

sijaitsee muistipaikoissa (M-1, … , M-8). Ennen varsinaisen tiedoston sisällön 

tallentamista täytyy tekstinsyöttöalueen pointteri INP_POINT alustaa luvulla 6560 

(dec), jotta tekstiä voidaan alkaa tallentaa tekstinsyöttöalueen alusta. Tallentaminen 

tapahtuu toistorakenteessa TALLEN_LOOP. Kun kaikki merkit on saatu tallennettua 

tallennetaan tiedoston loppuun vielä tiedostojärjestelmän ohjausmerkki END, mikä 

ilmoittaa että tiedosto loppuu. Tämän jälkeen käsky (NEW) on suoritettu loppuun ja 

näytölle tulostetaan: ”FILE SAVED” ja voidaan palata komentokehotteeseen. 

Huomionarvoista on, että uusi tiedosto voidaan kirjoittaa vain tiedostojärjestelmän 

ohjausmerkin END perään. Jos END merkkiä ei löydy, niin tiedostomuistista vapaata 

väliä etsivä aliohjelma (file_space) ilmoittaa ettei tilaa löydy. Tämän takia täytyy 

kontrolliohjelmaa käynnistettäessä tiedostomuistin ensimmäiseen muistipaikkaan 

tallentaa ohjausmerkki END. 

 

2.2 Tekstitiedoston avaaminen (OPE-käsky) 

Käskyllä (OPE) voi käyttäjä tulostaa muistiin tallennetun tiedoston merkit näytölle. 

Käsky on tarkoitettu lähinnä tekstitiedostojen tulostamiseen, mutta sitä voi käyttää myös 

tallennettujen assembly-ohjelmien tulostamiseen. Tästä on apua jos halutaan tutkia 

jotain tallennettua ohjelmaa samalla kun ollaan syöttämässä jotain toista ohjelmaa. 

Käskyllä (LDA) voidaan tiedostomuistissa oleva assembly-ohjelma kyllä listata 

näytölle, mutta samalla se ladataan myös assembler-kääntäjää varten, jolloin ohjelma 

jota oltiin juuri syöttämässä menetetään. 

Liitteessä 13 sivulta 215 alkaen nähdään käskyn (OPE) toteutus. Aluksi täytyy 

tiedostojärjestelmän pointteri POINT alustaa osoittamaan tiedostomuistin alkuun. 

Seuraavaksi kysytään käyttäjältä avattavan tiedoston nimeä. Tämä protokolla on 

identtinen käskyn (NEW) kanssa, joten siihen on mahdollisuus tutustua NEW-käskyn 

toimintaa kuvaavassa kappaleessa. Kun tiedostonimi on saatu tallennettua 
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muistipaikkoihin (M-1, … , M-8), voidaan alkaa etsiä sen nimistä tiedostoa 

tiedostomuistista käyttämällä aliohjelmaa (file_sea). 

Tässä on huomioitava, että etsintä loppuu heti kun haluttu tiedosto löytyy, joten jos 

käyttäjä on antanut usealle tiedostolle saman nimen niin aliohjelma (file_sea) löytää aina 

vain tiedostomuistissa ensimmäiseksi kohdalle osuvan. Käskyn (NEW) yhteydessä olisi 

ollut mahdollista suorittaa aliohjelma, joka tarkastaa onko tiedostomuistissa jo ennestään 

samannimistä tiedostoa ja estää silloin tiedoston tallentaminen, mutta tällä kertaa 

katsottiin tiedostonimien listauskäskyn (LIS) riittävän pitämään käyttäjän tietoisena 

minkä nimisiä tiedostoja muistiin on jo tallennettu. 

Aliohjelmassa (file_sea) etsitään aluksi kohtaa, josta voidaan alkaa etsiä tiedostonimeä. 

Täytyy ensin löytyä tiedostojärjestelmän ohjausmerkki END ja heti sen perään 

ohjausmerkki START, jotta tiedetään että ollaan tiedoston alussa. Lisäksi pitää vielä 

varmistua, että tiedosto ei ole poistettu. Tämä voidaan tarkistaa ohjausmerkin START 

jälkeen olevasta ohjausmerkistä OK. Sen jälkeen on varattu 8 merkkiä tiedostonimelle. 

Jos ohjausmerkki OK löytyy niin seuraavaksi voidaan alkaa tutkia onko tiedostonimi 

oikea. Jos tiedosto on poistettu niin OK:n paikalla on ohjausmerkki DEL. Tässä 

tapauksessa voidaan siirtyä suoraan etsimään seuraavan tiedoston alkua. 

Tiedostonimen etsintä suoritetaan vertailemalla tiedostomuistiin tallennettujen 

tiedostojen nimiä kirjain kirjaimelta muistipaikkoihin (M-1, … , M-8), johon etsittävä 

tiedostonimi on tallennettu. Etsintää jatketaan niin kauan, kunnes etsittävä tiedostonimi 

löytyy. Jos tiedostonimeä ei löydy, hypätään aliohjelmasta (file_sea) suoraan 

komentokehotteeseen ja tulostetaan ”NO SUCH FILE”. Jos tiedostonimi löytyy niin 

poistutaan aliohjelmasta (file_sea), jonka jäljiltä tiedostojärjestelmän pointteri POINT 

on oikeassa kohdassa tiedoston tulostamista varten. Seuraavaksi tulostetaan näytölle 

teksti ”FILE CONTENTS:” ja siirrytään suorittamaan toistorakennetta 

TULOST_LOOP, jossa tiedoston sisältö tulostetaan näytölle tiedostojärjestelmän 

ohjausmerkkiin END asti, joka ilmoittaa että tiedosto loppuu. Tämän jälkeen palataan 

komentokehotteeseen. 
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2.3 Tiedostojen poistaminen (DEL-käsky) 

Käskyllä (DEL) voi käyttäjä poistaa muistiin tallennetun tiedoston. Tämä tapahtuu siten, 

että tiedoston alussa olevan tiedostojärjestelmän ohjausmerkin OK paikalle tallennetaan 

ohjausmerkki DEL. Tämä ilmoittaa tiedostojärjestelmälle, että tiedoston päälle voi 

tallentaa uuden tiedoston. Tämän jälkeen tiedostojärjestelmän käskyt eivät enää noteeraa 

tiedoston olemassaoloa. Kuitenkin jos poistetun tiedoston päälle ei ole tallennettu uutta 

tiedostoa, on mahdollista käydä vielä tutkimassa tiedoston sisältöä käskyllä (EXA) 

(heksadesimaalimuodossa). Tiedoston löytäminen tiedostomuistista voi tosin viedä 

hieman aikaa. 

Liitteessä 13 sivulta 218 alkaen nähdään käskyn (DEL) toteutus. Aluksi täytyy 

tiedostojärjestelmän pointteri POINT alustaa osoittamaan tiedostomuistin alkuun. 

Seuraavaksi kysytään käyttäjältä poistettavan tiedoston nimeä. Tämä protokolla on 

identtinen käskyn (NEW) kanssa, joten siihen on mahdollisuus tutustua NEW-käskyn 

toimintaa kuvaavassa kappaleessa. Kun tiedostonimi on saatu tallennettua 

muistipaikkoihin (M-1, … , M-8), voidaan alkaa etsiä sen nimistä tiedostoa 

tiedostomuistista käyttämällä aliohjelmaa (file_sea), jota käytetään myös käskyn (OPE) 

yhteydessä. Aliohjelman (file_sea) toimintaan voi tutustua tarkemmin OPE-käskyn 

toimintaa kuvaavassa kappaleessa. Jos tiedostonimi löytyy niin poistutaan aliohjelmasta 

(file_sea), jonka jäljiltä tiedostojärjestelmän pointteri POINT on oikeassa paikassa 

tiedoston poistamista varten. 

Ennen kuin tiedosto poistetaan, käyttäjältä kysytään vielä varmistus ja tulostetaan 

näytölle ”ARE YOU SURE (Y/N)?”. Seuraavaksi aletaan suorittaa komentotulkissa 

olevaa aliohjelmaa (input_key), jonka tehtävä on havaita jos jotain näppäintä on 

painettu. Samalla ruudulla vilkkuu kursori. Jos näppäintä on painettu niin seuraavaksi 

painettu näppäin tallennetaan muistipaikkaan NAPPI sekä tulostetaan näytölle. Tämän 

jälkeen tutkitaan onko painettu näppäin ”Y”, jolloin voidaan siirtyä poistamaan 

tiedostoa. Muussa tapauksessa siirrytään komentokehotteeseen. 

Ennen kuin tiedosto voidaan poistaa täytyy tiedostojärjestelmän pointterista POINT 

vähentää luku 8, koska tiedostojärjestelmän ohjausmerkki OK sijaitsee ennen 8 
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merkkistä tiedostonimeä. Seuraavaksi tallennetaan ohjausmerkin OK tilalle 

ohjausmerkki DEL ja tulostetaan näytölle ”FILE DELETED”. Tämän jälkeen palataan 

komentokehotteeseen. 

 

2.4 Tiedostojen listaaminen (LIS-käsky) 

Käskyllä (LIS) voi käyttäjä listata muistissa olevien tiedostojen nimet näytölle (Kuva 

37). Liitteessä 13 sivulta 220 alkaen nähdään käskyn (LIS) toteutus. Aluksi täytyy 

tiedostojärjestelmän pointteri POINT alustaa osoittamaan tiedostomuistin alkuun. 

Lisäksi tallennetaan muistipaikkaan LIST-LIPPU arvo 0. Jos yksikin tiedosto löytyy niin 

lippuun tallennetaan myöhemmin arvo 1. Lippua tarvitaan jotta voidaan tulostaa teksti 

”NO FILES”, jos yhtään tiedostoa ei löydy. 

 

 

Tiedostonimien listaus suoritetaan käymällä koko tiedostomuisti läpi. Täytyy löytyä 

tiedostojärjestelmän ohjausmerkki END ja heti sen perään ohjausmerkki START, jotta 

tiedostonimen tulostus voi alkaa. Lisäksi kyseessä oleva tiedosto ei saa olla poistettu, 

joten ennen 8 merkkistä tiedostonimeä täytyy löytyä myös ohjausmerkki OK. 

Kuva 37. Tiedostonimien listaaminen. 
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Listausta jatketaan kunnes tiedostojärjestelmän pointteri POINT on saanut  

arvon 8063 (dec) ja koko tiedostomuisti on käyty läpi. Tämän jälkeen palataan 

komentokehotteeseen. 

 

3. Assembly-ohjelmien syöttäminen, kääntäminen, ajaminen ja tallentaminen 

Kontrolliohjelmassa on mahdollisuus syöttää omia assembly-kielisiä ohjelmia ja kääntää 

niitä konekielelle sekä ajaa. Syötetty assembly-ohjelma käännetään konekielelle 

kontrolliohjelmassa sijaitsevalla assembler-kääntäjällä. Konekielelle käännetty ohjelma 

tallennetaan automaattisesti ohjelmamuistiin (Program Memory), jossa se voidaan ajaa. 

Ohjelmamuisti sijaitsee muistialueella (8064, … , 8191 dec) ja sen koko on 128 tavua. 

Tämä on myös suurin mahdollinen konekielisen ohjelman pituus joka voidaan ajaa. 

Tosin assembler-kääntäjä ei pysty hyödyntämään ohjelmamuistista kuin n. 80%, koska 

assembler-kääntäjän taulukoille (1) ja (2) on varattu vain 1024 ja 511 tavua. Ja silloinkin 

vaaditaan erittäin muistia säästävää assembly-koodaustyyliä, jolloin nimiöinä käytetään 

vain muutamaa merkkiä.  

Assembler-kääntäjän taulukoiden kokoa rajoittaa käytettävän muistin määrä, jota on 

prosessorin muistissa vain 8192 tavua. Kontrolliohjelmassa on mahdollisuus syöttää 

ohjelmia myös suoraan konekielisenä, jolloin voidaan hyödyntää kaikki ohjelmamuistin 

128 muistipaikkaa. 

Vain yhtä assembly-ohjelmaa voidaan syöttää kerrallaan. Jos halutaan syöttää uusi 

ohjelma, täytyy vanha ohjelma poistaa uuden tieltä. Kontrolliohjelma antaa kuitenkin 

mahdollisuuden tallentaa syötettyjä assembly-ohjelmia tiedostomuistiin, josta niitä 

voidaan myöhemmin ladata. Ladatut ohjelmat käännetään assembler-kääntäjällä 

konekielelle, jonka jälkeen ne voidaan ajaa. 
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3.1 Assembly-ohjelman syöttäminen 

Assembly-kieliset ohjelmat syötetään kontrolliohjelmaan yksi ohjelmarivi kerrallaan. 

Kun käyttäjä syöttää komentokehotteeseen ensimmäiseksi merkin ”pilkku”, tietää 

komentotulkki, että nyt ollaan syöttämässä assembly-ohjelman riviä. Kun käyttäjä 

painaa rivin päätteeksi ENTER-näppäintä tallentuu ohjelmarivi assembler-kääntäjän 

taulukkoon (1), josta se voidaan myöhemmin kääntää konekielelle. Seuraavassa 

esimerkki kuinka ohjelmarivejä voidaan syöttää:  

,-,IJMP,START 

Pilkulla erotetaan eri kentät toisistaan. Ensimmäisessä kentässä on merkki ”-”, jolla 

ilmoitetaan assembler-kääntäjälle, että nimiötä ei käytetä tässä kentässä. Seuraavassa 

kentässä on suoritettava käsky, joka on tässä tapauksessa epäsuora hyppykäsky. 

Viimeisessä kentässä on nimiö START, jolla viitataan johonkin toiseen muistipaikkaan. 

Nimiön pituus voi olla 1-8 merkkiä. Käskyn pituus voi olla 3-4 merkkiä. Merkinnällä 

(HEX) ilmoitetaan assembler-kääntäjälle, että ollaan syöttämässä muuttujaa tai vakiota. 

Ne esitetään heksadesimaalimuodossa ja niiden pituus täytyy olla 6 numeroa, josta 

seuraavassa esimerkki: 

,START,HEX,000002 

Ohjelman loppuun täytyy syöttää assembler-kääntäjää varten merkki ”tähti”. Tämä 

voidaan syöttää pilkulla erotettuna viimeisen rivin perään tai omalle riville: 

,* 

Näin kääntäjä tietää että ohjelma päättyy. Esimerkissä syötetty ohjelma suorittaa 

epäsuoran hyppykäskyn muistin alkuun (Kuva 38). 
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Liitteessä 13 sivulta 221 alkaen nähdään assembly-ohjelmien syöttämisen toteutus. 

Ensimmäiseksi täytyy tekstinsyöttöalueen pointteri INP_POINT alustaa. Seuraavaksi 

aletaan käydä tekstinsyöttöaluetta läpi. Kaikki tekstinsyöttöalueella olevat  

merkit tallennetaan assembler-kääntäjän taulukkoon (1), jonka jälkeen palataan 

komentokehotteeseen (”READY” tekstiä ei kuitenkaan tulosteta). Taulukko (1) täyttyy 

sitä mukaa kun ohjelmarivejä syötetään. Jos taulukko on tallennettu täyteen niin 

tulostetaan virheilmoitus: ”SAVE ERROR: NOT ENOUGH MEMORY SPACE” ja 

palataan komentokehotteeseen. 

Aina kun tekstinsyöttöalueella havaitaan merkki ”pilkku”, täytyy pilkkulaskuria 

PILKKU_LASK1 kasvattaa. Pilkkulaskuria tarvitaan käskyssä DLR X, jolla voidaan 

poistaa syötettyjä ohjelmarivejä. 

Assembler-kääntäjän taulukkoon (1) tallennettu ohjelma voidaan kääntää konekieliseksi 

ASM-käskyllä ja ajaa RUN-käskyllä. Taulukko (1) sijaitsee muistialueella (5504, … , 

6527 dec) ja sen koko on 1024 tavua. 

 

Kuva 38. Assembly-ohjelman syöttäminen.
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3.2 Syötetyn assembly-ohjelman listaaminen (LSA-käsky) 

Samalla kun assembly-ohjelmaa syötetään rivi kerrallaan, on myös mahdollista listata jo 

syötettyjä ohjelmarivejä näytölle käyttämällä käskyä (LSA) (Kuva 39). Näin on 

mahdollista tutkia onko syötettyyn ohjelmaan tullut virheitä. Jos syötetty ohjelma on 

niin pitkä ettei se mahdu kokonaan näytölle, on listaaminen mahdollista pysäyttää. Tämä 

tapahtuu painamalla jotain näppäintä, listaamista jatketaan painamalla ENTER-

näppäintä. Listaamisen taukotoimintoon käytetään prosessorin keskeytysmekanismia. 

 

 

Kuva 39. Syötetyn assembly-ohjelman listaaminen.
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Liitteessä 13 sivulta 221 alkaen nähdään käskyn (LSA) toteutus. Ensimmäiseksi  

täytyy assembler-kääntäjän taulukon (1) pointterin TAUL1_POINT arvo tallentaa 

muistipaikkaan TMP, jotta se voidaan listaamisen jälkeen palauttaa samaan kohtaan 

jossa se aiemmin oli. Näin voidaan assembly-ohjelman syöttämistä jatkaa entisestä 

kohdasta. Jos pointteri TAUL1_POINT on taulukon alussa, tarkoittaa se että taulukko 

(1) on tyhjä. Silloin tulostetaan ilmoitus: ”PROGRAM NOT FOUND” ja palataan 

komentokehotteeseen. 

Muussa tapauksessa aletaan tulostaa taulukon (1) sisältöä ohjelmarivi kerrallaan 

näytölle. Nimiöt ja käskyt tulostetaan omiin sarakkeisiinsa, jolloin niitä on helppo lukea. 

Tämä tapahtuu aliohjelmassa (asm_list). Samaa aliohjelmaa käytetään myös käskyssä 

(LDA), jolla assembly-ohjelma voidaan ladata tiedostomuistista. Liitteessä 13 sivulta 

279 alkaen voidaan nähdä aliohjelman (asm_list) toteutus. Aliohjelman toimintaa ei 

aleta tässä käymään sen tarkemmin läpi, koska sen toiminta on suhteellisen 

monimutkainen. Kuitenkin assembly-koodissa olevia kommentteja lukemalla voi saada 

varmasti aivan riittävän hyvän kuvan mitä aliohjelmassa tapahtuu. 

Kun syötetty assembly-ohjelma on saatu listattua näytölle palataan aliohjelmasta 

(asm_list). Seuraavaksi täytyy assembler-kääntäjän taulukon (1) pointterin 

TAUL1_POINT alkuperäinen arvo palauttaa muistipaikasta TMP. Tämän jälkeen 

palataan komentokehotteeseen. 

 

3.3 Rivien poistaminen syötetystä assembly-ohjelmasta (DLR-käsky) 

Käyttäjällä on mahdollisuus poistaa syötettyjä assembly-ohjelmarivejä käyttämällä 

käskyä (DLR X). Tämä tapahtuu syöttämällä poistettavien rivien lukumäärä käskyn 

perään (heksadesimaalimuodossa). Esimerkiksi ”DLR 3” poistaa kolme viimeksi 

syötettyä ohjelmariviä. Käskyllä on mahdollisuus poistaa maksimissaan 15 (dec) 

ohjelmariviä kerrallaan. Jos käskyn perään ei kirjoiteta mitään, poistetaan silloin yksi 

ohjelmarivi. 
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Huomioitavaa on, että käsky poistaa myös konekielisiä ohjelmarivejä ohjelmamuistista 

(Program Memory). Käskyä voi siis käyttää myös konekielisien ohjelmarivien 

syöttämisen yhteydessä. Konekielisistä ohjelmista voidaan etsiä virheitä käyttämällä 

EXA- tai DIS-käskyä, jolla ohjelmamuistin sisältöä voidaan tutkia. 

Liitteessä 13 sivulta 223 alkaen voidaan nähdä käskyn (DLR X) toteutus. Aluksi 

tarkastetaan onko käyttäjä syöttänyt poistettavien rivien lukumäärän käskyn perään. Jos 

ei ole, niin voidaan siirtyä poistamaan vain yksi rivi. Jos on, niin syötetty luku täytyy 

ensin muuttaa heksadesimaalimuotoon, koska muistipaikassa (M-5) on vasta luvun 

ascii-koodi, joka on tullut PS/2-portista. Tämä tapahtuu käyttämällä aliohjelmaa (code), 

joka valmistelee muunnoksen. Aliohjelma (code) löytyy liitteen 13 sivulta 247 ja sen 

tehtävä on tallentaa muistipaikkaan TMP joko luku 48 (dec) tai 55 (dec) sen mukaan 

onko käyttäjän syöttämä heksadesimaalimuotoinen luku (0, … , 9) vai (A, … , F). Kun 

aliohjelmasta (code) on palattu, vähennetään muistipaikassa TMP oleva luku 

muistipaikassa M-5 olevasta ascii-koodista. Näin käyttäjän syöttämä luku voidaan 

muuttaa heksadesimaalimuotoon ja se tallennetaan tämän jälkeen muistipaikkaan TMP2. 

Seuraavaksi voidaan alkaa poistaa ohjelmarivejä assembler-kääntäjän taulukosta (1). 

Pilkkulaskuria PILKKU_LASK1 tarvitaan pitämään huolta, että poistamisen jälkeen 

taulukossa (1) on vain kokonaisia ohjelmarivejä. Käyttäjä on saattanut syöttää 

esimerkiksi vajaan rivin ja tämä pitää ottaa huomioon. Pilkkulaskuria PILKKU_LASK1 

on siis kasvatettu jo ohjelman syöttämisen yhteydessä. Pilkkulaskuri on alustettu siten, 

että ohjelmarivin ensimmäinen pilkku on aina jaollinen kolmella. Jakamalla 

pilkkulaskurin arvo kolmella ja tutkimalla jakojäännöstä saadaan siis selville ollaanko 

ohjelmarivin alussa. Näin osataan lopettaa ohjelmarivin poistaminen oikeaan kohtaan. 

Yhden ohjelmarivin poistavaa toistorakennetta suoritetaan yhtä monta kertaa kuin on 

poistettavia rivejä. Poistettavien rivien lukumäärä on tallennettu muistipaikkaan TMP2. 

Kun halutut ohjelmarivit on poistettu, palataan takaisin komentokehotteeseen 

(”READY” tekstiä ei kuitenkaan tulosteta). 
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3.4 Syötetyn assembly-ohjelman kääntäminen konekielelle (ASM-käsky) 

Käskyllä (ASM) voi käyttäjä kääntää syöttämänsä assembly-ohjelman konekielelle 

(Kuva 40). Käännetty konekielinen ohjelma tallennetaan automaattisesti 

ohjelmamuistiin (Program Memory), jossa se voidaan ajaa käyttämällä RUN-käskyä 

(Kuva 40). Käskyllä (ASM) voidaan kääntää myös tiedostomuistista käskyllä (LDA) 

ladattuja assembly-ohjelmia. Ohjelman kääntämiseen konekielelle tarvitaan assembler-

kääntäjä. 

 

 

  

Kuva 40. Assembly-ohjelman syöttäminen, kääntäminen ja ajaminen.
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3.4.1 Assembler-kääntäjän periaate 

Kappaleessa 10.1 toteutettiin kontrolliohjelman ulkopuolinen assembler-kääntäjä 

Python-ohjelmointikielellä. Nyt sama toiminnallisuus tulisi toteuttaa käyttämällä 

prosessorin omaa assembly-kieltä. Käännösprosessi on kuitenkin täysin vastaava kuin 

aiemmin. Se tapahtuu kahdessa osassa. Ensimmäiseksi luodaan taulukko jossa jokaiselle 

käskyn vasemmalla puolella olevalle nimiölle generoidaan ”järjestysnumero”, joka siis 

määrittää missä osoitteessa nimiö sijaitsee prosessorin muistissa. ASM-käskyssä tähän 

käytetään taulukkoa (2), jonka suurin mahdollinen koko on 511 tavua. Taulukon (2) 

sisältö voisi näyttää esim. seuraavalta: 

”-,1f80,START,1f81” 

Tämä saataisiin kun käännettäisiin liitteen 1 kappaleessa 3.1 syötetty esimerkkiohjelma: 

,-,IJMP,START 

,START,HEX,000002 

,* 

Kun ohjelmaa syötetään niin se tallentuu sellaisenaan taulukkoon (1), jonka suurin 

mahdollinen koko on 1024 tavua. Taulukon (1) sisältö näyttäisi esimerkkiohjelman 

tapauksessa seuraavalta: 

”,-,IJMP,START,START,HEX,000002,*” 

Kääntämisen toisessa vaiheessa kääntäjä osaa taulukon (2) perusteella tuottaa lopullisen 

binäärikoodin. Taulukkoa (1) aletaan käydä läpi ja kaikki käskyn oikealla puolella 

olevat nimiöt korvataan silloin taulukosta (2) löytyvillä heksadesimaalimuodossa 

olevilla numeerisilla arvoilla. Assembly-kieliset käskyjen nimet korvataan samalla 

heksadesimaalimuotoisilla käskykoodeilla. Jos käskyn tilalla on pseudokäsky (HEX), 

tallennetaan sen perässä oleva luku ohjelmariville [15 s. 71]. 
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3.4.2 Assembler-kääntäjän toteutus 

Liitteessä 13 sivulta 224 alkaen voidaan nähdä käskyn (ASM) toteutus. Aluksi täytyy 

kaikki assembler-kääntäjän käyttämät lippubitit, muuttujat ja pointterit alustaa. Jos 

taulukon (1) ensimmäisessä muistipaikassa on arvo 0, tulostetaan ”ASSEMBLER 

ERROR: PROGRAM NOT FOUND” ja palataan komentokehotteeseen. 

Ensimmäiseksi aletaan suorittaa aliohjelmaa (clr_p_mem), joka tyhjentää 

ohjelmamuistin kaikki 128 muistipaikkaa. Aliohjelma sijaitsee kontrolliohjelman käskyn 

(CLR) yhteydessä ja sitä käydään tarkemmin läpi liitteen 1 kappaleessa 3.6. Aliohjelma 

löytyy liitteestä 13 sivulta 244 ja se käy kaikki ohjelmamuistin muistipaikat läpi ja 

tallentaa niihin arvon 0. 

Kun aliohjelmasta (clr_p_mem) on palattu, aletaan suorittaa aliohjelmaa (asm_taul2), 

joka luo assembler-kääntäjän taulukon (2). Aliohjelma sijaitsee liitteen 13 sivulla 228. 

Aliohjelma alkaa käydä läpi taulukkoa (1), jossa syötetty assembly-ohjelma sijaitsee. 

Aina kun merkki ”pilkku” tulee vastaan, tallennetaan muuttujaan ASM_VAIHE joko 

arvo 0,1 tai 2. Tästä tiedetään missä kohtaa ollaan käskyformaatissa (vasen nimiö=0, 

käsky=1, oikea nimiö=2). Kun havaitaan merkki ”tähti”, tarkoittaa se että ohjelma 

loppuu ja poistutaan aliohjelmasta. 

Taulukon (1) vasemmanpuoleisten nimiöiden kohdalla tallennetaan taulukkoon (2) 

vastaava nimiö ja sen perään merkki ”pilkku”. Tämän perään tallennetaan rivinumero 

ASM_RIV_NUM, jonka ensimmäinen arvo on (1f80, hex) (ohjelmamuistin 

ensimmäinen muistipaikka). Tämän jälkeen taulukkoon (2) tallennetaan merkki ”pilkku” 

ja rivinumeron ASM_RIV_NUM arvoa kasvatetaan yhdellä. Silloin kun ollaan käskyn 

tai oikeanpuoleisen nimiön kohdalla ei tehdä mitään.  

Samalla kun taulukkoa (1) käydään läpi ja taulukkoon (2) tallennetaan, täytyy pitää 

huolta, että pysytään molempien taulukoiden muistialueella. Jos jompikumpi taulukko 

ylitetään, tulostetaan ”ASSEMBLER ERROR: TABLE OVERFLOW” ja palataan 

komentokehotteeseen. Samalla palautetaan taulukon (1) pointterin TAUL1_POINT 

arvoksi ASM-käskyä edeltänyt arvo, joka löytyy muistipaikasta TMP5. Näin assembly-

ohjelman syöttämistä/muokkaamista voidaan edelleen jatkaa.  
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Kun aliohjelmasta (asm_taul2) on palattu, täytyy vielä taulukon (1) pointteri alustaa 

osoittamaan taulukon (1) alkuun. Assembler-kääntäjän ensimmäinen käännösvaihe on 

nyt suoritettu. Seuraavaksi aletaan suorittaa toista käännösvaihetta, jossa taulukkoa (1) 

käydään läpi rivi riviltä ja taulukon (2) avulla tuotetaan lopulliset konekieliset 

ohjelmarivit ja tallennetaan ne ohjelmamuistiin. 

Siirrytään suorittamaan aliohjelmaa (asm_com_s), joka löytyy liitteen 13 sivulta 229. 

Aliohjelman tehtävä on käydä läpi yksi ohjelmarivi taulukosta (1). Aluksi haetaan 

ohjelmarivissä oleva käskynimi ja tallennetaan se muistipaikkoihin (K-1, … , K-4). 

Tämän jälkeen käskyn perässä oleva nimiö/operandi tallennetaan muistipaikkoihin (OP-

1, … , OP-8). ”Pilkku”-merkeistä voidaan päätellä missä kohtaa ohjelmariviä ollaan 

menossa. Kun havaitaan merkki ”tähti”, tarkoittaa se että ohjelma loppuu. Silloin 

tallennetaan lippubittiin ASM_END-LIPPU arvo 1 ja voidaan poistua aliohjelmasta. 

Seuraavaksi siirrytään käskyn tulkintaan, jossa muistipaikoissa (K-1, … , K-4) olevaa 

käskynimeä vastaava käskykoodi tallennetaan muistipaikkaan KASKY ja poistutaan 

aliohjelmasta. Jos kyseessä on pseudokäsky (HEX), lippubittiin ASM-LIPPU 

tallennetaan arvo 1. Jos käskynimi ei vastaa mitään käskykoodia, tulostetaan 

”ASSEMBLER ERROR: COMMAND SYNTAX: käskynimi” ja palataan 

komentokehotteeseen. Ennen sitä täytyy kuitenkin ohjelmamuisti tyhjentää ja taulukon 

(1) pointterin arvo palauttaa ASM-käskyä edeltäväksi arvoksi. Näin assembly-ohjelman 

syöttämistä/muokkaamista voidaan edelleen jatkaa. 

Kun aliohjelmasta (asm_com_s) on palattu, tutkitaan ensimmäiseksi ollaanko tultu 

ohjelman loppuun eli viimeiselle riville joka on ”,*”. Tämä selviää tarkastamalla 

lippubitti ASM END-LIPPU, jossa on silloin arvo 1. Tässä on hyvä huomioida, että 

toisessa käännösvaiheessa ohjelmarivejä käydään läpi yksitellen, joten aliohjelma 

(asm_com_s) ja muut toisen käännösvaiheen aliohjelmat suoritetaan yhtä monta kertaa 

kuin on ohjelmarivejä. Jos aliohjelma (asm_com_s) on saanut käytyä kaikki ohjelmarivit 

läpi, eikä virheitä ole löytynyt, niin käännösprosessi on onnistunut. Silloin voidaan 

tulostaa ”COMPILATION SUCCESSFUL” ja palata komentokehotteeseen. 
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Jos ei olla ohjelman lopussa niin seuraavaksi tutkitaan onko kyseessä pseudokäsky 

(HEX). Tämä selviää tarkastamalla lippubitti ASM-LIPPU, jossa on silloin arvo 1. 

Silloin siirrytään tallentamaan muistipaikkoihin (OP-1, … , OP-6) tallennettua 

heksadesimaalimuotoista lukuarvoa ohjelmamuistiin. Muistipaikoissa olevat käyttäjän 

syöttämät luvut ovat kuitenkin vasta lukujen ascii-koodeja, joten ennen tallentamista ne 

täytyy muuttaa heksadesimaalimuotoon. Tähän käytetään aliohjelmaa (code), jonka 

toimintaa on käyty läpi liitteen 1 kappaleessa 3.3. Muistipaikat (OP-1, … , OP-6) 

käydään läpi yksitellen ja muutetaan heksadesimaalimuotoon, jonka jälkeen ne voidaan 

bittisiirto-operaatiolla yhdistää yhdeksi isoksi luvuksi, joka voidaan lopuksi tallentaa 

ohjelmamuistiin pointterin CODE_POINT osoittamaan paikkaan. Samalla täytyy 

pointterin CODE_POINT arvoa kasvattaa yhdellä. Tämän jälkeen voidaan alkaa 

suorittaa assembler-kääntäjän toisen käännösvaiheen toistorakennetta ASM_LOOP 

uudestaan. 

Jos kyseessä ei ole pseudokäsky (HEX) aletaan suorittaa aliohjelmaa (asm_op_s), joka 

löytyy liitteen 13 sivulta 241. Aliohjelman tehtävä on ohjelmarivissä olevan käskyn 

operandin muistiosoitteen etsiminen taulukosta (2). Aluksi tallennetaan arvo 0 

muistipaikkaan OPERAND_ADD, johon myöhemmin tallennetaan operandin 

muistiosoite taulukosta (2). Seuraavaksi tarkistetaan käytetäänkö käskyn yhteydessä 

operandia. Tämä selviää muistipaikasta OP-1, jossa on silloin merkki ”-”. Jos operandia 

ei käytetä, voidaan aliohjelmasta poistua ja konekieliseen käskyyn operandin 

muistiosoitteen paikalle tallentaa arvo 0. 

Jos operandia käytetään niin seuraavaksi etsitään taulukosta (2) operandi, jonka nimi on 

tallennettu muistipaikkoihin (OP-1, … , OP-8). Jos taulukko (2) on käyty loppuun eikä 

nimeä löydy, tulostetaan ”ASSEMBLER ERROR: LABEL MISMATCH: nimi” ja 

palataan komentokehotteeseen. Ennen sitä täytyy kuitenkin ohjelmamuisti tyhjentää ja 

taulukon (1) pointterin arvo palauttaa ASM-käskyä edeltäväksi arvoksi. Näin assembly-

ohjelman syöttämistä/muokkaamista voidaan edelleen jatkaa. 

Jos operandin nimi löytyy niin tallennetaan sen jälkeen tuleva (pilkulla erotettu) 

muistiosoite muistipaikkaan OPERAND_ADD ja poistutaan aliohjelmasta. Kun 

aliohjelmasta (asm_op_s) on palattu voidaan alkaa muodostaa ohjelmamuistiin 
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tallennettavaa konekielistä ohjelmariviä. Tämä tapahtuu laskemalla muistipaikassa 

KASKY oleva käskykoodi ja muistipaikassa OPERAND_ADD oleva operandin 

muistiosoite yhteen ja tallentamalla yhteenlaskettu arvo muistipaikkaan TMP3. 

Seuraavaksi tarkistetaan onko ohjelmamuistissa vielä tilaa. Jos ei ole niin tulostetaan 

”SAVE ERROR: NOT ENOUGH PROGRAM MEMORY” ja palataan 

komentokehotteeseen. Jos tilaa on niin siirrytään tallentamaan konekielistä ohjelmariviä 

ohjelmamuistiin. Tämä tapahtuu tallentamalla muistipaikassa TMP3 oleva arvo 

ohjelmamuistiin pointterin CODE_POINT osoittamaan paikkaan. Samalla täytyy 

ohjelmamuistin pointteria CODE_POINT kasvattaa yhdellä. Tämän jälkeen voidaan 

alkaa suorittaa assembler-kääntäjän toisen käännösvaiheen toistorakennetta 

ASM_LOOP uudestaan. 

Näin on saatu assembler-kääntäjän toteutus käytyä läpi. Jos kääntäjä löytää virheitä ja 

tulostaa virheilmoituksen, niin syötettyä ohjelmaa on vielä mahdollisuus muokata ja 

kääntää uudestaan. Assembly-ohjelma voidaan silloin tulostaa näytölle LSA-käskyllä ja 

etsiä virheitä. Virheilmoitusten yhteydessä pyritään myös mahdollisuuksien mukaan 

kertomaan mihin käskyyn tai nimiöön virhe liittyy. 

 

3.5 Konekielelle käännetyn ohjelman ajaminen (RUN-käsky) 

Ohjelmamuistissa (Program Memory) sijaitseva konekielinen ohjelma voidaan ajaa 

käyttämällä RUN-käskyä, joka suorittaa hyppykäskyn ohjelmamuistin alkuun (Kuva 

40). Liitteessä 13 sivulta 243 alkaen voidaan nähdä käskyn (RUN) toteutus. Aluksi 

tarkistetaan onko ohjelmamuistin pointterin CODE_POINT arvo 1f80 (hex), jolloin se 

osoittaa ohjelmamuistin alkuun. Tämä tarkoittaa, että ohjelmamuisti on tyhjä ja silloin 

tulostetaan ”PROGRAM NOT FOUND” sekä palataan komentokehotteeseen. Muussa 

tapauksessa suoritetaan hyppykäsky ohjelmamuistin alkuun ja ohjelman suoritus voi 

alkaa. On tärkeää, että suoritettavien ohjelmien lopussa on hyppykäsky takaisin 

komentokehotteeseen. Muuten kontrolliohjelman suoritus pysähtyy ja joudutaan 

käynnistämään tietokone uudelleen. 
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3.6 Ohjelman poistaminen uuden syöttämistä varten (CLR-käsky) 

Käskyllä (CLR) poistetaan assembler-kääntäjän taulukossa (1) oleva käyttäjän syöttämä  

tai tiedostomuistista (File Memory) ladattu assembly-ohjelma. Samalla tyhjennetään 

myös ohjelmamuisti (Program Memory), joka sisältää konekielisen ohjelman. CLR-

käskyä tarvitaan koska kerralla voidaan syöttää tai ajaa vain yhtä ohjelmaa, joten ennen 

kuin uutta ohjelmaa voidaan syöttää täytyy vanha ohjelma poistaa. Liitteessä 13 sivulta 

244 alkaen voidaan nähdä käskyn (CLR) toteutus. Ensimmäiseksi alustetaan assembler-

kääntäjän taulukon (1) pointteri TAUL1_POINT osoittamaan taulukon alkuun. Näin 

taulukkoon voidaan alkaa syöttää uutta assembly-ohjelmaa. Kun uutta assembly-

ohjelmaa syötetään taulukkoon (1) niin jokaisen ohjelmarivin viimeiseksi merkiksi 

tallennetaan väliaikaisesti aina 0. Kun seuraava rivi syötetään, niin kyseinen 

muistipaikka saa vasta lopullisen arvonsa. Näin taulukossa (1) olevien vanhojen 

ohjelmien merkit eivät haittaa esimerkiksi ohjelman näytölle listaavaa käskyä (LSA), 

koska listaus lopetetaan aina jos jossain muistipaikassa on arvo 0. 

Seuraavaksi alustetaan taulukon (1) pilkkulaskuri PILKKU_LASK1 siten, että 

ohjelmarivin ”vasemmanpuoleisin” pilkku on aina jaollinen kolmella. Näin saadaan 

kontrolliohjelman käsky (DLR X) toimimaan oikein. Tämän jälkeen aletaan suorittaa 

aliohjelmaa (clr_p_mem), jonka tehtävä on tyhjentää ohjelmamuistin kaikki 128 

muistipaikkaa. Ensimmäiseksi tallennetaan ohjelmamuistin ensimmäisen muistipaikan 

osoite 1f80 (hex) muistipaikkaan TMP. Seuraavaksi aletaan suorittaa muistipaikkoja 

tyhjentävää toistorakennetta CLR_LOOP, joka tallentaa muistipaikassa TMP 

sijaitsevaan osoitteeseen epäsuorasti arvon 0. Muistipaikassa TMP olevaa osoitetta 

kasvatetaan jokaisella toistorakenteen CLR_LOOP kierroksella kunnes saavutetaan 

ohjelmamuistin pointterissa CODE_POINT oleva arvo ja voidaan poistua aliohjelmasta. 

Ennen kuin aliohjelmasta poistutaan, täytyy ohjelmamuistin pointteri CODE_POINT 

alustaa osoittamaan ohjelmamuistin alkuun. 

Kun aliohjelmasta (clr_p_mem) on palattu, tulostetaan ”PROGRAM CLEARED” ja 

palataan komentokehotteeseen. 
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3.7 Syötetyn assembly-ohjelman tallentaminen (STO-käsky) 

Käskyllä (STO) voi käyttäjä tallentaa syöttämänsä assembly-ohjelman tiedostomuistiin 

(File Memory). Tallennettava assembly-ohjelma sijaitsee assemblerin taulukossa (1). 

Tiedostolle annetaan nimi, jonka pituus on maksimissaan 8 merkkiä. 

Liitteessä 13 sivulta 275 alkaen voidaan nähdä käskyn (STO) toteutus. Aluksi alustetaan 

tiedostomuistin (File Memory) pointteri POINT osoittamaan muistin alkuun. 

Seuraavaksi tutkitaan onko assembler-kääntäjän taulukossa (1) ohjelmaa. Jos ohjelmaa 

ei löydy niin tulostetaan ”PROGRAM NOT FOUND” ja palataan komentokehotteeseen. 

Seuraavaksi pyydetään käyttäjältä tiedostonimi. Protokolla on sama kuin 

kontrolliohjelman (NEW) käskyssä ja siihen voi tutustua liitteen 1 kappaleessa 2.1. Kun 

tiedostonimi on saatu tallennettua muistipaikkoihin (M-1, … , M-8) lasketaan taulukossa 

(1) olevan assembly-ohjelman pituus. Tähän lisätään tiedostonimelle varattu 8 

muistipaikkaa ja tallennetaan arvo muistipaikkaan FILE_LENGHT. Lisäksi tallennetaan 

taulukon (1) pointterin TAUL1_POINT arvo muistipaikkaan TAUL1_POINT_VER, 

jotta taulukon (1) tallentaminen osataan lopettaa oikeaan kohtaan. 

Seuraavaksi aletaan suorittaa aliohjelmaa (file_space), jonka tehtävä on etsiä 

tiedostomuistista vapaa väli johon tiedosto voidaan tallentaa. Aliohjelma jättää 

tiedostomuistin pointterin POINT sellaiseen kohtaan, johon tiedosto voidaan tallentaa. 

Aliohjelman (file_space) toteutus löytyy liitteestä 13 sivulta 213 alkaen ja sen toimintaa 

käydään läpi myös liitteen 1 kappaleessa 2.1. 

Jos aliohjelmasta (file_space) ollaan palattu voidaan taulukossa (1) olevaa ohjelmaa 

alkaa tallentamaan tiedostomuistiin. Jos tallennustilaa ei ole löytynyt, on aliohjelmasta 

(file_space) annettu virheilmoitus ”SAVE ERROR: NOT ENOUGH MEMORY 

SPACE” ja palattu komentokehotteeseen. 

Nyt ollaan valmiita tallentamaan tiedosto. Ensimmäiseksi tallennetaan pointterin POINT 

osoittamaan muistipaikkaan tiedostojärjestelmän ohjausmerkki START, joka ilmoittaa 

että tiedosto alkaa. Seuraavaan muistipaikkaan tallennetaan ohjausmerkki OK, mikä 

osoittaa ettei tiedostoa ole poistettu. Tämän jälkeen tallennetaan tiedostonimi, joka 
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sijaitsee muistipaikoissa (M-1, … , M-8). Ennen taulukon (1) sisällön tallentamista 

täytyy taulukon (1) pointteri TAUL1_POINT alustaa luvulla 5504 (dec), jotta ohjelmaa 

voidaan alkaa tallentaa taulukon alusta. Kun kaikki merkit on saatu tallennettua 

tallennetaan tiedoston loppuun vielä tiedostojärjestelmän ohjausmerkki END, mikä 

ilmoittaa että tiedosto loppuu. Tämän jälkeen käsky (STO) on suoritettu loppuun ja 

näytölle tulostetaan: ”FILE SAVED” ja voidaan palata komentokehotteeseen. 

 

3.8 Tallennetun assembly-ohjelman lataaminen (LDA-käsky) 

Käskyllä (LDA) voi käyttäjä ladata tiedostomuistiin (File Memory) tallennetun 

assembly-ohjelman assembler-kääntäjän taulukkoon (1). Sieltä se voidaan kääntää 

konekielelle ASM-käskyllä ja ajaa RUN-käskyllä. Käsky (LDA) myös listaa ladattavan 

ohjelman näytölle. 

Liitteessä 13 sivulta 277 alkaen voidaan nähdä käskyn (LDA) toteutus. Aluksi alustetaan 

tiedostomuistin (File Memory) pointteri POINT osoittamaan muistin alkuun. 

Seuraavaksi pyydetään käyttäjältä tiedostonimi ja etsitään kyseinen tiedosto muistista. 

Protokolla on sama kuin kontrolliohjelman (OPE) käskyssä ja siihen voi tutustua liitteen 

1 kappaleessa 2.2. 

Kun tiedostoa etsivästä aliohjelmasta (file_sea) on palattu, on tiedostomuistin pointteri 

POINT oikeassa kohdassa tiedoston lataamista varten. Seuraavaksi alustetaan 

assembler-kääntäjän taulukon (1) pointteri TAUL1_POINT osoittamaan taulukon 

alkuun. Tämän jälkeen tulostetaan näytölle teksti ”PROGRAM CONTENTS:” ohjelman 

listaamista varten. Ennen listaamista täytyy kuitenkin ohjelma tallentaa taulukkoon (1). 

Ennen tallentamista täytyy pilkkulaskuri PILKKU_LASK1 alustaa siten, että taulukon 

(1) ”vasemmanpuoleisin” pilkku on aina jaollinen kolmella. Näin saadaan 

kontrolliohjelman käsky (DLR X) toimimaan oikein. 

Nyt voidaan aloittaa ohjelman tallentaminen taulukkoon (1). Tämä tapahtuu 

toistorakenteessa ASSEMBLY_LOAD. Tallentamista jatketaan kunnes löytyy 

tiedostojärjestelmän ohjausmerkki END, joka ilmoittaa että tiedosto päättyy. Jokaisella 

toistorakenteen ASSEMBLY_LOAD kierroksella täytyy myös tutkia onko tallennettava 
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merkki ”pilkku” ja kasvattaa siinä tapauksessa pilkkulaskurin PILKKU_LASK1 arvoa 

yhdellä. 

Kun tallentaminen on saatu suoritettua, voidaan alkaa listata ohjelmaa näytölle 

taulukosta (1). Tähän käytetään aliohjelmaa (asm_list), jonka toteutus löytyy liitteen 13 

sivulta 279 alkaen. Aliohjelman toimintaa ei aleta tässä käymään sen tarkemmin läpi, 

koska sen toiminta on suhteellisen monimutkainen. Kuitenkin assembly-koodissa olevia 

kommentteja lukemalla voi saada varmasti aivan riittävän hyvän kuvan mitä 

aliohjelmassa tapahtuu. 

Kun aliohjelmasta (asm_list) on palattu, tulostetaan ”PROGRAM LOADED AND 

READY FOR ASSEMBLER” ja palataan komentokehotteeseen. 

 

4. Konekielisen ohjelman syöttäminen 

Konekieliset ohjelmat syötetään kontrolliohjelmaan yksi ohjelmarivi kerrallaan 

heksadesimaalimuodossa. Kun käyttäjä syöttää komentokehotteeseen ensimmäiseksi 

merkin ”-”, tietää komentotulkki että nyt ollaan syöttämässä konekielistä ohjelmariviä. 

Kun käyttäjä painaa rivin päätteeksi ENTER-näppäintä tallentuu ohjelmarivi suoraan 

ohjelmamuistiin (Program Memory), jossa se voidaan ajaa RUN-käskyllä. Seuraavassa 

esimerkki kuinka ohjelmarivejä voidaan syöttää: 

-060002 

Ensimmäiset kaksi lukua ”06” ilmoittavat käskykoodin, joka on tässä tapauksessa 

hyppykäsky (JMP). Seuraavat neljä lukua ilmoittavat operandin muistiosoitteen tai 

hyppyosoitteen, joka on tässä tapauksessa muistin alku ”0002”. Syötettävä ohjelmarivi 

tulee olla aina 6 lukua pitkä. 

Syötettyjä ohjelmarivejä voi poistaa käskyllä (DLR X). Syötetyn ohjelman sisältöä voi 

tutkia ohjelmamuistissa käyttämällä DIS-käskyä tai EXA-käskyä, jotka tulostavat 

tutkittavan muistialueen näytölle joko assembly- tai konekielisenä. 
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Liitteessä 13 sivulta 245 alkaen nähdään konekielisten ohjelmien syöttämisen toteutus. 

Komentotulkki on siis jo tallentanut käyttäjän syöttämän ohjelmarivin luvut 

muistipaikkoihin (M-2, … , M-7). Muistipaikoissa on kuitenkin vasta lukujen ascii-

koodit, joten luvut täytyy muuttaa heksadesimaalimuotoon. Tähän käytetään aliohjelmaa 

(code), jonka toteutus löytyy liitteen 13 sivulta 247 alkaen. Aliohjelman toimintaa 

käydään läpi liitteen 1 kappaleessa 3.3.  

Muistipaikat (M-2, … , M-7) käydään läpi yksitellen ja muutetaan 

heksadesimaalimuotoon, jonka jälkeen ne voidaan bittisiirto-operaatiolla yhdistää 

yhdeksi isoksi luvuksi, joka voidaan lopuksi tallentaa ohjelmamuistiin pointterin 

CODE_POINT osoittamaan paikkaan. Tämän jälkeen pointterin CODE_POINT arvoa 

kasvatetaan yhdellä ja palataan komentokehotteeseen. Jos ohjelmamuistissa ei ole enää 

tilaa tulostetaan ”SAVE ERROR: NOT ENOUGH PROGRAM MEMORY” ja palataan 

komentokehotteeseen. 

 

5. Muistin sisällön tutkiminen 

Kontrolliohjelma antaa mahdollisuuden tutkia halutun muistialueen sisältöä joko 

assembly-kielisenä (DIS-käsky) tai konekielisenä (EXA-käsky). Tästä on apua 

esimerkiksi konekielisten ohjelmien syöttämisessä, jolloin voidaan käydä tarkistamassa 

onko syötettyyn ohjelmaan tullut virheitä. Prosessorin testaamisen kannalta on myös 

tärkeää nähdä mitä muistin sisällä tapahtuu. Lisäksi kontrolliohjelman käskyllä (MEM) 

voidaan laskea käytetyn ja vapaan muistin määrä tiedostomuistissa (File Memory) sekä 

ohjelmamuistissa (Program Memory). 

 

5.1 Muistin sisällön tutkiminen assembly-kielisenä (DIS-käsky) 

Käskyllä (DIS) voi käyttäjä tulostaa haluamansa muistialueen sisällön näytölle 

assembly-kielisenä. Käyttäjältä kysytään tulostettavan muistialueen aloitus- ja 

lopetuskohta heksadesimaalimuodossa. Jos käyttäjä jättää muistialueen aloituskohdan 

tyhjäksi, niin silloin aletaan tulostaa muistin alusta. Jos käyttäjä jättää muistialueen 
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lopetuskohdan tyhjäksi, niin silloin tulostetaan aloituskohdasta lähtien automaattisesti 16 

muistipaikkaa. Muistipaikat tulostetaan jokainen omalle riville ja aina 8 muistipaikan 

jälkeen tulostetaan tyhjä rivi. Myös jokaisen tulostettavan ohjelmarivin alkuun 

tulostetaan rivinumero, joka on heksadesimaalimuodossa. Kuvassa 41 on tulostettu 

muistialueen (700, … , 707 hex) sisältö näytölle. 

 

 

Liitteessä 13 sivulta 248 alkaen nähdään käskyn (DIS) toteutus. Ohjelman toimintaa ei 

aleta tässä käymään sen tarkemmin läpi, koska sen toiminta on suhteellisen 

monimutkainen. Kuitenkin assembly-koodissa olevia kommentteja lukemalla voi saada 

varmasti aivan riittävän hyvän kuvan mitä ohjelmassa tapahtuu. 

 

  

Kuva 41. Muistin sisällön tutkiminen assembly-kielisenä. 
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5.2 Muistin sisällön tutkiminen konekielisenä (EXA-käsky) 

Käskyllä (EXA) voi käyttäjä tulostaa haluamansa muistialueen sisällön näytölle 

konekielisenä (heksadesimaalimuodossa). Käyttäjältä kysytään tulostettavan 

muistialueen aloitus- ja lopetuskohta heksadesimaalimuodossa. Jos käyttäjä jättää 

muistialueen aloituskohdan tyhjäksi, niin silloin aletaan tulostaa muistin alusta. Jos 

käyttäjä jättää muistialueen lopetuskohdan tyhjäksi, niin silloin tulostetaan 

aloituskohdasta lähtien automaattisesti 128 muistipaikkaa. Yhdelle näytön riville 

tulostetaan 8 muistipaikan sisällöt omiin sarakkeisiinsa. Jokaisen rivin alkuun 

tulostetaan rivin ensimmäisenä olevan muistipaikan osoite. Aina 8 rivin jälkeen 

tulostetaan tyhjä rivi. Tämä selkeyttää lukemista. Kuvassa 42 on tulostettu muistialueen 

(700, … , 77f hex) sisältö näytölle. 

 

 

Kuva 42. Muistin sisällön tutkiminen konekielisenä.
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Liitteessä 13 sivulta 261 alkaen nähdään käskyn (EXA) toteutus. Ohjelman toimintaa ei 

aleta tässä käymään sen tarkemmin läpi, koska sen toiminta on suhteellisen 

monimutkainen. Kuitenkin assembly-koodissa olevia kommentteja lukemalla voi saada 

varmasti aivan riittävän hyvän kuvan mitä ohjelmassa tapahtuu. 

 

5.3 Käytetyn ja vapaan muistin määrän laskeminen (MEM-käsky) 

Käskyllä (MEM) voidaan laskea käytetyn ja vapaan muistin määrä tiedostomuistissa 

(File Memory) sekä ohjelmamuistissa (Program Memory) (Kuva 43). Muistin määrä 

ilmaistaan kymmenjärjestelmämuodossa.  

 

 

Liitteessä 13 sivulta 269 alkaen nähdään käskyn (MEM) toteutus. Aluksi täytyy 

tiedostomuistin (File Memory) pointteri POINT alustaa osoittamaan muistin alkuun. 

Seuraavaksi tallennetaan arvo 0 muistipaikkaan MEMORY_USED, jonka avulla 

lasketaan käytetyn muistin määrä. 

Kuva 43. Käytetyn ja vapaan muistin määrän laskeminen.
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Aluksi lasketaan tiedostomuistissa olevien (ei poistettujen) tiedostojen käyttämä muistin 

määrä. Aletaan käydä tiedostomuistia läpi. On etsittävä muistista kohta josta tiedosto 

alkaa. Täytyy löytyä tiedostojärjestelmän ohjausmerkki END ja sen perään 

ohjausmerkki START, jotta käytetyn muistin määrää voidaan alkaa laskea. Tiedosto ei 

saa olla myöskään poistettu, jolloin ohjausmerkin START perässä on ohjausmerkki OK. 

Jos edellä oleva pitää paikkansa niin seuraavaksi muistipaikan MEMORY_USED arvoa 

kasvatetaan jokaisen muistipaikan kohdalla kunnes vastaan tulee ohjausmerkki END, 

joka ilmoittaa että tiedosto päättyy. Vastaavalla tavalla toimitaan kunnes tullaan 

tiedostomuistin loppuun, jolloin muistipaikassa MEMORY_USED on käytetyn muistin 

määrä. 

Seuraavaksi siirrytään tulostamaan käytetyn muistin määrää tiedostomuistissa. Ennen 

tulostamista täytyy tulostettava luku muuttaa kymmenjärjestelmämuotoon. Tähän 

käytetään aliohjelmaa (hex_dec), joka löytyy liitteestä 13 sivulta 273 alkaen. Ennen 

aliohjelmaan siirtymistä täytyy muistipaikan MEMORY_USED arvo tallentaa 

muistipaikkaan TMP, jota kyseinen aliohjelma käyttää. Aliohjelmassa katsotaan 

montako kertaa kymmenjärjestelmän luvut 100000, 10000, 1000, 100, 10 ja 1 menevät 

muunnettavaan lukuun. Tämä tapahtuu jakamalla muunnettava 

heksadesimaalimuotoinen luku edellä lueteltujen lukujen heksadesimaalimuotoisilla 

vastineilla. Jos jakolaskun tulos on suurempi tai yhtä suuri kuin 1, niin luku jolla jaettiin 

vähennetään muunnettavasta luvusta ja samalla kasvatetaan muistipaikkojen (100-TUH, 

10-TUH, TUH, SAD, KYM, YKK) arvoja, jotka ilmoittavat luvun 

kymmenjärjestelmämuodon. Näin toimitaan kunnes muunnettava luku on vähentynyt 

nollaan. 

Kun aliohjelmasta (hex_dec) on palattu aletaan suorittaa aliohjelmaa (mem_tul), joka 

tulostaa muistipaikoissa (100-TUH, 10-TUH, TUH, SAD, KYM, YKK) olevat luvut 

näytölle. Ennen kuin luku voidaan tulostaa näytölle, se täytyy muuttaa ascii-koodiksi, 

joka vastaa kyseistä lukua. Tämä tapahtuu lisäämällä lukuun arvo 48 (dec). 

Kun aliohjelmasta (mem_tul) on palattu, voidaan alkaa laskea tiedostomuistissa olevaa 

vapaan muistin määrää. Tämä tapahtuu vähentämällä tiedostomuistin kokonaismäärästä 

(1024 tavua) muistipaikassa MEMORY_USED oleva arvo ja tallentamalla se 
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muistipaikkaan TMP. Tämän jälkeen muutetaan luku edellä kuvatulla tavalla 

kymmenjärjestelmämuotoon ja tulostetaan. 

Ohjelmamuistin käytetyn muistin määrä voidaan laskea vähentämällä ohjelmamuistin 

pointterin CODE_POINT arvosta luku 1f80 (hex), joka on ohjelmamuistin ensimmäisen 

muistipaikan osoite. Saatu luku tallennetaan muistipaikkaan TMP ja muutetaan edellä 

kuvatulla tavalla kymmenjärjestelmämuotoon ja tulostetaan. 

Ohjelmamuistin vapaan muistin määrä voidaan laskea vähentämällä ohjelmamuistin 

viimeisen muistipaikan arvosta ohjelmamuistin pointterin CODE_POINT arvo. Se 

osoittaa jo seuraavaan tyhjään muistipaikkaan, joten vähennettävänä voidaan käyttää 

lukua 2000 (hex). Vähennyslaskun tuloksena saatu luku tallennetaan muistipaikkaan 

TMP ja muutetaan edellä kuvatulla tavalla kymmenjärjestelmämuotoon ja tulostetaan. 

Tämän jälkeen palataan komentokehotteeseen. 

 

6. Keskeytysrutiini 

Prosessorissa on keskeytysmekanismi, joka kytketään toimintaan tai pois toiminnasta 

käyttämällä prosessorin käskykannan käskyjä (ION) tai (IOF). Kun prosessori 

käynnistetään niin keskeytykset ovat oletusarvoisesti pois päältä. Kun keskeytykset ovat 

päällä, tarkkaillaan silloin input-lippubitin tilaa. Näppäimistön minkä tahansa 

näppäimen painaminen aikaansaa silloin keskeytyksen ja ohjelman suoritus siirtyy 

keskeytysrutiiniin. Prosessorin muistin kaksi ensimmäistä muistipaikkaa (0000 ja 0001) 

ovat varattuja keskeytysmekanismille. Ensimmäiseen muistipaikkaan tallennetaan 

paluuosoite, jota tarvitaan kun keskeytysrutiinista palataan jälleen suorittamaan 

aikaisempaa ohjelmaa. Toinen muistipaikka on varattu keskeytysvektorille eli 

hyppykäskylle keskeytysrutiiniin. 

Keskeytysrutiini on aliohjelma joka löytyy liitteestä 13 sivulta 286 alkaen ja siellä 

määrätään mitä keskeytyksen aikana tehdään. Keskeytysrutiinin alussa täytyy 

akkumulaattorin sekä siihen liittyvän ylivuotolippubitin arvo tallentaa muistipaikkoihin 

INT_AC ja INT_E, jotta aikaisemman ohjelman suoritusta voidaan jatkaa virheettömästi 
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myöhemmin. Ennen kuin ylivuotolippubitti voidaan tallentaa, se täytyy siirtää 

prosessorin bittisiirtokäskyllä (CIL) akkumulaattoriin. Jos keskeytysrutiinissa käytetään 

datarekisteriä pitää sekin tallentaa. 

Keskeytysrutiinin lopussa arvot palautetaan takaisin. Muistipaikan INT_E sisältö 

siirretään ensin akkumulaattoriin ja sieltä käskyllä (CIR) ylivuotolippubittiin. 

Datarekisterin arvon tallentaminen ja palauttaminen on hieman monimutkaisempaa ja 

tämä on selitetty kappaleessa 4.8. 

Kontrolliohjelman keskeytysrutiini tarjoaa kaksi keskeytysvaihtoehtoa jotka ovat: tauko 

(pause) ja hyppy komentokehotteeseen. Näin on mahdollista esimerkiksi pysäyttää 

listaus haluttuun kohtaan tai lopettaa ohjelman suoritus. Muistipaikkaan 

INTERRUPT_TYPE tallennetaan arvo 0 jos halutaan hypätä komentokehotteeseen ja 

arvo 1 jos halutaan tauko (pause). Keskeytysrutiini käy tutkimassa muistipaikan 

INTERRUP_TYPE sisällön ja osaa toimia sen mukaan. Erilaisia keskeytystyyppejä on 

mahdollisuus lisätä rajattomasti, mutta vain yhtä voidaan suorittaa kerrallaan. Ennen 

kuin keskeytysrutiinista palataan täytyy keskeytykset kytkeä taas päälle käyttämällä 

ION-käskyä, koska keskeytysrutiinin alussa ne on kytketty automaattisesti pois päältä.
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------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                                                                                      -- 
--                           E X P E R I M E N T A L     C P U                          -- 
--                                                                                      -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                                                                                      -- 
--       Author: Matti Isola                Created: 2012                               -- 
--                                                                                      -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                                                                                      -- 
--       CONFIGURATION:                     FEATURES:                                   -- 
--                                                                                      -- 
--     - RAM MEMORY                       - 31 INSTRUCTIONS ( TURING COMPLETE )         -- 
--     - ADDRESS REGISTER                                                               -- 
--     - PROGRAM COUNTER                  - 21-BIT DATA WIDTH                           -- 
--     - INSTRUCTION REGISTER                                                           -- 
--     - DATA REGISTER                    - 8192 BYTES RAM, (21-bit words)              -- 
--     - ARITHMETIC LOGIC UNIT                                                          -- 
--     - ALU FLAG                         - INTERRUPT MECHANISM                         -- 
--     - ACCUMULATOR                                                                    -- 
--     - INPUT REGISTER                   - ALL BASIC ARITHMETIC OPERATIONS:            -- 
--     - INPUT FLAG                         ( +,-,*,/ )  Mul: 10-bit  Others: 21-bit    -- 
--     - OUTPUT REGISTER                                                                -- 
--     - INTERRUPT MECHANISM              - INSTRUCTION FORMAT:                         -- 
--     - CONTROL LOGIC                      -----------------------------------------   -- 
--     - STATE MACHINE                      | 5-bit opcode | 3-bit | 13-bit address |   -- 
--     - OUTPUT SIGNALS                     -----------------------------------------   -- 
--                                                                                      -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
use ieee.std_logic_unsigned.all; 
 
 
entity CPU is 
    port ( 
        clk: in std_logic;                                  -- clock ( 50MHz ) 
        ascii_code: in std_logic_vector(7 downto 0);        -- Key Code Detector ---> ascii code 
        ascii_load_tick: in std_logic;                      -- Key Code Detector ---> ascii load tick 
 
        disp_data: out std_logic_vector(7 downto 0);        --| display data ---> ( Video Memory Cursor Control,  
                                                            --|                     RGB Signal Generation ) 
                                                             
        disp_write: out std_logic                           --| display write signal 
    );                                                      --| ---> Video Memory Cursor Control 
end CPU; 
 
 
architecture Behavioral of CPU is 
 
    COMPONENT ram                                           -- Block-RAM ( Xilinx Spartan-3E, synchronous ) 
        PORT ( 
            clka : IN STD_LOGIC; 
            wea : IN STD_LOGIC_VECTOR(0 DOWNTO 0); 
            addra : IN STD_LOGIC_VECTOR(12 DOWNTO 0);       -- 13 address bits 
            dina : IN STD_LOGIC_VECTOR(20 DOWNTO 0);        -- 21 data bits 
            douta : OUT STD_LOGIC_VECTOR(20 DOWNTO 0) 
        ); 
    END COMPONENT; 
 
 
    COMPONENT multiplier                                    -- 10 bit multiplier ( Xilinx Spartan-3E ) 
        PORT ( 
            a : IN STD_LOGIC_VECTOR(9 DOWNTO 0); 
            b : IN STD_LOGIC_VECTOR(9 DOWNTO 0); 
            p : OUT STD_LOGIC_VECTOR(19 DOWNTO 0) 
        ); 
    END COMPONENT; 
 
 
    COMPONENT divider                                       --| 21 bit divider ( Xilinx Spartan-3E, 
        PORT (                                              --|                  calculation takes 
                                                            --|                  23 clk cycles ) 
            clk : IN STD_LOGIC; 
            rfd : OUT STD_LOGIC; 
            dividend : IN STD_LOGIC_VECTOR(20 DOWNTO 0); 
            divisor : IN STD_LOGIC_VECTOR(20 DOWNTO 0); 
            quotient : OUT STD_LOGIC_VECTOR(20 DOWNTO 0); 
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            fractional : OUT STD_LOGIC_VECTOR(20 DOWNTO 0) 
        ); 
    END COMPONENT; 
 
 
    type state_type is ( start_state, fetch1_state, fetch2_state, fetch3_state, fetch4_state, execute1_state, 
                         execute2_state, execute3_state, execute4_state, wait_state, halt_state ); 
                          
    type mem_type is ( write_ac, write_pc, write_dr, write_inpr, latch_mem ); 
    type mem_add_type is ( mem_add_pc, mem_add_ar, mem_add_0 ); 
    type ar_type is ( load_ar_pc, load_ar_memory, inc_ar, latch_ar ); 
     
    type pc_type is ( load_pc, inc_pc, load_1_pc, load_2_pc, sza_inc_pc, snz_inc_pc, ske_inc_pc, ski_inc_pc, 
                      isz_inc_pc, latch_pc ); 
                       
    type ir_type is ( load_ir, latch_ir ); 
    type dr_type is ( load_dr, inc_dr, div_rem_dr, latch_dr ); 
     
    type alu_type is ( inc_alu, cma_alu, add_alu, sub_alu, mul_alu, div_alu, cmp_alu, and_alu, xor_alu, 
                       cil_alu, cir_alu, mdr_alu, pass_alu ); 
                        
    type ac_type is ( load_ac, latch_ac ); 
 
    type input_flag_type  is ( clear_input_flag, latch_input_flag ); 
    type outr_type is ( load_outr, latch_outr ); 
    type alu_flag_type is ( clear_alu_flag, comp_alu_flag, latch_alu_flag ); 
    type div_wait_type is ( idle, calc ); 
    type inter_flag_type is ( clear_inter_flag, latch_inter_flag ); 
    type inter_en_flag_type is ( set_inter_en_flag, clear_inter_en_flag, latch_inter_en_flag ); 
 
 
    signal memory_out:          std_logic_vector(20 downto 0);              -- Memory data output 
 
    signal memory_in:           std_logic_vector(20 downto 0);              -- Memory data input 
 
    signal memory_add:          std_logic_vector(12 downto 0);              -- Memory data address  
 
    signal ar:                  std_logic_vector(12 downto 0);              -- Address register 
 
    signal pc:                  std_logic_vector(12 downto 0):= (others => '0');    -- Program counter 
 
    signal ir:                  std_logic_vector(4 downto 0);               -- Instruction register 
 
    signal dr:                  std_logic_vector(20 downto 0);              -- Data register 
 
    signal ac:                  std_logic_vector(20 downto 0);              -- Accumulator 
 
    signal alu_out:             std_logic_vector(20 downto 0);              -- Arithmetic Logic Unit output 
 
    signal mul_out:             std_logic_vector(19 downto 0);              -- Multiplier output 
 
    signal div_out:             std_logic_vector(20 downto 0);              -- Divider output 
    signal remainder:           std_logic_vector(20 downto 0);              -- Divider remainder 
    signal rfd:                 std_logic;                                  -- Divider ready for data (not used) 
 
    signal div_wait_reg:        std_logic_vector(4 downto 0);               -- Divider wait register 
    signal div_ready:           std_logic;                                  -- Divider result ready 
 
    signal outr:                std_logic_vector(7 downto 0);               -- Output register  
    signal inpr:                std_logic_vector(7 downto 0);               -- Input register 
    signal inp_flag:            std_logic:= '0';                            -- Input register flag 
 
    signal interrupt:           std_logic:= '0';                            -- Interrupt signal 
    signal inter_flag:          std_logic:= '0';                            -- Interrupt flag 
    signal inter_en_flag:       std_logic:= '0';                            -- Interrupt enable flag 
 
    signal write_enable:        std_logic_vector(0 downto 0):= "0";         -- Memory write enable 
    signal i_mem_add:           std_logic:= '0';                            -- Indirect memory addressing signal 
    signal alu_flag:            std_logic:= '0';                            -- ALU flag 
    signal cmp_result:          std_logic:= '0';                            -- Compare-command result 
    signal disp_wr:             std_logic:= '0';                            -- Display write signal 
 
    signal state:               state_type;                                 -- State machine 
    signal state_next:          state_type; 
                                                                            -- Control Logic control signals: 
    signal mem_ctrl:            mem_type;                                   -- Memory control 
    signal mem_add_ctrl:        mem_add_type;                               -- Memory address control 
    signal ar_ctrl:             ar_type;                                    -- Address register control 
    signal pc_ctrl:             pc_type;                                    -- Program counter control 
    signal ir_ctrl:             ir_type;                                    -- Instruction register control 
    signal dr_ctrl:             dr_type;                                    -- Data register control 
    signal ac_ctrl:             ac_type;                                    -- Accumulator control 
    signal alu_ctrl:            alu_type;                                   -- Arithmetic Logic Unit control 
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    signal outr_ctrl:           outr_type;                                  -- Output register control 
    signal inp_flag_ctrl:       input_flag_type;                            -- Input register flag control 
    signal alu_flag_ctrl:       alu_flag_type;                              -- ALU flag control 
    signal div_wait_ctrl:       div_wait_type;                              -- Divider wait control 
    signal inter_flag_ctrl:     inter_flag_type;                            -- Interrupt flag control 
    signal inter_en_flag_ctrl:  inter_en_flag_type;                         -- Interrupt enable flag control 
begin 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                                 R A M   M E M O R Y                                  -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
memory_unit: ram                                                    -- Block-Ram 
    PORT MAP ( 
        clka => clk, 
        wea => write_enable, 
        addra => memory_add, 
        dina => memory_in, 
        douta => memory_out 
    ); 
 
 
ram_memory: process( mem_ctrl, ac, pc, dr, inpr ) 
begin 
    case mem_ctrl is 
        when write_ac =>                                            -- memory <= accumulator 
            write_enable <= "1"; 
            memory_in <= ac; 
        when write_pc =>                                            -- memory <= program counter 
            write_enable <= "1"; 
            memory_in(12 downto 0) <= pc; 
            memory_in(20 downto 13) <= (others => '0'); 
        when write_dr =>                                            -- memory <= data register 
            write_enable <= "1"; 
            memory_in <= dr; 
        when write_inpr =>                                          -- memory <= input register 
            write_enable <= "1"; 
            memory_in(7 downto 0) <= inpr; 
            memory_in(20 downto 8) <= (others => '0'); 
        when latch_mem => 
            write_enable <= "0"; 
            memory_in <= ac; 
        when others => 
            null; 
    end case; 
end process; 
 
 
memory_address_control: process ( mem_add_ctrl, pc, ar )            -- Memory Address Control 
begin 
    case mem_add_ctrl is 
        when mem_add_pc =>                                          -- memory address <= program counter 
            memory_add <= pc; 
        when mem_add_ar =>                                          -- memory address <= address register 
            memory_add <= ar; 
        when mem_add_0 =>                                           -- memory address <= 0 ( interrupt ) 
            memory_add <= "0000000000000"; 
        when others => 
            null; 
    end case; 
end process; 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                           A D D R E S S   R E G I S T E R                            -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
address_register: process( clk ) 
begin 
    if (clk'event and clk = '1') then 
        case ar_ctrl is 
            when load_ar_pc =>                                      -- address register <= program counter 
                ar <= pc; 
            when load_ar_memory =>                                  -- address register <= memory 
                ar <= memory_out (12 downto 0); 
            when inc_ar =>                                          -- increment address register 
                ar <= (ar + 1); 
            when latch_ar => 
                ar <= ar; 
            when others => 
                null; 
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        end case; 
    end if; 
end process; 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                             P R O G R A M   C O U N T E R                            -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
program_counter: process( clk ) 
begin 
    if (clk'event and clk = '1') then 
        case pc_ctrl is 
            when load_pc =>                                         -- program counter <= address register 
                pc <= ar; 
 
            when inc_pc =>                                          -- increment program counter 
                pc <= (pc + 1); 
 
            when load_1_pc =>                                       -- program counter <= 1 ( interrupt ) 
                pc <= "0000000000001"; 
 
            when load_2_pc =>                                       -- program counter <= 2 ( start state ) 
                pc <= "0000000000010"; 
 
            when sza_inc_pc =>                                      -- SZA: skip if ac = 0 
                case ac is 
                    when "000000000000000000000" => 
                        pc <= (pc + 1); 
                    when others => 
                        pc <= pc; 
                end case; 
 
            when snz_inc_pc =>                                      -- SNZ: skip if ac /= 0 
                case ac is 
                    when "000000000000000000000" => 
                        pc <= pc; 
                    when others => 
                        pc <= (pc + 1); 
                end case; 
 
            when ske_inc_pc =>                                      -- SKE: skip if alu flag = 0 
                case alu_flag is 
                    when '0' => 
                        pc <= (pc + 1); 
                    when '1' => 
                        pc <= pc; 
                    when others => 
                        null; 
                end case; 
 
            when ski_inc_pc =>                                      -- SKI: skip if input flag = 0 
                case inp_flag is 
                    when '0' => 
                        pc <= (pc + 1); 
                    when '1' => 
                        pc <= pc; 
                    when others => 
                        null; 
                end case; 
 
            when isz_inc_pc =>                                      -- ISZ: skip if data register = 0 
                case dr is 
                    when "000000000000000000000" => 
                        pc <= (pc + 1); 
                    when others => 
                        pc <= pc; 
                end case; 
 
            when latch_pc => 
                pc <= pc; 
            when others => 
                null; 
        end case; 
    end if; 
end process; 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                       I N S T R U C T I O N   R E G I S T E R                        -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
instruction_register: process( clk ) 
begin 
    if (clk'event and clk = '1') then 
        case ir_ctrl is 
            when load_ir =>                                         -- instruction register <= memory 
                ir <= memory_out (20 downto 16); 
            when latch_ir => 
                ir <= ir; 
            when others => 
                null; 
        end case; 
    end if; 
end process; 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                              D A T A   R E G I S T E R                               -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
data_register: process( clk ) 
begin 
    if (clk'event and clk = '1') then 
        case dr_ctrl is 
            when load_dr =>                                         -- data register <= memory 
                dr <= memory_out; 
            when inc_dr =>                                          -- increment data register 
                dr <= (dr + 1); 
            when div_rem_dr =>                                      -- data register <= divider result remainder 
                dr <= remainder; 
            when latch_dr => 
                dr <= dr; 
            when others => 
                null; 
        end case; 
    end if; 
end process; 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                      A R I T H M E T I C   L O G I C   U N I T                       -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
arithmetic_logic_unit: process( alu_ctrl, cmp_result, ac, memory_out, dr, mul_out, div_out, alu_flag ) 
begin 
    case alu_ctrl is 
        when inc_alu =>                             -- INC: increment accumulator 
            alu_out <= (ac + 1); 
        when cma_alu =>                             -- CMA: complement accumulator 
            alu_out <= not(ac); 
        when add_alu =>                             -- ADD: addition ( accumulator + memory ) 
            alu_out <= (ac + memory_out); 
        when sub_alu =>                             -- SUB: subtraction ( accumulator - memory ) 
            alu_out <= (ac - memory_out); 
        when mul_alu =>                             -- MUL: multiplication ( accumulator * memory , 10 bit) 
            alu_out (19 downto 0) <= mul_out; 
            alu_out (20) <= '0'; 
        when div_alu =>                             -- DIV: division ( accumulator / memory )  
            alu_out <= div_out; 
 
        when cmp_alu =>                             -- CMP: comparison ( if memory > accumulator ---> true 
            case cmp_result is                      --                   if memory <= accumulator ---> false ) 
                when '0' => 
                    alu_out (0) <= '0'; 
                    alu_out (20 downto 1) <= (others => '0'); 
                when '1' => 
                    alu_out (0) <= '1'; 
                    alu_out (20 downto 1) <= (others => '0'); 
                when others => 
                    null; 
            end case; 
 
        when and_alu =>                                             -- AND: ( accumulator and memory ) 
            alu_out <= (ac and memory_out); 
        when xor_alu =>                                             -- XOR: ( accumulator xor memory ) 
            alu_out <= (ac xor memory_out); 
 
        when cir_alu =>                                             -- CIR: rotate accumulator right 
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            alu_out (19 downto 0) <= ac (20 downto 1); 
            alu_out (20) <= alu_flag; 
        when cil_alu =>                                             -- CIL: rotate accumulator left 
            alu_out (0) <= alu_flag; 
            alu_out (20 downto 1) <= ac (19 downto 0); 
 
        when mdr_alu =>                                             -- MDR: alu output <= data register 
            alu_out <= dr; 
        when pass_alu =>                                            -- LDA: alu output <= memory 
            alu_out <= memory_out; 
        when others => 
            null; 
    end case; 
end process; 
 
 
cmp_operation: process( ac, memory_out ) 
begin 
    if (ac < memory_out) then 
        cmp_result <= '1'; 
    else 
        cmp_result <= '0'; 
    end if; 
end process; 
 
 
mul_operation: multiplier                                           -- 10 bit multiplier 
    PORT MAP ( 
        a => ac(9 downto 0), 
        b => memory_out(9 downto 0), 
        p => mul_out 
    ); 
 
 
div_operation: divider                                              -- 21 bit divider 
    PORT MAP ( 
        clk => clk, 
        rfd => rfd, 
        dividend => ac, 
        divisor => memory_out, 
        quotient => div_out, 
        fractional => remainder 
    ); 
 
 
div_wait_counter: process( clk )                                    -- waits divider result ( 23 clk tick ) 
begin 
    if (clk'event and clk = '1') then 
        case div_wait_ctrl is 
            when calc => 
                if (div_wait_reg < 23) then 
                    div_wait_reg <= (div_wait_reg + 1); 
                    div_ready <= '0'; 
                else 
                    div_wait_reg <= "00000"; 
                    div_ready <= '1'; 
                end if; 
            when idle => 
                div_wait_reg <= "00000"; 
                div_ready <= '0'; 
            when others => 
                null; 
        end case; 
    end if; 
end process; 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                                    A L U   F L A G                                   -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
arithmetic_logic_unit_flag: process( clk ) 
begin 
    if (clk'event and clk = '1') then 
        case alu_flag_ctrl is 
            when clear_alu_flag =>                                  -- CLE: clear alu flag 
                alu_flag <= '0'; 
            when comp_alu_flag =>                                   -- CME: complement alu flag 
                alu_flag <= not(alu_flag); 
            when latch_alu_flag => 
                alu_flag <= alu_flag; 
            when others => 
                null; 
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        end case; 
 
        case alu_ctrl is 
            when cir_alu =>                                         --| CIR/CIL: 
                alu_flag <= ac(0);                                  --| store rotate-operation overflow bit 
            when cil_alu => 
                alu_flag <= ac(20); 
            when others => 
                null; 
        end case; 
    end if; 
end process; 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                                 A C C U M U L A T O R                                -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
accumulator: process( clk ) 
begin 
    if (clk'event and clk = '1') then 
        case ac_ctrl is 
            when load_ac =>                                         -- accumulator <= alu output 
                ac <= alu_out; 
            when latch_ac => 
                ac <= ac; 
            when others => 
                null; 
        end case; 
    end if; 
end process; 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                              I N P U T   R E G I S T E R                             -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
input_register: process( clk ) 
begin 
    if (clk'event and clk = '1') then 
        if (ascii_load_tick = '1' and inp_flag = '0') then 
            inpr <= ascii_code;                                     --| input register <= ascii code 
        else                                                        --| (from the key code detector) 
            inpr <= inpr; 
        end if; 
    end if; 
end process; 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                                  I N P U T   F L A G                                 -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
input_flag: process( clk ) 
begin 
    if (clk'event and clk = '1') then 
        case inp_flag_ctrl is 
            when latch_input_flag =>                                --| set input flag to 1, if ascii load tick 
                if (ascii_load_tick = '1') then                     --| (from the key code detector) is 1 
                    inp_flag <= '1'; 
                else 
                    inp_flag <= inp_flag; 
                end if; 
            when clear_input_flag =>                                -- clear input flag 
                inp_flag <= '0'; 
            when others => 
                null; 
        end case; 
    end if; 
end process; 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                             O U T P U T   R E G I S T E R                            -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
output_register: process( clk ) 
begin 
    if (clk'event and clk = '1') then 
        case outr_ctrl is 
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            when load_outr => 
                outr <= memory_out (7 downto 0);                    -- output register <= memory 
            when latch_outr => 
                outr <= outr; 
            when others => 
                null; 
        end case; 
    end if; 
end process; 
 
 
display_write_signal: process( clk )                                -- Display Write Signal 
begin 
    if (clk'event and clk = '1') then 
        case outr_ctrl is 
            when load_outr =>                                       -- set display write signal to 1 
                disp_wr <= '1'; 
            when others => 
                disp_wr <= '0'; 
        end case; 
    end if; 
end process; 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                         I N T E R R U P T   M E C H A N I S M                        -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
interrupt_flag: process ( clk )                                     -- Interrupt Flag 
begin 
    if ( clk'event and clk = '1') then 
        case inter_flag_ctrl is 
            when latch_inter_flag =>                                --| set interrupt flag to 1, if ascii load 
                if ( ascii_load_tick = '1') then                    --| tick (from the key code detector) is 1 
                    inter_flag <= '1'; 
                else 
                    inter_flag <= inter_flag; 
                end if; 
            when clear_inter_flag =>                                -- clear interrupt flag 
                inter_flag <= '0'; 
            when others => 
                null; 
        end case; 
    end if; 
end process; 
 
 
interrupt_enable_flag: process ( clk )                              -- Interrupt Enable Flag 
begin 
    if ( clk'event and clk = '1' ) then 
        case inter_en_flag_ctrl is 
            when set_inter_en_flag =>                               -- set interrupt_enable_flag to 1 
                inter_en_flag <= '1'; 
            when clear_inter_en_flag =>                             -- clear interrupt_enable_flag 
                inter_en_flag <= '0'; 
            when latch_inter_en_flag => 
                inter_en_flag <= inter_en_flag; 
            when others => 
                null; 
        end case; 
    end if; 
end process; 
 
 
 
interrupt <= '1' when ( inter_flag = '1' and inter_en_flag = '1' ) else     -- Interrupt Signal 
             '0'; 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                                                                                      -- 
--                              C O N T R O L    L O G I C                              -- 
--                                                                                      -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
with memory_out(20 downto 16) select                                -- indirect memory addressing 
    i_mem_add <= '1' when "11100"|"11101"|"11110"|"11111",          -- ILDA, ISTO, IJMP, IOUT 
                 '0' when others; 
 
 
 
control_logic: process( state, i_mem_add, ir, div_ready ) 
begin                                                               -- control signal default values: 
 
    ar_ctrl             <= latch_ar;                                -- latch address register 
    pc_ctrl             <= latch_pc;                                -- latch program counter 
    ir_ctrl             <= latch_ir;                                -- latch instruction register 
    dr_ctrl             <= latch_dr;                                -- latch data register 
    alu_ctrl            <= pass_alu;                                -- pass alu 
    ac_ctrl             <= latch_ac;                                -- latch accumulator 
    mem_add_ctrl        <= mem_add_ar;                              -- memory address <= address register 
    mem_ctrl            <= latch_mem;                               -- latch memory 
    outr_ctrl           <= latch_outr;                              -- latch output register     
    inp_flag_ctrl       <= latch_input_flag;                        -- latch input flag 
    alu_flag_ctrl       <= latch_alu_flag;                          -- latch alu flag 
    div_wait_ctrl       <= idle;                                    -- divider wait control <= idle 
    inter_flag_ctrl     <= latch_inter_flag;                        -- latch interrupt flag 
    inter_en_flag_ctrl  <= latch_inter_en_flag;                     -- latch interrupt enable flag 
    state_next          <= start_state; 
 
 
    case state is 
        when start_state =>                                         -- START STATE 
            pc_ctrl             <= load_2_pc;                       -- program counter <= 2 
            state_next          <= fetch1_state; 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                                F E T C H   S T A G E S                               -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
        when fetch1_state =>                                        -- FETCH 1, wait for Block-RAM / INTERRUPT 
            case interrupt is 
                when '0' =>                                         -- wait for Block-RAM 
                    mem_add_ctrl        <= mem_add_pc;              -- memory address <= program counter 
                    state_next          <= fetch2_state; 
 
                when '1' =>                                         -- INTERRUPT 
                    pc_ctrl             <= load_1_pc;               -- program counter <= 1 
                    mem_add_ctrl        <= mem_add_0;               -- memory address <= 0 
                    mem_ctrl            <= write_pc;                -- memory[0] <= program counter 
                    inter_en_flag_ctrl  <= clear_inter_en_flag;     -- disable interrupt 
                    state_next          <= fetch1_state; 
 
                when others => 
                    state_next          <= halt_state; 
            end case; 
 
        when fetch2_state =>                                        -- FETCH 2 
            case i_mem_add is 
                when '0' => 
                    ar_ctrl             <= load_ar_memory;          -- address register <= memory 
                    pc_ctrl             <= inc_pc;                  -- increment program counter 
                    ir_ctrl             <= load_ir;                 -- instruction register <= memory 
                    mem_add_ctrl        <= mem_add_pc;              -- memory address <= program counter 
                    state_next          <= execute1_state; 
 
                when '1' => 
                    ar_ctrl             <= load_ar_memory; 
                    pc_ctrl             <= inc_pc; 
                    ir_ctrl             <= load_ir; 
                    mem_add_ctrl        <= mem_add_pc; 
                    state_next          <= fetch3_state; 
 
                when others => 
                    state_next          <= halt_state; 
            end case; 
 
        when fetch3_state =>                                        -- FETCH 3, wait for Block-RAM 
            state_next          <= fetch4_state;                    --| memory address default value: 
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                                                                    --| address register 
 
        when fetch4_state =>                                        -- FETCH 4, indirect memory addressing 
            ar_ctrl             <= load_ar_memory;                  -- address register <= memory 
            state_next          <= execute1_state; 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                             E X E C U T E   1   S T A G E                            -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
        when execute1_state => 
            case ir is 
                when "00001"|"11100" =>                             -- LDA 1 , wait for Block-RAM 
                    state_next          <= execute2_state; 
 
                when "00010"|"11101" =>                             -- STO 
                    mem_ctrl            <= write_ac;                -- memory <= accumulator 
                    state_next          <= fetch1_state; 
 
                when "00011" =>                                     -- CLE 
                    alu_flag_ctrl       <= clear_alu_flag;          -- clear alu flag 
                    state_next          <= fetch1_state; 
 
                when "00100" =>                                     -- CMA 
                    alu_ctrl            <= cma_alu;                 -- complement accumulator 
                    ac_ctrl             <= load_ac;                 -- accumulator <= alu output 
                    state_next          <= fetch1_state; 
 
                when "00101" =>                                     -- CME 
                    alu_flag_ctrl       <= comp_alu_flag;           -- complement alu flag 
                    state_next          <= fetch1_state; 
 
                when "00110"|"11110" =>                             -- JMP 
                    pc_ctrl             <= load_pc;                 -- program counter <= address register 
                    state_next          <= fetch1_state; 
 
                when "00111" =>                                     -- ISZ 1 , wait for Block-RAM 
                    state_next          <= execute2_state; 
 
                when "01000" =>                                     -- BSA 1 
                    ar_ctrl             <= inc_ar;                  -- increment address register 
                    mem_ctrl            <= write_pc;                -- memory <= program counter 
                    state_next          <= execute2_state; 
 
                when "01001" =>                                     -- SKI 
                    pc_ctrl             <= ski_inc_pc;              -- skip if input flag = 0 
                    state_next          <= fetch1_state; 
 
                when "01010" =>                                     -- SKE 
                    pc_ctrl             <= ske_inc_pc;              -- skip if alu flag = 0 
                    state_next          <= fetch1_state; 
 
                when "01011" =>                                     -- SNZ 
                    pc_ctrl             <= snz_inc_pc;              -- skip if ac /= 0 
                    state_next          <= fetch1_state; 
 
                when "01100" =>                                     -- SZA 
                    pc_ctrl             <= sza_inc_pc;              -- skip if ac = 0 
                    state_next          <= fetch1_state; 
 
                when "01101" =>                                     -- MDR 
                    alu_ctrl            <= mdr_alu;                 -- alu output <= data register 
                    ac_ctrl             <= load_ac;                 -- accumulator <= alu output 
                    state_next          <= fetch1_state; 
 
                when "01110" =>                                     -- ION 
                    inter_flag_ctrl     <= clear_inter_flag;        -- clear interrupt flag 
                    inter_en_flag_ctrl  <= set_inter_en_flag;       -- enable interrupt 
                    state_next          <= fetch1_state; 
 
                when "01111" =>                                     -- IOF 
                    inter_en_flag_ctrl  <= clear_inter_en_flag;     -- disable interrupt 
                    state_next          <= fetch1_state; 
 
                when "10000"|"11111" =>                             -- OUT 1 , wait for Block-RAM 
                    state_next          <= execute2_state; 
 
                when "10001" =>                                     -- INP 
                    mem_ctrl            <= write_inpr;              -- memory <= input register 
                    inp_flag_ctrl       <= clear_input_flag;        -- clear input flag 
                    state_next          <= fetch1_state; 
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                when "10010" =>                                     -- INC 
                    alu_ctrl            <= inc_alu;                 -- increment accumulator 
                    ac_ctrl             <= load_ac;                 -- accumulator <= alu output 
                    state_next          <= fetch1_state; 
 
                when "10011" =>                                     -- AND 1 , wait for Block-RAM 
                    state_next          <= execute2_state; 
 
                when "10100" =>                                     -- XOR 1 , wait for Block-RAM 
                    state_next          <= execute2_state; 
 
                when "10101" =>                                     -- CIR 
                    alu_ctrl            <= cir_alu;                 -- rotate accumulator right 
                    ac_ctrl             <= load_ac;                 -- accumulator <= alu output 
                    state_next          <= fetch1_state; 
 
                when "10110" =>                                     -- CIL 
                    alu_ctrl            <= cil_alu;                 -- rotate accumulator left 
                    ac_ctrl             <= load_ac;                 -- accumulator <= alu output 
                    state_next          <= fetch1_state; 
 
                when "10111" =>                                     -- ADD 1 , wait for Block-RAM 
                    state_next          <= execute2_state; 
 
                when "11000" =>                                     -- SUB 1 , wait for Block-RAM 
                    state_next          <= execute2_state; 
 
                when "11001" =>                                     -- MUL 1 , wait for Block-RAM 
                    state_next          <= execute2_state; 
 
                when "11010" =>                                     -- DIV 1 , wait for Block-RAM 
                    state_next          <= execute2_state; 
 
                when "11011" =>                                     -- CMP 1 , wait for Block-RAM 
                    state_next          <= execute2_state; 
 
                when others => 
                    state_next          <= halt_state; 
            end case; 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                             E X E C U T E   2   S T A G E                            -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
        when execute2_state => 
            case ir is 
                when "00001"|"11100" =>                             -- LDA 2 
                    ac_ctrl             <= load_ac;                 --| accumulator <= memory ( alu output 
                    state_next          <= fetch1_state;            --| default value: memory output ) 
 
                when "00111" =>                                     -- ISZ 2 
                    dr_ctrl             <= load_dr;                 -- data register <= memory 
                    state_next          <= execute3_state; 
 
                when "01000" =>                                     -- BSA 2 
                    pc_ctrl             <= load_pc;                 -- program counter <= address register 
                    state_next          <= fetch1_state; 
 
                when "10000"|"11111" =>                             -- OUT 2 
                    outr_ctrl           <= load_outr;               -- output register <= memory 
                    state_next          <= fetch1_state; 
 
                when "10011" =>                                     -- AND 2 
                    alu_ctrl            <= and_alu;                 -- and-operation ( accumulator and memory ) 
                    ac_ctrl             <= load_ac;                 -- accumulator <= alu output 
                    state_next          <= fetch1_state; 
 
                when "10100" =>                                     -- XOR 2 
                    alu_ctrl            <= xor_alu;                 -- xor-operation ( accumulator xor memory ) 
                    ac_ctrl             <= load_ac;                 -- accumulator <= alu output 
                    state_next          <= fetch1_state; 
 
                when "10111" =>                                     -- ADD 2 
                    alu_ctrl            <= add_alu;                 -- addition ( accumulator + memory ) 
                    ac_ctrl             <= load_ac;                 -- accumulator <= alu output 
                    state_next          <= fetch1_state; 
 
                when "11000" =>                                     -- SUB 2 
                    alu_ctrl            <= sub_alu;                 -- subtraction ( accumulator - memory ) 
                    ac_ctrl             <= load_ac;                 -- accumulator <= alu output 
                    state_next          <= fetch1_state; 
 



Liite 2: CPU.vhd     162 

                when "11001" =>                                     -- MUL 2 
                    alu_ctrl            <= mul_alu;                 --| multiplication 
                    ac_ctrl             <= load_ac;                 --| ( accumulator * memory , 10 bit) 
                    state_next          <= fetch1_state;            -- accumulator <= alu output 
 
                when "11010" =>                                     -- DIV 2 
                    div_wait_ctrl       <= calc;                    --| divider wait control <= count 
                    state_next          <= wait_state;              --| ( 23 clk tick ) 
 
                when "11011" =>                                     -- CMP 2 
                    alu_ctrl            <= cmp_alu;                 --| comparison 
                    ac_ctrl             <= load_ac;                 --| ( if accumulator < memory ---> true, 
                    state_next          <= fetch1_state;            --| if accumulator >= memory ---> false ) 
                                                                    -- accumulator <= alu output 
                when others => 
                    state_next          <= halt_state; 
            end case; 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                             E X E C U T E   3   S T A G E                            -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
        when execute3_state => 
            case ir is 
                when "00111" =>                                     -- ISZ 3 
                    dr_ctrl             <= inc_dr;                  -- increment data register  
                    state_next          <= execute4_state; 
 
                when "11010" =>                                     -- DIV 3 
                    dr_ctrl             <= div_rem_dr;              -- data register <= divider result remainder 
                    alu_ctrl            <= div_alu;                 -- division result ( accumulator / memory ) 
                    ac_ctrl             <= load_ac;                 -- accumulator <= alu output 
                    state_next          <= fetch1_state; 
 
                when others => 
                    state_next          <= halt_state; 
            end case; 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                             E X E C U T E   4   S T A G E                            -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
        when execute4_state =>                                      -- ISZ 4 
            pc_ctrl             <= isz_inc_pc;                      -- skip if data register = 0 
            mem_ctrl            <= write_dr;                        -- memory <= data register 
            state_next          <= fetch1_state; 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                                  W A I T   S T A G E                                 -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
        when wait_state =>                                          -- WAIT STATE 
            case div_ready is 
                when '0' =>                                         -- waits divider result ( 23 clk tick ) 
                    div_wait_ctrl       <= calc; 
                    state_next          <= wait_state; 
                when '1' => 
                    div_wait_ctrl       <= idle; 
                    state_next          <= execute3_state; 
                when others => 
                    div_wait_ctrl       <= idle; 
                    state_next          <= halt_state; 
            end case; 
 
        when others => 
            state_next  <= halt_state; 
    end case; 
end process; 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                               S T A T E   M A C H I N E                              -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
state_machine: process( clk ) 
begin 
    if (clk'event and clk = '1') then 
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        state <= state_next; 
    else 
        state <= state; 
    end if; 
end process; 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                              O U T P U T   S I G N A L S                             -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
disp_data <= outr;                                                  -- display data 
disp_write <= disp_wr;                                              -- display write signal 
 
 
end Behavioral; 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                                                                                      -- 
--                          P S / 2   P O R T   R E C E I V E R                         -- 
--                                                                                      -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                                                                                      -- 
--       CONFIGURATION:                     FUNCTION:                                   -- 
--                                                                                      -- 
--     - PS2_CLK FILTERING                - RECEIVES DATA ( SCAN CODE ) FROM KEYBOARD   -- 
--     - PS2_CLK FALLING EDGE DETECTION                                                 -- 
--     - REGISTERS                        - EXTRACTS SERIAL DATA TO PARALLEL            -- 
--     - SERIAL DATA EXTRACTION                                                         -- 
--     - OUTPUT SIGNALS                                                                 -- 
--                                                                                      -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
use ieee.numeric_std.all; 
 
 
entity ps2_port_receiver is 
    port( 
        clk: in std_logic;                                      -- clock ( 50MHz ) 
        ps2_clk: in std_logic;                                  -- Keyboard ---> ps2 clock 
        ps2_data: in std_logic;                                 -- Keyboard ---> ps2 data 
 
        receive_done_tick: out std_logic;                       -- receive done tick ---> Key Code Detector 
        ps2_data_out: out std_logic_vector(7 downto 0)          -- ps2 data out ---> Key Code Detector 
    ); 
end ps2_port_receiver; 
 
 
architecture Behavioral of ps2_port_receiver is 
 
    type state_type is (idle, extract, load); 
    signal state, state_next: state_type;                                   -- state machine 
    signal filter_reg, filter_reg_next: std_logic_vector(7 downto 0);       -- registers 
    signal ps2_clk_reg, ps2_clk_reg_next: std_logic; 
    signal data_reg, data_reg_next: std_logic_vector(10 downto 0); 
    signal n_reg, n_reg_next: unsigned(3 downto 0); 
    signal fall_edge: std_logic;                                            -- ps2_clk falling edge 
 
begin 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                           P S 2 _ C L K   F I L T E R I N G                          -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
ps2_clk_filtering: process ( clk )                                          -- eliminates potential glitches 
begin 
    if (clk'event and clk='1') then 
        filter_reg <= filter_reg_next; 
        ps2_clk_reg <= ps2_clk_reg_next; 
    end if; 
end process; 
 
 
filter_reg_next <= ps2_clk & filter_reg(7 downto 1); 
 
ps2_clk_reg_next <= '1' when filter_reg = "11111111" else 
                    '0' when filter_reg = "00000000" else 
                    ps2_clk_reg; 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--              P S 2 _ C L K   F A L L I N G   E D G E   D E T E C T I O N             -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
fall_edge <= ps2_clk_reg and (not ps2_clk_reg_next);                            -- 1 clock cycle tick 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                                   R E G I S T E R S                                  -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
registers: process ( clk ) 
begin 
    if (clk'event and clk='1') then 
        state <= state_next;                                                    -- state machine 
        data_reg <= data_reg_next;                                              -- data register 
        n_reg <= n_reg_next;                                                    -- n register 
    end if; 
end process; 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                      S E R I A L   D A T A   E X T R A C T I O N                     -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
extraction: process ( state, data_reg_next, n_reg_next, fall_edge, ps2_data, data_reg, n_reg ) 
begin 
    receive_done_tick <= '0';                                                   -- default values 
    state_next <= state; 
    data_reg_next <= data_reg; 
    n_reg_next <= n_reg; 
 
    case state is 
        when idle =>                                                            -- idle 
            if (fall_edge = '1' and ps2_data = '0') then 
                data_reg_next <= ps2_data & data_reg(10 downto 1);              -- start bit 
                n_reg_next <= "1001"; 
                state_next <= extract; 
            end if; 
 
        when extract =>                                                         -- extract 
            if (fall_edge = '1') then 
                data_reg_next <= ps2_data & data_reg(10 downto 1);              -- 10 databits 
                    if (n_reg = 0) then 
                        state_next <= load; 
                    else 
                        n_reg_next <= (n_reg - 1); 
                    end if; 
            end if; 
        when load =>                                                            -- load 
            state_next <= idle; 
            receive_done_tick <= '1'; 
    end case; 
end process; 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                              O U T P U T   S I G N A L S                             -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
ps2_data_out <= data_reg(8 downto 1); 
 
 
end Behavioral; 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                                                                                      -- 
--                  K E Y B O A R D   K E Y   C O D E   D E T E C T O R                 -- 
--                                                                                      -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                                                                                      -- 
--       Author: Matti Isola                Created: 2012                               -- 
--                                                                                      -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                                                                                      -- 
--       CONFIGURATION:                     FUNCTION:                                   -- 
--                                                                                      -- 
--     - KEY CODE DETECTOR                - DETECTS KEYBOARD KEY CODES                  -- 
--     - KEY CODE TO ASCII CODE                                                         -- 
--       CONVERTER                        - KEY CODE IS DETECTED AFTER                  -- 
--                                          BRAKE CODE                                  -- 
--                                                                                      -- 
--                                        - CONVERTS KEYBOARD KEY CODE TO ASCII CODE    -- 
--                                                                                      -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
use ieee.numeric_std.all; 
 
 
entity key_code_detector is 
    port( 
        clk: in std_logic;                                      -- clock ( 50MHz ) 
        ps2_data_out: in std_logic_vector(7 downto 0);          -- PS2 Port Receiver ---> ps2 data out 
        receive_done_tick: in std_logic;                        -- PS2 Port Receiver ---> receive done tick 
 
        ascii_code: out std_logic_vector(7 downto 0);           -- ascii code ---> CPU 
        ascii_load_tick: out std_logic                          -- ascii load tick ---> CPU 
    ); 
end key_code_detector; 
 
 
architecture Behavioral of key_code_detector is 
 
    constant BRAKE_CODE: std_logic_vector(7 downto 0):= "11110000"; -- KEY CODE is detected after BREAK CODE 
    type state_type is (wait_brake_code, get_key_code); 
    signal state, state_next: state_type;                           -- state machine 
 
begin 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                            K E Y   C O D E   D E T E C T O R                         -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
state_machine: process ( clk )                                                      -- state machine 
begin 
    if (clk'event and clk='1') then 
        state <= state_next; 
    else 
        state <= state; 
    end if; 
end process; 
 
 
detector: process ( state, ps2_data_out, receive_done_tick ) 
begin 
    ascii_load_tick <= '0';                                                         -- default values 
    state_next <= state; 
    case state is 
        when wait_brake_code =>                                                     -- wait BRAKE CODE 
            if (receive_done_tick = '1') and  (ps2_data_out = BRAKE_CODE) then 
                state_next <= get_key_code; 
            end if; 
        when get_key_code =>                                                        -- get KEY CODE 
            if (receive_done_tick = '1') then 
                ascii_load_tick <= '1'; 
                state_next <= wait_brake_code; 
            end if; 
    end case; 
end process; 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 
--            K E Y   C O D E   T O   A S C I I   C O D E   C O N V E R T E R           -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
with ps2_data_out select 
    ascii_code <= 
 
        "00110000" when "01000101",  -- 0 
        "00110001" when "00010110",  -- 1 
        "00110010" when "00011110",  -- 2 
        "00110011" when "00100110",  -- 3 
        "00110100" when "00100101",  -- 4 
        "00110101" when "00101110",  -- 5 
        "00110110" when "00110110",  -- 6 
        "00110111" when "00111101",  -- 7 
        "00111000" when "00111110",  -- 8 
        "00111001" when "01000110",  -- 9 
 
        "01000001" when "00011100",  -- A 
        "01000010" when "00110010",  -- B 
        "01000011" when "00100001",  -- C 
        "01000100" when "00100011",  -- D 
        "01000101" when "00100100",  -- E 
        "01000110" when "00101011",  -- F 
        "01000111" when "00110100",  -- G 
        "01001000" when "00110011",  -- H 
        "01001001" when "01000011",  -- I 
        "01001010" when "00111011",  -- J 
        "01001011" when "01000010",  -- K 
        "01001100" when "01001011",  -- L 
        "01001101" when "00111010",  -- M 
        "01001110" when "00110001",  -- N 
        "01001111" when "01000100",  -- O 
        "01010000" when "01001101",  -- P 
        "01010001" when "00010101",  -- Q 
        "01010010" when "00101101",  -- R 
        "01010011" when "00011011",  -- S 
        "01010100" when "00101100",  -- T 
        "01010101" when "00111100",  -- U 
        "01010110" when "00101010",  -- V 
        "01010111" when "00011101",  -- W 
        "01011000" when "00100010",  -- X 
        "01011001" when "00110101",  -- Y 
        "01011010" when "00011010",  -- Z 
 
        "00101101" when "01001010",  -- - 
        "00101100" when "01000001",  -- , 
        "00101110" when "01001001",  -- . 
        "00100000" when "00101001",  -- ( space ) 
        "00001010" when "01011010",  -- ( enter ) 
        "00001000" when "01100110",  -- ( backspace ) 
        "00101010" when others;      -- * 
 
 
end Behavioral; 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                                                                                      -- 
--                  V I D E O   M E M O R Y   C U R S O R   C O N T R O L               -- 
--                                                                                      -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                                                                                      -- 
--       Author: Matti Isola                Created: 2012                               -- 
--                                                                                      -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                                                                                      -- 
--       CONFIGURATION:                     FUNCTION:                                   -- 
--                                                                                      -- 
--     - CURSOR STATUS SIGNALS            - TAKES CARE OF CURSOR POSITION               -- 
--     - DISPLAY COMMAND INTERPRETER        IN TILE MEMORY ( VIDEO MEMORY )             -- 
--     - CURSOR POSITION REGISTERS                                                      -- 
--     - CURSOR POSITION COUNTERS         - MAKES POSSIBLE USING DISPLAY AS A TERMINAL  -- 
--     - DISPLAY WRITE SIGNAL DELAY                                                     -- 
--     - OUTPUT SIGNALS                                                                 -- 
--                                                                                      -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
use ieee.numeric_std.all; 
 
 
entity video_memory_cursor_control is 
    port( 
        clk: in std_logic;                              -- clock ( 50MHz ) 
        disp_data: in std_logic_vector(7 downto 0);     -- CPU ---> display data 
        disp_write: in std_logic;                       -- CPU ---> display write signal 
 
        cursor_x: out std_logic_vector(6 downto 0);     -- cursor x position ---> RGB Signal Generation 
        cursor_y: out std_logic_vector(4 downto 0);     --| cursor y position ---> ( Video Memory Read Logic, 
                                                        --|                          RGB Signal Generation ) 
 
        video_mem_write: out std_logic;                 -- video memory write signal ---> RGB Signal Generation 
        display_clear: out std_logic                    -- display clear signal ---> Video Memory Read Logic 
    ); 
end video_memory_cursor_control; 
 
 
architecture Behavioral of video_memory_cursor_control is 
 
    signal column_reg, column_reg_next, column_reg_delay: unsigned(6 downto 0):= (others => '0'); -- registers 
    signal row_reg, row_reg_next, row_reg_delay: unsigned(4 downto 0):= (others => '0'); 
 
    signal column_end: std_logic:= '0';                                             -- cursor status signals 
    signal row_end: std_logic:= '0'; 
 
    signal disp_write_delay: std_logic; 
    signal enter, backspace, disp_cursor, disp_empty, display_clr: std_logic;       -- display command signals 
 
begin 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                      C U R S O R   S T A T U S   S I G N A L S                       -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
column_end <= '1' when (column_reg = 79) else                           -- column end signal 
              '0'; 
 
row_end <= '1' when (row_reg = 31) else                                 -- row end signal 
           '0'; 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                D I S P L A Y   C O M M A N D   I N T E R P R E T E R                 -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
enter <= '1' when (disp_data = "00001010") else                         -- enter pressed signal 
         '0'; 
 
backspace <= '1' when (disp_data = "00001000") else                     -- backspace pressed signal 
             '0'; 
 
disp_cursor <= '1' when (disp_data = "00001001") else                   -- cursor signal 
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               '0'; 
 
disp_empty <= '1' when (disp_data = "00000000") else                    -- blank signal 
              '0'; 
     
display_clr <= '1' when (disp_data = "00000001") else                   -- display clear signal 
               '0'; 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                   C U R S O R   P O S I T I O N   R E G I S T E R S                  -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
cursor_pos_registers: process( clk ) 
begin 
    if (clk'event and clk = '1') then 
        column_reg <= column_reg_next;                                  --| Column and row registers need to 
        column_reg_delay <= column_reg;                                 --| be delayed because of the video 
        row_reg <= row_reg_next;                                        --| memory read logic 1 clk tick delay. 
        row_reg_delay <= row_reg; 
    end if; 
end process; 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                    C U R S O R   P O S I T I O N   C O U N T E R S                   -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
column_counter: process ( disp_write, column_end, enter, backspace, column_reg, disp_cursor, disp_empty, 
                          display_clr ) 
begin 
    if (display_clr = '1') then 
        column_reg_next <= (others => '0'); 
    else 
        if (disp_write = '1' and disp_cursor = '0' and disp_empty = '0') then 
            if (column_end = '1' or enter = '1') then 
                if (backspace  = '1') then 
                    column_reg_next <= (column_reg - 1);            --| if backspace is pressed and column ends 
                                                                    --| ---> column_reg <= column_reg - 1 
                else 
                    column_reg_next <= (others => '0');             --| if enter is pressed or column ends 
                                                                    --| ---> column_reg <= 0 
                end if; 
            elsif (backspace  = '1' and (not(column_reg = 0))) then 
                column_reg_next <= (column_reg - 1);                --| if backspace is pressed and column 
                                                                    --| doesn't end 
                                                                    --| ---> column_reg <= column_reg - 1 
            elsif (backspace  = '1' and (column_reg = 0)) then 
                column_reg_next <= column_reg;                      --| if backspace is pressed and column 
            else                                                    --| ends ---> column_reg <= column_reg 
             
                column_reg_next <= (column_reg + 1);                --| if column doesn't end and enter 
            end if;                                                 --| is not pressed 
                                                                    --| ---> column_reg <= column_reg + 1 
        else 
            column_reg_next <= column_reg;              --| if (disp_write = '0') ---> column_reg <= column_reg 
             
        end if;                                         --| for blinking cursor: 
    end if;                                             --| if (disp_write = '1') and [(disp_cursor = '1') or 
end process;                                            --| (disp_empty = '1')] ---> column_reg <= column_reg 
 
                                                                 
row_counter: process ( disp_write, column_end, enter, row_end, row_reg, disp_cursor, disp_empty, backspace, 
                       display_clr ) 
begin 
    if (display_clr = '1') then 
        row_reg_next <= (others => '0');                -- if (display_clr = '1') ---> row_reg <= 0 
    else 
        if (disp_write = '1' and (column_end = '1' or enter = '1') and disp_cursor = '0' and disp_empty = '0' 
            and backspace  = '0') then 
             
            if (row_end = '1') then 
                row_reg_next <= (others => '0');        --| simplified logic: if column ends and row ends 
                                                        --| ---> row_reg <= 0 
            else 
                row_reg_next <= (row_reg + 1);          --| simplified logic: if column ends and row doesn't end 
                                                        --| ---> row_reg <= row_reg + 1 
            end if; 
        else 
            row_reg_next <= row_reg;                    -- if (disp_write = '0') ---> row_reg <= row_reg 
        end if; 
    end if; 
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end process; 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                  D I S P L A Y   W R I T E   S I G N A L   D E L A Y                 -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
load_signal_delay: process( clk ) 
begin 
    if (clk'event and clk = '1') then    
        disp_write_delay <= disp_write;                 --| Display_write signal needs to be delayed because 
    end if;                                             --| of the video memory read logic 1 clk tick delay. 
end process; 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                             O U T P U T   S I G N A L S                              -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
cursor_x <= std_logic_vector(column_reg_delay);         -- cursor x position 
cursor_y <= std_logic_vector(row_reg_delay);            -- cursor y position 
 
video_mem_write <= disp_write_delay;                    -- delayed display write signal 
display_clear <= display_clr;                           -- display clear signal 
 
 
end Behavioral; 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                                                                                      -- 
--                     V I D E O   M E M O R Y   R E A D   L O G I C                    -- 
--                                                                                      -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                                                                                      -- 
--       Author: Matti Isola                Created: 2012                               -- 
--                                                                                      -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                                                                                      -- 
--       CONFIGURATION:                     FUNCTION:                                   -- 
--                                                                                      -- 
--     - DISPLAY END FLAG                 - GENERATES VIDEO MEMORY READ ADDRESS         -- 
--     - PIXEL_Y POSITION REGISTER          IN RELATION TO CURRENT DISPLAY              -- 
--     - PIXEL_Y NEXT POSITION              CURSOR POSITION                             -- 
--       GENERATOR                                                                      -- 
--     - PIXEL_X DELAY REGISTER           - MAKES POSSIBLE CONTINUOUS LINE CHANGES      -- 
--     - OUTPUT SIGNALS                     WHEN USING DISPLAY AS A TERMINAL            -- 
--                                                                                      -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
use ieee.numeric_std.all; 
 
 
entity video_memory_read_logic is 
    port( 
        clk: in std_logic;                                      -- clock ( 50MHz ) 
        cursor_y: in std_logic_vector(4 downto 0);              --| Video Memory Cursor Control 
                                                                --| ---> cursor y position 
                                                                 
        display_clear: in std_logic;                            --| Video Memory Cursor Control 
                                                                --| ---> display clear signal 
                                                                 
        pixel_x: in std_logic_vector(9 downto 0);               -- VGA Synchronization ---> pixel x position 
        pixel_y: in std_logic_vector(8 downto 0);               -- VGA Synchronization ---> pixel y position 
 
        pixel_x_add: out std_logic_vector(9 downto 0);          --| pixel x address in video memory 
                                                                --| ---> RGB Signal Generation 
                                                                 
        pixel_y_add: out std_logic_vector(8 downto 0)           --| pixel y address in video memory 
                                                                --| ---> RGB Signal Generation 
    ); 
end video_memory_read_logic; 
 
 
architecture Behavioral of video_memory_read_logic is 
 
    signal cursor_y_uns: unsigned(4 downto 0);                  -- cursor_y position (in Video Memory) 
    signal pixel_y_uns: unsigned(8 downto 0);                   -- pixel_y position (in Display) 
 
    signal pixel_y_reg: unsigned(8 downto 0);                   -- pixel position registers 
    signal pixel_y_reg_next: unsigned(9 downto 0); 
    signal pixel_x_reg, pixel_x_reg_next, pixel_x_reg_delay: std_logic_vector(9 downto 0); 
 
    signal display_end: std_logic:= '0';                        -- display end signal 
 
begin 
 
 
cursor_y_uns <= unsigned(cursor_y); 
pixel_y_uns  <= unsigned(pixel_y); 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                            D I S P L A Y   E N D   F L A G                           -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
display_end_flag: process ( clk ) 
begin 
    if (clk'event and clk = '1') then 
        if (cursor_y_uns = 29) then 
            display_end <= '1';             -- when cursor_y is 29 display_end signal is set to 1 
        elsif (display_clear = '1') then 
            display_end <= '0';             -- when display_clear signal is 1, display_end signal is set to 0 
        else 
            display_end <= display_end; 
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        end if; 
    end if; 
end process; 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                   P I X E L _ Y   P O S I T I O N   R E G I S T E R                  -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
pixel_y_pos_reg: process( clk ) 
begin 
    if (clk'event and clk = '1') then 
        pixel_y_reg <= pixel_y_reg_next(8 downto 0); 
    end if; 
end process; 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--             P I X E L _ Y   N E X T   P O S I T I O N   G E N E R A T O R            -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
pixel_y_pos_gen: process( display_end, cursor_y_uns, pixel_y_uns ) 
begin 
    if (display_end = '1' and (cursor_y_uns < 29 or cursor_y_uns > 29)) then 
        pixel_y_reg_next <= pixel_y_uns + ((cursor_y_uns + 3) * 16); 
    else 
        pixel_y_reg_next(8 downto 0) <= pixel_y_uns; 
    end if; 
end process; 
 
 
--| Display area ends when the cursor_y (in Video Memory) is 29.             
--| After that the Video Memory cursor position 
--| and the display cursor position are not synchronized. 
--| The problem can be fixed by generating new pixel_y address 
--| to Video Memory which is synchronized with the display cursor. 
 
--| Note: Video memory have 32 tile rows and         
--| display have only 30 tile rows --->                                                                                      
--| need to use (cursor_y_uns + 3) instead of (cursor_y_uns + 1)                                                                                        
 
                                                                                         
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                      P I X E L _ X   D E L A Y   R E G I S T E R                     -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
pixel_x_delay_reg: process( clk ) 
begin 
    if (clk'event and clk = '1') then 
        pixel_x_reg_next <= pixel_x; 
        pixel_x_reg_delay <= pixel_x_reg_next;      -- pixel_x needs to be also delayed 
    end if; 
end process; 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                             O U T P U T   S I G N A L S                              -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
pixel_x_add <= pixel_x_reg_delay;                   -- to Video Memory read address 
 
pixel_y_add <= std_logic_vector(pixel_y_reg); 
 
 
end Behavioral; 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                                                                                      -- 
--                        R G B   S I G N A L   G E N E R A T I O N                     -- 
--                                                                                      -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                                                                                      -- 
--       Author: Matti Isola                Created: 2012                               -- 
--                                                                                      -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                                                                                      -- 
--       CONFIGURATION:                     FUNCTION:                                   -- 
--                                                                                      -- 
--     - VIDEO MEMORY                     - READS VIDEO MEMORY AND FONT ROM TO          -- 
--     - FONT ROM                           GENERATE RGB SIGNAL FOR DISPLAY             -- 
--     - PIXEL ADDRESS DELAY REGISTERS                                                  -- 
--     - RGB SIGNAL GENERATION            - USES FPGA BLOCK-RAM FOR VIDEO MEMORY        -- 
--     - OUTPUT SIGNALS                     AND BLOCK-ROM FOR FONT MEMORY               -- 
--                                                                                      -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
use ieee.numeric_std.all; 
 
 
entity rgb_signal_generation is 
    port( 
        clk: in std_logic;                              -- clock ( 50MHz ) 
        vga_clk: in std_logic;                          -- VGA Synchronization ---> vga clock 
        video_on: in std_logic;                         -- VGA Synchronization ---> video on signal 
        disp_data: in std_logic_vector(7 downto 0);     -- CPU ---> display data 
         
        video_mem_write: in std_logic;                  --| Video Memory Cursor Control 
                                                        --| ---> video memory write signal 
         
        cursor_x: in std_logic_vector(6 downto 0);      --| Video Memory Cursor Control 
                                                        --| ---> cursor x position 
                                                         
        cursor_y: in std_logic_vector(4 downto 0);      --| Video Memory Cursor Control 
                                                        --| ---> cursor y position 
                                                         
        pixel_x_add: in std_logic_vector(9 downto 0);   --| Video Memory Read Logic 
                                                        --| ---> pixel x address in video memory 
                                                         
        pixel_y_add: in std_logic_vector(8 downto 0);   --| Video Memory Read Logic 
                                                        --| ---> pixel y address in video memory 
                                                         
        rgb: out std_logic_vector (2 downto 0)          -- rgb signal ---> Display 
    ); 
end rgb_signal_generation; 
 
 
architecture Behavioral of rgb_signal_generation is 
 
    COMPONENT video_memory                              -- Xilinx Spartan-3E Block-RAM ( Dual Port ) 
        PORT ( 
            clka : IN STD_LOGIC; 
            wea : IN STD_LOGIC_VECTOR(0 DOWNTO 0); 
            addra : IN STD_LOGIC_VECTOR(11 DOWNTO 0);   -- 12 address bits 
            dina : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);     -- 8 data bits 
            clkb : IN STD_LOGIC; 
            addrb : IN STD_LOGIC_VECTOR(11 DOWNTO 0); 
            doutb : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0) 
        ); 
    END COMPONENT; 
 
    signal write_enable: std_logic_vector(0 downto 0);              -- Video Memory 
    signal add_read, add_write: std_logic_vector(11 downto 0); 
    signal data_in, data_out: std_logic_vector(7 downto 0); 
 
    signal char_add: std_logic_vector(7 downto 0);                  -- Font Rom 
    signal row_add: std_logic_vector(3 downto 0); 
    signal rom_add: std_logic_vector(10 downto 0); 
    signal bit_add: unsigned(2 downto 0); 
    signal font_word: std_logic_vector(7 downto 0); 
    signal font_bit: std_logic; 
 
    signal pixel_x_delay1, pixel_x_delay2: std_logic_vector(9 downto 0);    --| delayed display pixel 
    signal pixel_y_delay1, pixel_y_delay2: std_logic_vector(8 downto 4);    --| positions ( for Block-Ram ) 
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    signal cursor_x_uns, cursor_x_next_uns: unsigned(6 downto 0); 
    signal cursor_x_next: std_logic_vector(6 downto 0);             -- ( cursor_x + 1 ) in Video Memory 
                                                                     
    signal rgb_reg, rgb_reg_next: std_logic_vector(2 downto 0);     -- rgb register 
 
    signal rgb_on: std_logic:= '0';                                 -- rgb off signal 
 
begin 
 
 
cursor_x_uns <= unsigned(cursor_x); 
cursor_x_next_uns <= (cursor_x_uns + 1);                            --| ( cursor_x + 1 ) in Video Memory 
cursor_x_next <= std_logic_vector(cursor_x_next_uns);               --| for rgb signal generation 
                                                                    --| ---> empty line logic 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                                V I D E O   M E M O R Y                               -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
memory_unit: video_memory                                           -- Block-Ram ( Dual Port ) 
    PORT MAP ( 
        clka => clk, 
        wea => write_enable, 
        addra => add_write, 
        dina => data_in, 
        clkb => clk, 
        addrb => add_read, 
        doutb => data_out 
    ); 
 
add_write <= (cursor_y & cursor_x);                                 -- write 
write_enable(0) <= video_mem_write; 
data_in <= disp_data; 
 
add_read <= (pixel_y_add(8 downto 4) & pixel_x_add(9 downto 3));    -- read 
char_add <= data_out; 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                                    F O N T   R O M                                   -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
font_rom: entity work.font_rom                                      -- Block-Rom 
    port map ( 
        clk => clk, 
        add => rom_add, 
        data => font_word 
    ); 
 
 
row_add <= pixel_y_add(3 downto 0); 
rom_add <= (char_add(6 downto 0) & row_add); 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--               P I X E L   A D D R E S S   D E L A Y   R E G I S T E R S              -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
pixel_add_delay_registers: process( clk ) 
begin 
    if (clk'event and clk = '1') then 
 
        pixel_x_delay1 <= pixel_x_add;                              -- wait 2 clock cycle for Block-Ram 
        pixel_x_delay2 <= pixel_x_delay1; 
 
        pixel_y_delay1 <= pixel_y_add (8 downto 4);                 -- wait 2 clock cycle for Block-Ram 
        pixel_y_delay2 <= pixel_y_delay1; 
 
    end if; 
end process; 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                       R G B   S I G N A L   G E N E R A T I O N                      -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
bit_add <= unsigned(pixel_x_delay2(2 downto 0)); 
font_bit <= font_word(to_integer(not bit_add));     --| select bit inside font rom byte 
                                                    --| ( font rom bits must be reversed ) 
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empty_line_logic: process( clk )                    --| empty line logic ( makes possible rotating video memory 
begin                                               --| usage with endless display line changes ) 
    if (clk'event and clk = '1') then 
        if (char_add = "00001010" or char_add = "00000001") then    --| rgb off after character enter 
            rgb_on <= '0';                                          --| and display clear 
 
        elsif ((char_add = "00000000" or char_add = "00001001") and cursor_x_next = pixel_x_delay2(9 downto 3) 
                and cursor_y = pixel_y_delay2(8 downto 4)) then     --| rgb off after display cursor 
            rgb_on <= '0';                                          --| ( cursor must be visible ) 
 
        elsif (not(char_add = "00000000" or char_add = "00001001") and cursor_x = pixel_x_delay2(9 downto 3)  
               and cursor_y = pixel_y_delay2(8 downto 4)) then      --| rgb off after video memory cursor 
            rgb_on <= '0';                                          --| ( when display cursor is off ) 
 
        elsif ((pixel_x_delay2 = "0000000000") and (not(char_add = "00001010"))) then   --| rgb on when stripe 
            rgb_on <= '1';                                                              --| starts and there is  
        else                                                                            --| no enter character 
            null; 
        end if; 
    end if; 
end process; 
 
 
rgb_reg_next <= "010" when (video_on = '1' and font_bit = '1' and rgb_on = '1') else    -- rgb signal on/off 
                "000"; 
 
 
rgb_25MHz: process ( clk )                                                              -- rgb 25MHz 
begin 
    if (clk'event and clk = '1') then 
        if (vga_clk = '1') then 
            rgb_reg <= rgb_reg_next; 
        end if; 
    end if; 
end process; 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                              O U T P U T   S I G N A L S                             -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
rgb <= rgb_reg; 
 
 
end Behavioral; 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                                                                                      -- 
--                                     F O N T   R O M                                  -- 
--                                                                                      -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                                                                                      -- 
--        CONFIGURATION:                    FUNCTION:                                   -- 
--                                                                                      -- 
--      - FONT ROM CONTENTS               - STORES ALL CHARACTERS THAT CAN BE           -- 
--      - BLOCK ROM ADDRESS REGISTER        PRINTED ON THE SCREEN                       -- 
--      - OUTPUT SIGNALS                                                                -- 
--                                        - CONTAINS 128 CHARACTERS ADDRESSED           -- 
--                                          BY INDIVIDUAL ASCII CODE                    -- 
--                                                                                      -- 
--                                        - USES FPGA BLOCK-ROM                         -- 
--                                          NOTE: (1 CLK CYCLE READ DELAY)              -- 
--                                                                                      -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
use ieee.numeric_std.all; 
 
 
 
entity font_rom is 
 
    port(    
        clk: in std_logic;                                            -- clock ( 50MHz ) 
        add: in std_logic_vector(10 downto 0);                        -- data address 
        data: out std_logic_vector(7 downto 0)                        -- data output 
    ); 
 
 
end font_rom; 
 
architecture Behavioral of font_rom is 
 
    constant ADD_WIDTH: integer:= 11;                                -- address width 
    constant DATA_WIDTH: integer:= 8;                                -- data width 
     
    signal add_reg: std_logic_vector(ADD_WIDTH-1 downto 0);          -- address register 
     
    type rom_type is array (0 to 2**ADD_WIDTH-1) 
        of std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 downto 0); 
         
    constant ROM: rom_type:= (                                                                      
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------   
--                            F O N T   R O M   C O N T E N T S                         -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
   -- code x00                                 
   "00000000", -- 0 
   "00000000", -- 1 
   "00000000", -- 2 
   "00000000", -- 3 
   "00000000", -- 4 
   "00000000", -- 5 
   "00000000", -- 6 
   "00000000", -- 7 
   "00000000", -- 8 
   "00000000", -- 9 
   "00000000", -- a 
   "00000000", -- b 
   "00000000", -- c 
   "00000000", -- d 
   "00000000", -- e 
   "00000000", -- f 
   -- code x01 
   "00000000", -- 0 
   "00000000", -- 1 
   "00000000", -- 2 
   "00000000", -- 3 
   "00000000", -- 4 
   "00000000", -- 5 
   "00000000", -- 6 
   "00000000", -- 7 
   "00000000", -- 8 
   "00000000", -- 9 
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   "00000000", -- a 
   "00000000", -- b 
   "00000000", -- c 
   "00000000", -- d 
   "00000000", -- e 
   "00000000", -- f 
   -- code x02 
   "00000000", -- 0 
   "00000000", -- 1 
   "01111110", -- 2  ****** 
   "11111111", -- 3 ******** 
   "11011011", -- 4 ** ** ** 
   "11111111", -- 5 ******** 
   "11111111", -- 6 ******** 
   "11000011", -- 7 **    ** 
   "11100111", -- 8 ***  *** 
   "11111111", -- 9 ******** 
   "11111111", -- a ******** 
   "01111110", -- b  ****** 
   "00000000", -- c 
   "00000000", -- d 
   "00000000", -- e 
   "00000000", -- f 
   -- code x03 
   "00000000", -- 0 
   "00000000", -- 1 
   "00000000", -- 2 
   "00000000", -- 3 
   "01101100", -- 4  ** ** 
   "11111110", -- 5 ******* 
   "11111110", -- 6 ******* 
   "11111110", -- 7 ******* 
   "11111110", -- 8 ******* 
   "01111100", -- 9  ***** 
   "00111000", -- a   *** 
   "00010000", -- b    * 
   "00000000", -- c 
   "00000000", -- d 
   "00000000", -- e 
   "00000000", -- f 
   -- code x04 
   "00000000", -- 0 
   "00000000", -- 1 
   "00000000", -- 2 
   "00000000", -- 3 
   "00010000", -- 4    * 
   "00111000", -- 5   *** 
   "01111100", -- 6  ***** 
   "11111110", -- 7 ******* 
   "01111100", -- 8  ***** 
   "00111000", -- 9   *** 
   "00010000", -- a    * 
   "00000000", -- b 
   "00000000", -- c 
   "00000000", -- d 
   "00000000", -- e 
   "00000000", -- f 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                                                                                      -- 
--                      V  G  A     S Y N C H R O N I Z A T I O N                       -- 
--                                                                                      -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                                                                                      -- 
--       CONFIGURATION:                      FUNCTION:                                  -- 
--                                                                                      -- 
--     - CLK DIVIDER, SYNC COUNTER AND     - GENERATES VGA SYNCHRONIZATION SIGNALS      -- 
--       OUTPUT BUFFER REGISTERS             HORIZONTAL_SYNC AND VERTICAL_SYNC          -- 
--     - VGA_CLK GENERATION                                                             -- 
--     - SWEEP STATUS SIGNALS              - GENERATES VGA PIXEL COORDINATES            -- 
--     - HORIZONTAL SYNC AND                 PIXEL_X AND PIXEL_Y                        -- 
--       VERTICAL SYNC COUNTERS                                                         -- 
--     - SYNCHRONIZATION SIGNAL            - GENERATES VGA TIMING SIGNALS               -- 
--       GENERATION                          VIDEO_ON AND VGA_CLK (25 MHz)              -- 
--     - OUTPUT SIGNALS                                                                 -- 
--                                         - 640 X 480 RESOLUTION SCREEN REFRESH        -- 
--                                           RATE OF ~60 Hz                             -- 
--                                                                                      -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
use ieee.numeric_std.all; 
 
 
entity vga_synchronization is 
    port ( 
        clk: in  std_logic;                             -- clock ( 50MHz ) 
 
        pixel_x: out std_logic_vector (9 downto 0);     -- pixel x position ---> Video Memory Read Logic 
        pixel_y: out std_logic_vector (8 downto 0);     -- pixel y position ---> Video Memory Read Logic 
 
        video_on: out std_logic;                        -- video on signal ---> RGB Signal Generation 
        vga_clk: out std_logic;                         -- vga clock ---> RGB Signal Generation 
 
        h_sync: out std_logic;                          -- horizontal synchronization signal ---> Display 
        v_sync: out std_logic                           -- vertical synchronization signal ---> Display 
    ); 
end vga_synchronization; 
 
 
architecture Behavioral of vga_synchronization is 
 
    constant HD: integer:= 642;                         -- horizontal display area 
    constant HF: integer:= 14;                          -- horizontal front porch 
    constant HB: integer:= 48;                          -- horizontal back porch 
    constant HR: integer:= 96;                          -- horizontal retrace 
 
    constant VD: integer:= 480;                         -- vertical display area 
    constant VF: integer:= 10;                          -- vertical front porch 
    constant VB: integer:= 33;                          -- vertical back porch 
    constant VR: integer:= 2;                           -- vertical retrace 
 
    signal clk_div2_reg: std_logic:= '0';               -- clock divider for 25 MHz clock 
    signal clk_div2_next: std_logic; 
 
    signal h_count_reg, h_count_reg_next: unsigned(9 downto 0):= (others => '0');   -- synchronization counters 
    signal v_count_reg, v_count_reg_next: unsigned(9 downto 0):= (others => '0'); 
 
    signal v_sync_reg, h_sync_reg: std_logic:= '0';             -- output buffer 
    signal v_sync_reg_next, h_sync_reg_next: std_logic; 
 
    signal h_end, v_end: std_logic;                             -- sweep status signals 
    signal sync_clk: std_logic;                                 -- synchronization counters clock 
 
begin 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                                    R E G I S T E R S                                 -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
registers: process ( clk ) 
begin 
    if (clk'event and clk = '1') then 
 
        clk_div2_reg <= clk_div2_next;                          -- clock divider register 
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        v_count_reg <= v_count_reg_next;                        -- synchronization counter register 
        h_count_reg <= h_count_reg_next; 
 
        v_sync_reg <= v_sync_reg_next;                          -- output buffer registers 
        h_sync_reg <= h_sync_reg_next; 
 
    end if; 
end process; 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                           V G A _ C L K   G E N E R A T I O N                        -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
clk_div2_next <= not (clk_div2_reg); 
 
sync_clk <= '1' when clk_div2_reg = '1' else                    -- 25 MHz clock 
            '0'; 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                       S W E E P   S T A T U S   S I G N A L S                        -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
h_end <= '1' when h_count_reg = (HD + HF + HB + HR - 1) else    -- horizontal counter end signal 
         '0'; 
 
v_end <= '1' when v_count_reg = (VD + VF + VB + VR - 1) else    -- vertical counter end signal 
         '0'; 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                   S Y N C H R O N I Z A T I O N   C O U N T E R S                    -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
horizontal_counter: process ( sync_clk, h_end, h_count_reg ) 
begin 
    if (sync_clk = '1') then 
        if (h_end = '1') then 
            h_count_reg_next <= (others => '0');                -- horizontal count starts over when h_end is 1 
        else 
            h_count_reg_next <= h_count_reg + 1; 
        end if; 
    else 
        h_count_reg_next <= h_count_reg; 
    end if; 
end process; 
 
 
vertical_counter: process ( sync_clk, h_end, v_end, v_count_reg ) 
begin 
    if (sync_clk = '1' and h_end = '1') then 
        if (v_end = '1') then 
            v_count_reg_next <= (others => '0');                --| vertical count starts over when h_end 
        else                                                    --| and v_end are both 1 simultaneously 
            v_count_reg_next <= v_count_reg + 1; 
        end if; 
    else 
        v_count_reg_next <= v_count_reg; 
    end if; 
end process; 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--           S Y N C H R O N I Z A T I O N   S I G N A L   G E N E R A T I O N          -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
h_sync_reg_next <= '1' when (h_count_reg >= (HD + HF)) and (h_count_reg <= (HD + HF + HR -1)) else 
                   '0'; 
 
v_sync_reg_next <= '1' when (v_count_reg >= (VD + VF)) and (v_count_reg <= (VD + VF + VR -1)) else 
                   '0'; 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                              O U T P U T   S I G N A L S                             -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
video_on <= '1' when (h_count_reg < HD) and (v_count_reg < VD) else         -- video on/off 
            '0'; 
 
 
h_sync <= h_sync_reg;                                                       -- vga synchronization signals 
v_sync <= v_sync_reg; 
 
 
pixel_x <= std_logic_vector(h_count_reg);                                   -- pixel coordinates 
pixel_y <= std_logic_vector(v_count_reg(8 downto 0)); 
 
 
vga_clk <= sync_clk;                                                        -- vga clock 
  
  
end Behavioral; 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                                                                                      -- 
--                            T O P   L E V E L   S Y S T E M                           -- 
--                                                                                      -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                                                                                      -- 
--       Author: Matti Isola                Created: 2012                               -- 
--                                                                                      -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                                                                                      -- 
--       CONFIGURATION:                     FUNCTION:                                   -- 
--                                                                                      -- 
--     - CPU                              - TOP LEVEL DESIGN                            -- 
--     - PS/2 PORT RECEIVER                                                             -- 
--     - KEYBOARD KEY CODE DETECTOR       - CONNECTS CPU TO KEYBOARD AND MONITOR        -- 
--     - VGA SYNCHRONIZATION                                                            -- 
--     - VIDEO MEMORY CURSOR CONTROL                                                    -- 
--     - VIDEO MEMORY READ LOGIC                                                        -- 
--     - RGB SIGNAL GENERATION                                                          -- 
--                                                                                      -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
 
 
entity top_level_system is 
    port ( 
        clk: in std_logic;                                  -- clock ( 50MHz ) 
        ps2_clk: in std_logic;                              -- Keyboard ---> ps2 clock 
        ps2_data: in std_logic;                             -- Keyboard ---> ps2 data 
 
        h_sync: out std_logic;                              -- horizontal synchronization signal ---> Display 
        v_sync: out std_logic;                              -- vertical synchronization signal ---> Display 
        rgb: out std_logic_vector(2 downto 0);              -- rgb signal ---> Display 
 
 
        cursor_y_test: out std_logic_vector(4 downto 0)     --| ( test signal: video memory cursor y position 
    );                                                      --| ---> FPGA leds ) 
end top_level_system; 
 
 
architecture Behavioral of top_level_system is 
 
    signal ps2_data_out: std_logic_vector(7 downto 0);      --| PS2 Port Receiver ---> ps2 data out 
                                                            --| ---> Key Code Detector 
 
    signal receive_done_tick: std_logic;                    --| PS2 Port Receiver ---> receive done tick 
                                                            --| ---> Key Code Detector 
 
    signal ascii_code: std_logic_vector(7 downto 0);        -- Key Code Detector ---> ascii code ---> CPU 
     
    signal ascii_load_tick: std_logic;                      -- Key Code Detector ---> ascii load tick ---> CPU 
 
    signal disp_data: std_logic_vector(7 downto 0);         --| CPU ---> display data 
                                                            --| ---> ( Video Memory Cursor Control, 
                                                            --|        RGB Signal Generation ) 
 
    signal disp_write: std_logic;                           --| CPU ---> display write signal 
                                                            --| ---> Video Memory Cursor Control 
 
    signal cursor_x: std_logic_vector(6 downto 0);          --| Video Memory Cursor Control 
                                                            --| ---> cursor x position ---> RGB Signal Generation 
 
    signal cursor_y: std_logic_vector(4 downto 0);          --| Video Memory Cursor Control ---> cursor y position 
                                                            --| ---> ( Video Memory Read Logic, 
                                                            --|        RGB Signal Generation ) 
 
    signal video_mem_write: std_logic;                      --| Video Memory Cursor Control 
                                                            --| ---> video memory write signal 
                                                            --| ---> RGB Signal Generation 
 
    signal display_clear: std_logic;                        --| Video Memory Cursor Control 
                                                            --| ---> display clear signal 
                                                            --| ---> Video Memory Read Logic 
 
    signal pixel_x: std_logic_vector(9 downto 0);           --| VGA Synchronization ---> pixel x position 
                                                            --| ---> Video Memory Read Logic 
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    signal pixel_y: std_logic_vector(8 downto 0);           --| VGA Synchronization ---> pixel y position 
                                                            --| ---> Video Memory Read Logic 
 
    signal video_on: std_logic;                             --| VGA Synchronization ---> video on signal 
                                                            --| ---> RGB Signal Generation 
 
    signal vga_clk: std_logic;                              --| VGA Synchronization ---> vga clock 
                                                            --| ---> RGB Signal Generation 
 
    signal pixel_x_add: std_logic_vector(9 downto 0);       --| Video Memory Read Logic 
                                                            --| ---> pixel x address in video memory 
                                                            --| ---> RGB Signal Generation 
 
    signal pixel_y_add: std_logic_vector(8 downto 0);       --| Video Memory Read Logic 
                                                            --| ---> pixel y address in video memory 
                                                            --| ---> RGB Signal Generation 
 
begin 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                                       C  P  U                                        -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
cpu: entity work.CPU 
    port map( 
        clk => clk, 
        ascii_code => ascii_code, 
        ascii_load_tick => ascii_load_tick, 
        disp_data => disp_data, 
        disp_write => disp_write 
    ); 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                          P S / 2   P O R T   R E C E I V E R                         -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
PS2_port_receiver: entity work.PS2_port_receiver 
    port map( 
        clk => clk, 
        ps2_clk => ps2_clk, 
        ps2_data => ps2_data, 
        receive_done_tick => receive_done_tick, 
        ps2_data_out => ps2_data_out 
    ); 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                 K E Y B O A R D   K E Y   C O D E   D E T E C T O R                  -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
key_code_detector: entity work.key_code_detector 
    port map( 
        clk => clk, 
        receive_done_tick => receive_done_tick, 
        ps2_data_out => ps2_data_out, 
        ascii_code => ascii_code, 
        ascii_load_tick => ascii_load_tick 
    ); 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                         V G A   S Y N C H R O N I Z A T I O N                        -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
vga_synchronization: entity work.vga_synchronization 
    port map( 
        clk => clk, 
        h_sync => h_sync , 
        v_sync  => v_sync, 
        pixel_x => pixel_x, 
        pixel_y => pixel_y, 
        vga_clk => vga_clk, 
        video_on => video_on 
    ); 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                  V I D E O   M E M O R Y   C U R S O R   C O N T R O L               -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
video_memory_cursor_control: entity work.video_memory_cursor_control 
    port map( 
        clk => clk, 
        disp_write => disp_write, 
        disp_data  => disp_data, 
        cursor_x => cursor_x, 
        cursor_y => cursor_y, 
        video_mem_write => video_mem_write, 
        display_clear => display_clear 
    ); 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                     V I D E O   M E M O R Y   R E A D   L O G I C                    -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
video_memory_read_logic: entity work.video_memory_read_logic 
    port map( 
        clk => clk, 
        cursor_y => cursor_y, 
        pixel_x => pixel_x, 
        pixel_y => pixel_y, 
        pixel_x_add => pixel_x_add, 
        pixel_y_add => pixel_y_add, 
        display_clear => display_clear 
    ); 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--                        R G B   S I G N A L   G E N E R A T I O N                     -- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
rgb_signal_generation: entity work.rgb_signal_generation 
    port map( 
        clk => clk, 
        vga_clk => vga_clk, 
        video_on => video_on, 
        video_mem_write => video_mem_write, 
        disp_data => disp_data, 
        cursor_x => cursor_x, 
        cursor_y => cursor_y, 
        pixel_x_add => pixel_x_add, 
        pixel_y_add => pixel_y_add, 
        rgb => rgb 
    ); 
 
 
cursor_y_test <= cursor_y;                                      -- cursor y test signal 
 
 
end Behavioral; 
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LIBRARY ieee; 
USE ieee.std_logic_1164.ALL; 
  
  
ENTITY CPU_tb IS 
END CPU_tb; 
  
ARCHITECTURE behavior OF CPU_tb IS  
  
    -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT) 
  
    COMPONENT CPU 
    PORT( 
         clk : IN  std_logic; 
         ascii_code : IN  std_logic_vector(7 downto 0); 
         ascii_load_tick : IN  std_logic; 
         disp_data : OUT  std_logic_vector(7 downto 0); 
         disp_write : OUT  std_logic 
        ); 
    END COMPONENT; 
     
 
   --Inputs 
   signal clk : std_logic := '0'; 
   signal ascii_code : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0'); 
   signal ascii_load_tick : std_logic := '0'; 
 
    --Outputs 
   signal disp_data : std_logic_vector(7 downto 0); 
   signal disp_write : std_logic; 
 
   -- Clock period definitions 
   constant clk_period : time := 20 ns; 
  
BEGIN 
  
    -- Instantiate the Unit Under Test (UUT) 
   uut: CPU PORT MAP ( 
          clk => clk, 
          ascii_code => ascii_code, 
          ascii_load_tick => ascii_load_tick, 
          disp_data => disp_data, 
          disp_write => disp_write 
        ); 
 
   -- Clock process definitions 
   clk_process :process 
   begin 
        clk <= '0'; 
        wait for clk_period/2; 
        clk <= '1'; 
        wait for clk_period/2; 
   end process; 
  
 
   -- Stimulus process 
   stim_proc: process 
   begin         
 
      wait for 100 ns;   
 
        ascii_code <= "00000000"; 
        ascii_load_tick <= '0'; 
         
      wait for 20 ns; 
         
        ascii_code <= "00001010"; 
        ascii_load_tick <= '1'; 
         
      wait for 20 ns; 
         
        ascii_load_tick <= '0'; 
         
      wait; 
   end process; 
 
END; 
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filename1 = 'Control Program - FPGA CPU.txt' 
filename2 = 'machine.txt' 
RAW = 'v2.0 raw\n' 
 
 
LDA = '01'      # AC <= MEM 
STO = '02'      # MEM <= AC       
CLE = '03'      # Clear E (alu flag) 
CMA = '04'      # Complement AC 
CME = '05'      # Complement E 
JMP = '06'      # PC <= AR 
ISZ = '07'      # DR <= MEM; increment DR; MEM <= DR, skip if DR=0 
BSA = '08'      # MEM <= PC, increment AR; PC <= AR 
SKI = '09'      # Skip if FGI=0 (input flag) 
SKE = '0a'      # Skip if E=0 
SNZ = '0b'      # Skip if AC not 0 
SZA = '0c'      # Skip if AC=0 
MDR = '0d'      # AC <= DR 
ION = '0e'      # Enable interrupt, clear R (interrupt flag) 
IOF = '0f'      # Disable interrupt 
 
OUT = '10'      # OUTR <= MEM 
INP = '11'      # MEM <= INPR, clear FGI 
INC = '12'      # Increment AC 
AND = '13'      # AC and MEM 
XOR = '14'      # AC xor MEM 
CIR = '15'      # Shift AC right 
CIL = '16'      # Shift AC left 
ADD = '17'      # AC + MEM 
SUB = '18'      # AC - MEM 
MUL = '19'      # AC * MEM 
DIV = '1a'      # AC / MEM 
CMP = '1b'      # AC compare MEM 
ILDA = '1c'     # Indirect AC <= MEM 
ISTO = '1d'     # Indirect MEM <= AC 
IJMP = '1e'     # Indirect PC <= AR 
IOUT = '1f'     # Indirect OUTR <= MEM 
 
 
row_number = 0 
row_number_hex = 0 
 
table = {} 
 
index = -1 
 
file1 = open(filename1, 'r') 
 
 
while True:     
    row = file1.readline() 
           
    if len(row) == 0: 
        break 
     
    if row != '\n':     
        list = row.split() 
         
        print list 
         
        name1 = list[0] 
                 
        row_number_hex = hex(row_number)  
     
        row = str(row_number_hex) 
        row = row + '\n' 
         
        table[name1] = row[2:] 
        row_number = row_number + 1 
        
     
file1.close 
 
print table 
 
file2 = open (filename2, 'w') 
file2.write(RAW) 
 
file1 = open(filename1, 'r') 
 
 
while True: 
    row = file1.readline() 
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    if len(row) == 0: 
        break 
     
    if row != '\n': 
        list = row.split() 
         
        name2 = list[1] 
        name3 = list[2] 
 
        index = index + 1 
 
        if name2 == 'LDA': 
            operand = '000' + table[name3] 
            code = LDA + operand[-5:] 
            file2.write(code)   
      
        elif name2 == 'ILDA': 
            operand = '000' + table[name3] 
            code = ILDA + operand[-5:] 
            file2.write(code) 
                   
        elif name2 == 'STO': 
            operand = '000' + table[name3] 
            code = STO + operand[-5:] 
            file2.write(code)         
             
        elif name2 == 'ISTO': 
            operand = '000' + table[name3] 
            code = ISTO + operand[-5:] 
            file2.write(code)     
     
        elif name2 == 'JMP': 
            operand = '000' + table[name3] 
            code = JMP + operand[-5:] 
            file2.write(code)   
         
        elif name2 == 'IJMP': 
            operand = '000' + table[name3] 
            code = IJMP + operand[-5:] 
            file2.write(code)   
 
        elif name2 == 'ISZ': 
            operand = '000' + table[name3] 
            code = ISZ + operand[-5:] 
            file2.write(code)   
 
        elif name2 == 'BSA': 
            operand = '000' + table[name3] 
            code = BSA + operand[-5:] 
            file2.write(code)   
         
        elif name2 == 'INP': 
            operand = '000' + table[name3] 
            code = INP + operand[-5:] 
            file2.write(code)           
 
        elif name2 == 'OUT': 
            operand = '000' + str(table[name3]) 
            code = OUT + operand[-5:] 
            file2.write(code)  
         
        elif name2 == 'IOUT': 
            operand = '000' + table[name3] 
            code = IOUT + operand[-5:] 
            file2.write(code)  
         
        elif name2 == 'AND': 
            operand = '000' + table[name3] 
            code = AND + operand[-5:] 
            file2.write(code)      
                  
        elif name2 == 'XOR': 
            operand = '000' + table[name3] 
            code = XOR + operand[-5:] 
            file2.write(code)   
         
        elif name2 == 'ADD': 
            operand = '000' + table[name3] 
            code = ADD + operand[-5:] 
            file2.write(code)    
         
        elif name2 == 'SUB': 
            operand = '000' + table[name3] 
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            code = SUB + operand[-5:] 
            file2.write(code)      
         
        elif name2 == 'MUL': 
            operand = '000' + table[name3] 
            code = MUL + operand[-5:] 
            file2.write(code)          
         
        elif name2 == 'DIV': 
            operand = '000' + table[name3] 
            code = DIV + operand[-5:] 
            file2.write(code)     
         
        elif name2 == 'CMP': 
            operand = '000' + table[name3] 
            code = CMP + operand[-5:] 
            file2.write(code)                                     
  
  
  
  
                      
        elif name2 == 'CLE': 
            code = CLE + '0000\n' 
            file2.write(code)   
 
        elif name2 == 'CMA': 
            code = CMA + '0000\n' 
            file2.write(code)   
         
        elif name2 == 'CME': 
            code = CME + '0000\n' 
            file2.write(code)   
       
        elif name2 == 'ION': 
            code = ION + '0000\n' 
            file2.write(code)        
         
        elif name2 == 'IOF': 
            code = IOF + '0000\n' 
            file2.write(code)   
         
        elif name2 == 'SZA': 
            code = SZA + '0000\n' 
            file2.write(code)   
         
        elif name2 == 'SNZ': 
            code = SNZ + '0000\n' 
            file2.write(code)   
         
        elif name2 == 'SKE': 
            code = SKE + '0000\n' 
            file2.write(code)   
         
        elif name2 == 'SKI': 
            code = SKI + '0000\n' 
            file2.write(code)   
         
        elif name2 == 'MDR': 
            code = MDR + '0000\n' 
            file2.write(code)   
         
        elif name2 == 'INC': 
            code = INC + '0000\n' 
            file2.write(code)  
         
        elif name2 == 'CIR': 
            code = CIR + '0000\n' 
            file2.write(code)    
         
        elif name2 == 'CIL': 
            code = CIL + '0000\n' 
            file2.write(code)   
                             
        elif name2 == 'HEX': 
            operand =  '00000' + name3 + '\n' 
            code = operand[-7:] 
            file2.write(code)   
             
        elif name2 == 'DEC': 
            number = int(name3) 
            number_hex = hex(number) 
            number_hex_str = str(number_hex) 
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            operand =  '00000' + number_hex_str[2:] + '\n' 
            code = operand[-7:] 
            file2.write(code)   
     
        else:         
            index_str = str(index) 
            print 'syntax error at line ' + index_str + ': ' + name2 
     
    else:         
        empty = '\n' 
        file2.write(empty) 
        
 
file2.close 
file1.close 
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INT_RETURN     HEX      0 
-              JMP      INTERRUPT 
 
 
-              OUT      C   / CONTROL PROGRAM V1.1 
-              OUT      O 
-              OUT      N   / SOURCE CODE ( FPGA CPU ) 
-              OUT      T 
-              OUT      R 
-              OUT      O 
-              OUT      L 
-              OUT      VALILYONTI  / 5,5 kilotavua 
-              OUT      P 
-              OUT      R   / Matti Isola, 2012 
-              OUT      O 
-              OUT      G 
-              OUT      R 
-              OUT      A 
-              OUT      M 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      V 
-              OUT      1 
-              OUT      PISTE   / COMMANDS: 
-              OUT      1 
-              OUT      ENTER   / HEL        -Help Screen 
-              OUT      ENTER   / CLS        -Display Clear 
-              OUT      8   / NEW        -Create Text File 
-              OUT      K   / OPE        -Open File 
-              OUT      VALILYONTI  / DEL        -Delete File 
-              OUT      R   / LIS        -List Files 
-              OUT      A    
-              OUT      M   / ,LABEL,INST,LABEL    -Create Assembly Program 
-              OUT      VALILYONTI  / LSA        -List Assembly Program 
-              OUT      S   / DLR X        -Delete Program Lines 
-              OUT      Y   / ASM        -Assemble Program 
-              OUT      S   / RUN        -Execute Program 
-              OUT      T   / CLR        -Clear Program 
-              OUT      E    
-              OUT      M   / -XXXXXX        -Create Machine Code Program 
-              OUT      VALILYONTI  / DIS        -Disassemble Memory Contents 
-              OUT      VALILYONTI  / EXA        -Examine Memory Contents 
-              OUT      1   / MEM        -Memory Query 
-              OUT      1   / STO        -Store Assembly Program 
-              OUT      5   / LDA        -Load Assembly Program 
-              OUT      2 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      B    
-              OUT      Y 
-              OUT      T   /     Lisäyksiä Logisim-versioon: 
-              OUT      E 
-              OUT      S   /     - Backspace 
-              OUT      VALILYONTI  /     - Muistinhallinta, muistia vapautuu kun   
-              OUT      F   /       tiedostoja poistetaan  
-              OUT      R   /     - Assembly-kielisten ohjelmien syöttäminen, 
-              OUT      E   /       kääntäminen, ajaminen sekä tallennus  
-              OUT      E   /     - Konekielisten (hex) ohjelmien syöttäminen ja 
-              OUT      ENTER   /       ajaminen  
    /     - Muistin sisällön tutkiminen, assembly- tai 
    /       konekielisenä 
    
 
    /     - Muuta: Lopussa ohjelma joka laskee 
    /       alkulukuja (Control Program alueella) 
 
 
-              LDA      END   / Tallennetaan File-Memoryn alkuun (1b7f hex) 
-             ISTO      POINT    / tiedostojärjestelmän ohjausmerkki END. 
    / Uusi tiedosto voidaan kirjoittaa vain END-merkin 
    / perään. 
 
READY          OUT      ENTER   / Käskyn suorituksen jälkeinen paluuosoite 
 
-              OUT      ENTER   / HUOM: Assemblerin taulukolle (1) on varattu 
-              OUT      R   /       muistialue: 1580 ---> 197f (hex) 
-              OUT      E   /       Assemblerin taulukolle (2) on varattu 
-              OUT      A   /       muistialue: 1980 ---> 1b7e 
-              OUT      D   /       File-Memory on 
-              OUT      Y   /       muistialueella: 1b7f ---> 1f7f 
-              OUT      ENTER   /       Program-Memory on  
    /       muistialueella: 1f80 ---> 1fff 
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READY_CODE     OUT      NUOLI   /       Backspacen mahdollistava tekstinsyöttöalue
    /       on muistialueella: 19a0 ---> 1b7e 
    /       Ja on siis assemblerin taulukko (2):sen 
    /       alueella. 
 
 
 
 
-              LDA      DEC=6561  / Tekstinsyöttöalueen pointterin alustus.  
-              STO      INP_POINTALUS  / HUOM: Näytön vasen laita täytyy olla jaollinen                  
    /       80:llä (dec), jotta backspace  
    /       saadaan toimimaan oikein. 
 
 
 
 
-              BSA      INPUT_ALI  / Aliohjelmakutsu (INPUT), tekstin syöttäminen 
    / (kunnes ENTER painettu) 
 
 
 
 
-              BSA      MEM_STO_ALI  / Aliohjelmakutsu (mem_sto), tekstinsyöttöalueen 
    / tallennus muistipaikkoihin 
 
 
 
 
-              JMP      KASKY_TULKINTA  / *** Hypätään käskyn tulkintaan *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INPUT_ALI      HEX      0   / ---ALIOHJELMA--- (INPUT), tekstin syöttäminen 
    / (kunnes ENTER painettu) 
 
 
 
 
-              BSA      INP_ALUS_ALI  / Aliohjelmakutsu (inp_alus), alustetaan  
    / tekstinsyöttöalueen muistipaikat 
 
 
 
 
INPUT_LOOP     BSA      INPUT_KEY_ALI  / Aliohjelmakutsu (input_key), katsotaan onko  
    / näppäintä painettu 
 
 
 
 
-              INP      NAPPI   / Näppäintä on painettu  
    / (tallennetaan muistipaikkaan NAPPI). 
-              LDA      INP_POINT  / Katsotaan onko pointteri "0". 
-              XOR      INP_POINTALUS 
-              SZA      - 
-              JMP      TULOST_NAPPI 
 
-              LDA      NAPPI   / Backspacea ei tulosteta poitterin ollessa "0" 
-              XOR      BACKSPACE 
-              SNZ      - 
-              JMP      INPUT_LOOP 
 
TULOST_NAPPI   OUT      NAPPI   / Tulostetaan painettu näppäin 
 
-              LDA      NAPPI  
-              XOR      ENTER   / Onko ENTER painettu? 
-              SNZ      - 
-             IJMP      INPUT_ALI  / Jos ENTER painettu niin poistuu aliohjelmasta 
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-              BSA      INPUT_STO_ALI  / Aliohjelmakutsu (input_sto), painetun näppäimen 
    / tallennus tekstinsyöttöalueelle 
 
 
 
 
-              JMP      INPUT_LOOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INP_ALUS_ALI   HEX      0   / ---ALIOHJELMA--- (inp_alus), alustetaan  
    / tekstinsyöttöalueen muistipaikat 
-              LDA      INP_POINTALUS 
-              STO      INP_POINT 
 
ALUS_LOOP      LDA      DEC=0 
-             ISTO      INP_POINT 
 
-              ISZ      INP_POINT               
 
-              LDA      INP_POINT_END 
-              CMP      INP_POINT 
-              SZA      - 
-              JMP      ALUS_LOOP_END                
 
-              JMP      ALUS_LOOP 
 
ALUS_LOOP_END  LDA      INP_POINTALUS 
-              STO      INP_POINT 
-             IJMP      INP_ALUS_ALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INPUT_KEY_ALI  HEX      0   / ---ALIOHJELMA--- (input_key), katsotaan onko 
    / näppäintä painettu 
-              LDA      DEC=0 
 
 
INPUT_ALKU_1   SKI      -   / Katsotaan onko näppäintä painettu 
-             IJMP      INPUT_KEY_ALI       
 
-              INC      -   / HUOM: Suurin osa ajasta ollaan tässä aliohjelmassa 
-              XOR      DEC=0 
-              SZA      - 
-              JMP      INPUT_ALKU_1 
 
 
-              OUT      KURSORI  / Tulosta kursori kun akkumulaattori on pyörähtänyt 
    / ympäri 
 
 
INPUT_ALKU_2   SKI      -   / Katsotaan onko näppäintä painettu 
-             IJMP      INPUT_KEY_ALI 
 
-              INC      - 
-              XOR      DEC=0 
-              SZA      - 
-              JMP      INPUT_ALKU_2 
 
 
-              OUT      EMPTY   / Tulosta "backspace" kun akkumulaattori on  
    / pyörähtänyt ympäri 
 
-              JMP      INPUT_ALKU_1 
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INPUT_STO_ALI  HEX      0   / ---ALIOHJELMA--- (input_sto), painetun näppäimen 
    / tallennus tekstinsyöttöalueelle 
-              LDA      NAPPI 
-              XOR      BACKSPACE  / Katsotaan onko backspacea painettu 
-              SZA      - 
-              JMP      INP_STO 
 
-              LDA      INP_POINT  / Backspace ei vaikuta näytön vasemmassa laidassa. 
-              DIV      DEC=80   / Komentokehotteessa INP_POINT on alustettava  
    / paikkaan (80:llä jaollinen luku + 1). 
 
-              MDR      -   / Siirretään jakojäännös ac:hen 
 
-              SNZ      - 
-             IJMP      INPUT_STO_ALI            
 
-              LDA      INP_POINT 
-              SUB      DEC=1 
-              STO      INP_POINT 
 
-              LDA      INP_POINT_END  / Lopetetaan tallennus INP_POINT_END:n jälkeen 
-              CMP      INP_POINT                  
-              SZA      - 
-             IJMP      INPUT_STO_ALI   
 
 
 
-              LDA      DEC=0 
-             ISTO      INP_POINT 
-             IJMP      INPUT_STO_ALI 
 
 
 
INP_STO        LDA      INP_POINT_END  / Lopetetaan tallennus INP_POINT_END:n jälkeen 
-              CMP      INP_POINT                  
-              SZA      - 
-              JMP      INP_POINT+1  / Pointteria kasvatetaan kuitenkin 
 
 
 
-              LDA      NAPPI 
-             ISTO      INP_POINT  / Tallennetaan nappi pointterin osoittamaan paikkaan 
 
 
 
INP_POINT+1    ISZ      INP_POINT  / Kasvata pointteria               
 
-             IJMP      INPUT_STO_ALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEM_STO_ALI    HEX      0   / ---ALIOHJELMA--- (mem_sto), tekstinsyöttöalueen 
    / tallennus muistipaikkoihin 
-              LDA      INP_POINT 
-              STO      INP_POINT_VER  / Tallennetaan Input-pointterin arvo (Assembly-
    / ohjelman syöttöä varten) 
-              LDA      INP_POINTALUS 
-              STO      INP_POINT  
 
 
 
-             ILDA      INP_POINT  / Tekstinsyöttöalueen paikkojen (0-8) tallennus 
    / muistipaikkoihin (M-1 - M-8) 
-              STO      M-1 
-              ISZ      INP_POINT               
 
-             ILDA      INP_POINT 
-              STO      M-2 
-              ISZ      INP_POINT               
 
-             ILDA      INP_POINT 
-              STO      M-3 
-              ISZ      INP_POINT               
 
-             ILDA      INP_POINT 
-              STO      M-4 
-              ISZ      INP_POINT 
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-             ILDA      INP_POINT 
-              STO      M-5 
-              ISZ      INP_POINT               
-             ILDA      INP_POINT 
-              STO      M-6 
-              ISZ      INP_POINT               
 
-             ILDA      INP_POINT 
-              STO      M-7 
-              ISZ      INP_POINT               
 
-             ILDA      INP_POINT 
-              STO      M-8   
 
-             IJMP      MEM_STO_ALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KASKY_TULKINTA LDA      M-1   / *** KÄSKYN TULKINTA *** 
 
-              XOR      H 
-              SNZ      -   / Vertaa syötetyn käskyn ja HELP-käskyn 1. kirjain 
-              JMP      HELPTULK2 
-              JMP      CLSTULK1 
 
HELPTULK2      LDA      M-2   / Vertaa syötetyn käskyn ja HELP-käskyn 2. kirjain 
-              XOR      E 
-              SNZ      - 
-              JMP      HELPTULK3 
-              JMP      CLSTULK1 
 
HELPTULK3      LDA      M-3   / Vertaa syötetyn käskyn ja HELP-käskyn 3. kirjain 
-              XOR      L 
-              SNZ      - 
-              JMP      HELP   / Jos täsmää niin hyppää HELP-käskyyn 
 
 
 
 
CLSTULK1       LDA      M-1   / Vertaa syötetyn käskyn ja CLS-käskyn 1.kirjain 
-              XOR      C 
-              SNZ      - 
-              JMP      CLSTULK2 
-              JMP      NEWTULK1 
 
CLSTULK2       LDA      M-2   / Vertaa syötetyn käskyn ja CLS-käskyn 2. kirjain 
-              XOR      L 
-              SNZ      - 
-              JMP      CLSTULK3   
-              JMP      NEWTULK1 
 
CLSTULK3       LDA      M-3   / Vertaa syötetyn käskyn ja CLS-käskyn 3. kirjain 
-              XOR      S 
-              SNZ      - 
-              JMP      CLS   / Jos täsmää niin hyppää CLS-käskyyn 
 
 
 
 
NEWTULK1       LDA      M-1            
-              XOR      N             
-              SNZ      - 
-              JMP      NEWTULK2      
-              JMP      OPENTULK1 
 
NEWTULK2       LDA      M-2            
-              XOR      E            
-              SNZ      - 
-              JMP      NEWTULK3  
-              JMP      OPENTULK1 
 
NEWTULK3       LDA      M-3             
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-              XOR      W            
-              SNZ      - 
-              JMP      NEW 
 
 
 
 
OPENTULK1      LDA      M-1            
-              XOR      O             
-              SNZ      - 
-              JMP      OPENTULK2      
-              JMP      DELTULK1 
 
OPENTULK2      LDA      M-2            
-              XOR      P            
-              SNZ      - 
-              JMP      OPENTULK3  
-              JMP      DELTULK1 
 
OPENTULK3      LDA      M-3             
-              XOR      E            
-              SNZ      - 
-              JMP      OPEN 
 
 
 
 
DELTULK1       LDA      M-1            
-              XOR      D             
-              SNZ      - 
-              JMP      DELTULK2      
-              JMP      LISTULK1 
 
DELTULK2       LDA      M-2            
-              XOR      E            
-              SNZ      - 
-              JMP      DELTULK3  
-              JMP      LISTULK1 
 
DELTULK3       LDA      M-3             
-              XOR      L            
-              SNZ      - 
-              JMP      DELETE 
 
 
 
 
LISTULK1       LDA      M-1            
-              XOR      L             
-              SNZ      - 
-              JMP      LISTULK2      
-              JMP      MEMTULK1 
 
LISTULK2       LDA      M-2            
-              XOR      I            
-              SNZ      - 
-              JMP      LISTULK3  
-              JMP      MEMTULK1 
 
LISTULK3       LDA      M-3             
-              XOR      S            
-              SNZ      - 
-              JMP      LIST 
 
 
 
 
MEMTULK1       LDA      M-1            
-              XOR      M             
-              SNZ      - 
-              JMP      MEMTULK2      
-              JMP      CLEARTULK1 
 
MEMTULK2       LDA      M-2            
-              XOR      E            
-              SNZ      - 
-              JMP      MEMTULK3  
-              JMP      CLEARTULK1 
 
MEMTULK3       LDA      M-3             
-              XOR      M            
-              SNZ      - 
-              JMP      MEMORY 
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CLEARTULK1     LDA      M-1            
-              XOR      C            
-              SNZ      - 
-              JMP      CLEARTULK2   
-              JMP      RUNTULK1 
 
CLEARTULK2     LDA      M-2            
-              XOR      L            
-              SNZ      - 
-              JMP      CLEARTULK3 
-              JMP      RUNTULK1 
 
CLEARTULK3     LDA      M-3             
-              XOR      R             
-              SNZ      - 
-              JMP      CLR 
 
 
 
 
RUNTULK1       LDA      M-1            
-              XOR      R             
-              SNZ      - 
-              JMP      RUNTULK2   
-              JMP      EXATULK1 
 
RUNTULK2       LDA      M-2            
-              XOR      U            
-              SNZ      - 
-              JMP      RUNTULK3  
-              JMP      EXATULK1 
 
RUNTULK3       LDA      M-3             
-              XOR      N             
-              SNZ      - 
-              JMP      RUN 
 
 
 
 
EXATULK1       LDA      M-1            
-              XOR      E             
-              SNZ      - 
-              JMP      EXATULK2   
-              JMP      DISTULK1 
 
EXATULK2       LDA      M-2            
-              XOR      X            
-              SNZ      - 
-              JMP      EXATULK3 
-              JMP      DISTULK1 
 
EXATULK3       LDA      M-3             
-              XOR      A             
-              SNZ      - 
-              JMP      EXAMEM 
 
 
 
 
DISTULK1       LDA      M-1            
-              XOR      D             
-              SNZ      - 
-              JMP      DISTULK2   
-              JMP      ASMTULK1 
 
DISTULK2       LDA      M-2            
-              XOR      I            
-              SNZ      - 
-              JMP      DISTULK3 
-              JMP      ASMTULK1 
 
DISTULK3       LDA      M-3             
-              XOR      S             
-              SNZ      - 
-              JMP      DISASSEMBLE 
 
 
 
 
ASMTULK1       LDA      M-1            
-              XOR      A             
-              SNZ      - 
-              JMP      ASMTULK2   



Liite 13: Kontrolliohjelman lähdekoodi     196 

-              JMP      DLRTULK1 
 
ASMTULK2       LDA      M-2            
-              XOR      S            
-              SNZ      - 
-              JMP      ASMTULK3 
-              JMP      DLRTULK1 
 
ASMTULK3       LDA      M-3             
-              XOR      M             
-              SNZ      - 
-              JMP      ASSEMBLE 
DLRTULK1       LDA      M-1            
-              XOR      D             
-              SNZ      - 
-              JMP      DLRTULK2   
-              JMP      LSATULK1 
 
DLRTULK2       LDA      M-2            
-              XOR      L            
-              SNZ      - 
-              JMP      DLRTULK3 
-              JMP      LSATULK1 
 
DLRTULK3       LDA      M-3             
-              XOR      R             
-              SNZ      - 
-              JMP      ASM_DEL_LINES 
 
 
 
 
LSATULK1       LDA      M-1            
-              XOR      L             
-              SNZ      - 
-              JMP      LSATULK2   
-              JMP      STORETULK1 
 
LSATULK2       LDA      M-2            
-              XOR      S            
-              SNZ      - 
-              JMP      LSATULK3 
-              JMP      STORETULK1 
 
LSATULK3       LDA      M-3             
-              XOR      A             
-              SNZ      - 
-              JMP      ASM_LIST 
 
 
 
 
STORETULK1     LDA      M-1            
-              XOR      S             
-              SNZ      - 
-              JMP      STORETULK2   
-              JMP      LOADTULK1 
 
STORETULK2     LDA      M-2            
-              XOR      T            
-              SNZ      - 
-              JMP      STORETULK3 
-              JMP      LOADTULK1 
 
STORETULK3     LDA      M-3             
-              XOR      O             
-              SNZ      - 
-              JMP      ASM_STORE 
 
 
 
 
LOADTULK1      LDA      M-1            
-              XOR      L             
-              SNZ      - 
-              JMP      LOADTULK2   
-              JMP      CODETULK 
 
LOADTULK2      LDA      M-2            
-              XOR      D            
-              SNZ      - 
-              JMP      LOADTULK3 
-              JMP      CODETULK 
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LOADTULK3      LDA      M-3             
-              XOR      A             
-              SNZ      - 
-              JMP      ASM_LOAD 
 
 
 
 
CODETULK       LDA      M-1            
-              XOR      VIIVA             
-              SNZ      - 
-              JMP      CODE 
 
 
 
 
CODE2TULK      LDA      M-1            
-              XOR      PILKKU             
-              SNZ      - 
-              JMP      CODE2 
 
 
 
 
VIRHE          OUT      S   / SYNTAX ERROR 
-              OUT      Y 
-              OUT      N 
-              OUT      T 
-              OUT      A 
-              OUT      X 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      E 
-              OUT      R 
-              OUT      R 
-              OUT      O 
-              OUT      R               
-              JMP      READY 
 
 
 
 
EI-TIED        OUT      ENTER   / Tiedostonimeä ei löytynyt   
-              OUT      N 
-              OUT      O 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      S 
-              OUT      U 
-              OUT      C 
-              OUT      H 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      F 
-              OUT      I 
-              OUT      L 
-              OUT      E               
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      O 
-              OUT      R 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      D 
-              OUT      I 
-              OUT      R 
-              OUT      E  
-              OUT      C 
-              OUT      T 
-              OUT      O 
-              OUT      R  
-              OUT      Y 
-              JMP      READY 
 
 
 
 
MUISTI_LOPPU   OUT      ENTER   / Muisti ei riitä  
-              OUT      S 
-              OUT      A 
-              OUT      V 
-              OUT      E 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      E 
-              OUT      R 
-              OUT      R 
-              OUT      O 
-              OUT      R 
-              OUT      2PISTE 
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-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      N 
-              OUT      O 
-              OUT      T 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      E 
-              OUT      N 
-              OUT      O 
-              OUT      U 
-              OUT      G 
-              OUT      H 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      M 
-              OUT      E 
-              OUT      M 
-              OUT      O 
-              OUT      R 
-              OUT      Y 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      S 
-              OUT      P 
-              OUT      A 
-              OUT      C 
-              OUT      E 
-              JMP      READY 
 
 
 
 
CODE_VIRHE     OUT      ENTER   / Program-Memory käytetty loppuun 
-              OUT      S 
-              OUT      A 
-              OUT      V 
-              OUT      E 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      E 
-              OUT      R 
-              OUT      R 
-              OUT      O 
-              OUT      R 
-              OUT      2PISTE 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      N 
-              OUT      O 
-              OUT      T 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      E 
-              OUT      N 
-              OUT      O 
-              OUT      U 
-              OUT      G 
-              OUT      H 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      P 
-              OUT      R 
-              OUT      O 
-              OUT      G               
-              OUT      R 
-              OUT      A 
-              OUT      M 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      M 
-              OUT      E 
-              OUT      M 
-              OUT      O 
-              OUT      R 
-              OUT      Y 
-              JMP      READY 
 
 
 
 
ASM_VIRHE1     OUT      ENTER   / ASSEMBLER ERROR 1, nimiö ei täsmää 
 
 
-              BSA      CLR_P_MEM_ALI  / Aliohjelmakutsu (clr_p_mem), tyhjentää ja alustaa 
    / Program-Memoryn 
 
-              LDA      TMP5 
-              STO      TAUL1_POINT 
 
 
-              OUT      A 
-              OUT      S 
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-              OUT      S 
-              OUT      E 
-              OUT      M 
-              OUT      B 
-              OUT      L 
-              OUT      E 
-              OUT      R 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      E 
-              OUT      R 
-              OUT      R 
-              OUT      O 
-              OUT      R 
-              OUT      2PISTE 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      L 
-              OUT      A 
-              OUT      B 
-              OUT      E 
-              OUT      L 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      M 
-              OUT      I 
-              OUT      S 
-              OUT      M 
-              OUT      A 
-              OUT      T 
-              OUT      C 
-              OUT      H               
-              OUT      2PISTE 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      OP-1 
-              OUT      OP-2 
-              OUT      OP-3 
-              OUT      OP-4 
-              OUT      OP-5 
-              OUT      OP-6 
-              OUT      OP-7 
-              OUT      OP-8 
-              JMP      READY 
 
 
 
 
ASM_VIRHE2     OUT      ENTER   / ASSEMBLER ERROR 2, käsky ei täsmää 
 
 
-              BSA      CLR_P_MEM_ALI  / Aliohjelmakutsu (clr_p_mem), tyhjentää ja alustaa 
    / Program-Memoryn 
 
-              LDA      TMP5 
-              STO      TAUL1_POINT 
 
 
-              OUT      A 
-              OUT      S 
-              OUT      S 
-              OUT      E 
-              OUT      M 
-              OUT      B 
-              OUT      L 
-              OUT      E 
-              OUT      R 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      E 
-              OUT      R 
-              OUT      R 
-              OUT      O 
-              OUT      R 
-              OUT      2PISTE 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      C 
-              OUT      O 
-              OUT      M 
-              OUT      M 
-              OUT      A 
-              OUT      N 
-              OUT      D 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      S 
-              OUT      Y 
-              OUT      N 
-              OUT      T 
-              OUT      A 
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-              OUT      X 
-              OUT      2PISTE 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      K-1 
-              OUT      K-2 
-              OUT      K-3 
-              OUT      K-4 
-              JMP      READY 
 
 
 
 
ASM_VIRHE3     OUT      ENTER   / ASSEMBLER ERROR 3, ohjelmaa ei löytynyt 
-              OUT      A 
-              OUT      S 
-              OUT      S 
-              OUT      E 
-              OUT      M 
-              OUT      B 
-              OUT      L 
-              OUT      E 
-              OUT      R 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      E 
-              OUT      R 
-              OUT      R 
-              OUT      O 
-              OUT      R 
-              OUT      2PISTE 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      P 
-              OUT      R 
-              OUT      O 
-              OUT      G 
-              OUT      R 
-              OUT      A 
-              OUT      M 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      N 
-              OUT      O 
-              OUT      T 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      F 
-              OUT      O 
-              OUT      U 
-              OUT      N 
-              OUT      D 
-              JMP      READY 
 
 
 
 
ASM_VIRHE4     OUT      ENTER   / ASSEMBLER ERROR 4, taulukon ylitys 
 
-              LDA      TMP5 
-              STO      TAUL1_POINT 
 
-              OUT      A 
-              OUT      S 
-              OUT      S 
-              OUT      E 
-              OUT      M 
-              OUT      B 
-              OUT      L 
-              OUT      E 
-              OUT      R 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      E 
-              OUT      R 
-              OUT      R 
-              OUT      O 
-              OUT      R 
-              OUT      2PISTE 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      T 
-              OUT      A 
-              OUT      B 
-              OUT      L 
-              OUT      E 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      O 
-              OUT      V 
-              OUT      E 
-              OUT      R 
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-              OUT      F 
-              OUT      L 
-              OUT      O 
-              OUT      W               
-              JMP      READY 
 
 
 
 
ASM_SUCCESS    OUT      ENTER   / COMPILATION SUCCESSFUL 
 
-              LDA      TMP5 
-              STO      TAUL1_POINT 
 
-              OUT      C 
-              OUT      O 
-              OUT      M 
-              OUT      P 
-              OUT      I 
-              OUT      L 
-              OUT      A 
-              OUT      T 
-              OUT      I 
-              OUT      O 
-              OUT      N 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      S 
-              OUT      U 
-              OUT      C 
-              OUT      C 
-              OUT      E 
-              OUT      S 
-              OUT      S 
-              OUT      F 
-              OUT      U 
-              OUT      L         
-              JMP      READY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HELP           OUT      ENTER   /// C O M M A N D:     H E L     ( Help Screen ) 
-              OUT      C 
-              OUT      O 
-              OUT      M   / Kuvaus: Tulostaa käskyluettelon 
-              OUT      M 
-              OUT      A 
-              OUT      N 
-              OUT      D 
-              OUT      S 
-              OUT      2PISTE 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      H 
-              OUT      E 
-              OUT      L 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
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-              OUT      VIIVA 
-              OUT      H 
-              OUT      E 
-              OUT      L 
-              OUT      P 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      S 
-              OUT      C 
-              OUT      R 
-              OUT      E 
-              OUT      E 
-              OUT      N 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      C 
-              OUT      L 
-              OUT      S 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VIIVA 
-              OUT      D 
-              OUT      I 
-              OUT      S 
-              OUT      P 
-              OUT      L 
-              OUT      A 
-              OUT      Y 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      C 
-              OUT      L 
-              OUT      E 
-              OUT      A 
-              OUT      R 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      N 
-              OUT      E 
-              OUT      W 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VIIVA 
-              OUT      C 
-              OUT      R 
-              OUT      E 
-              OUT      A 
-              OUT      T 
-              OUT      E 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      T 
-              OUT      E 
-              OUT      X 
-              OUT      T 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      F 
-              OUT      I 
-              OUT      L 
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-              OUT      E 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      O 
-              OUT      P 
-              OUT      E 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VIIVA 
-              OUT      O 
-              OUT      P 
-              OUT      E 
-              OUT      N 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      F 
-              OUT      I 
-              OUT      L 
-              OUT      E 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      D 
-              OUT      E 
-              OUT      L 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VIIVA 
-              OUT      D 
-              OUT      E 
-              OUT      L 
-              OUT      E 
-              OUT      T 
-              OUT      E 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      F 
-              OUT      I 
-              OUT      L 
-              OUT      E 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      L 
-              OUT      I 
-              OUT      S 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
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-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VIIVA 
-              OUT      L 
-              OUT      I 
-              OUT      S 
-              OUT      T 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      F 
-              OUT      I 
-              OUT      L 
-              OUT      E 
-              OUT      S 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      PILKKU 
-              OUT      L 
-              OUT      A 
-              OUT      B 
-              OUT      E 
-              OUT      L 
-              OUT      PILKKU 
-              OUT      I 
-              OUT      N 
-              OUT      S 
-              OUT      T 
-              OUT      PILKKU 
-              OUT      L 
-              OUT      A 
-              OUT      B 
-              OUT      E 
-              OUT      L 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VIIVA 
-              OUT      C 
-              OUT      R 
-              OUT      E 
-              OUT      A 
-              OUT      T 
-              OUT      E 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      A 
-              OUT      S 
-              OUT      S 
-              OUT      E 
-              OUT      M 
-              OUT      B 
-              OUT      L 
-              OUT      Y 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      P 
-              OUT      R 
-              OUT      O 
-              OUT      G 
-              OUT      R 
-              OUT      A 
-              OUT      M 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      L 
-              OUT      S 
-              OUT      A 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VIIVA 
-              OUT      L 
-              OUT      I 
-              OUT      S 
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-              OUT      T 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      A 
-              OUT      S 
-              OUT      S 
-              OUT      E 
-              OUT      M 
-              OUT      B 
-              OUT      L 
-              OUT      Y 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      P 
-              OUT      R 
-              OUT      O 
-              OUT      G 
-              OUT      R 
-              OUT      A 
-              OUT      M 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      D 
-              OUT      L 
-              OUT      R 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      X 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VIIVA 
-              OUT      D 
-              OUT      E 
-              OUT      L 
-              OUT      E 
-              OUT      T 
-              OUT      E 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      P 
-              OUT      R 
-              OUT      O 
-              OUT      G 
-              OUT      R 
-              OUT      A 
-              OUT      M 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      L 
-              OUT      I 
-              OUT      N 
-              OUT      E 
-              OUT      S 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      A 
-              OUT      S 
-              OUT      M 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VIIVA 
-              OUT      A 
-              OUT      S 
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-              OUT      S 
-              OUT      E 
-              OUT      M 
-              OUT      B 
-              OUT      L 
-              OUT      E 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      P 
-              OUT      R 
-              OUT      O 
-              OUT      G 
-              OUT      R 
-              OUT      A 
-              OUT      M 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      R 
-              OUT      U 
-              OUT      N 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VIIVA 
-              OUT      E 
-              OUT      X 
-              OUT      E 
-              OUT      C 
-              OUT      U 
-              OUT      T 
-              OUT      E 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      P 
-              OUT      R 
-              OUT      O 
-              OUT      G 
-              OUT      R 
-              OUT      A 
-              OUT      M 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      C 
-              OUT      L 
-              OUT      R 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VIIVA 
-              OUT      C 
-              OUT      L 
-              OUT      E 
-              OUT      A 
-              OUT      R 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      P 
-              OUT      R 
-              OUT      O 
-              OUT      G 
-              OUT      R 
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-              OUT      A 
-              OUT      M 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      VIIVA 
-              OUT      X 
-              OUT      X 
-              OUT      X 
-              OUT      X 
-              OUT      X 
-              OUT      X 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VIIVA 
-              OUT      C 
-              OUT      R 
-              OUT      E 
-              OUT      A 
-              OUT      T 
-              OUT      E 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      M 
-              OUT      A 
-              OUT      C 
-              OUT      H 
-              OUT      I 
-              OUT      N 
-              OUT      E 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      C 
-              OUT      O 
-              OUT      D 
-              OUT      E 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      P 
-              OUT      R 
-              OUT      O 
-              OUT      G 
-              OUT      R 
-              OUT      A 
-              OUT      M 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      D 
-              OUT      I 
-              OUT      S 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VIIVA 
-              OUT      D 
-              OUT      I 
-              OUT      S 
-              OUT      A 
-              OUT      S 
-              OUT      S 
-              OUT      E 
-              OUT      M 
-              OUT      B 
-              OUT      L 
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-              OUT      E 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      M 
-              OUT      E 
-              OUT      M 
-              OUT      O 
-              OUT      R 
-              OUT      Y 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      C 
-              OUT      O 
-              OUT      N 
-              OUT      T 
-              OUT      E 
-              OUT      N 
-              OUT      T 
-              OUT      S 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      E 
-              OUT      X 
-              OUT      A 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VIIVA 
-              OUT      E 
-              OUT      X 
-              OUT      A 
-              OUT      M 
-              OUT      I 
-              OUT      N 
-              OUT      E 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      M 
-              OUT      E 
-              OUT      M 
-              OUT      O 
-              OUT      R 
-              OUT      Y 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      C 
-              OUT      O 
-              OUT      N 
-              OUT      T 
-              OUT      E 
-              OUT      N 
-              OUT      T 
-              OUT      S 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      M 
-              OUT      E 
-              OUT      M 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VIIVA 
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-              OUT      M 
-              OUT      E 
-              OUT      M 
-              OUT      O 
-              OUT      R 
-              OUT      Y 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      Q 
-              OUT      U 
-              OUT      E 
-              OUT      R 
-              OUT      Y 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      S 
-              OUT      T 
-              OUT      O 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VIIVA 
-              OUT      S 
-              OUT      T 
-              OUT      O 
-              OUT      R 
-              OUT      E 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      A 
-              OUT      S 
-              OUT      S 
-              OUT      E 
-              OUT      M 
-              OUT      B 
-              OUT      L 
-              OUT      Y 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      P 
-              OUT      R 
-              OUT      O 
-              OUT      G 
-              OUT      R 
-              OUT      A 
-              OUT      M 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      L 
-              OUT      D 
-              OUT      A 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VIIVA 
-              OUT      L 
-              OUT      O 
-              OUT      A 
-              OUT      D 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      A 
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-              OUT      S 
-              OUT      S 
-              OUT      E 
-              OUT      M 
-              OUT      B 
-              OUT      L 
-              OUT      Y 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      P 
-              OUT      R 
-              OUT      O 
-              OUT      G 
-              OUT      R 
-              OUT      A 
-              OUT      M 
-              JMP      READY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLS            LDA      DEC=0   /// C O M M A N D:     C L S     ( Display Clear ) 
-              STO      TMP5 
 
CLS_LOOP       OUT      ENTER   / Kuvaus: Tyhjentää näytön 
 
-              LDA      TMP5   /         Tulostaa näytön täyteen 
    /         rivinvaihtoa (ENTER). 
-              XOR      DEC=32   /         Näytönohjain hoitaa loput. 
-              SNZ      - 
-              JMP      CLS_END 
 
-              ISZ      TMP5 
 
-              JMP      CLS_LOOP 
 
CLS_END        OUT      CLEAR 
-              JMP      READY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEW            LDA      POINTALUS  /// C O M M A N D:     N E W    ( Create Text File ) 
 
 
-              STO      POINT   / Kuvaus: Luo teksti-tiedoston 
 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      G 
-              OUT      I 
-              OUT      V 
-              OUT      E 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      F 
-              OUT      I 
-              OUT      L 
-              OUT      E 
-              OUT      N 
-              OUT      A 
-              OUT      M 
-              OUT      E 
-              OUT      2PISTE 
-              OUT      VALILYONTI 
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-              BSA      INPUT_ALI  / Aliohjelmakutsu (INPUT), tekstin syöttäminen 
    / (kunnes ENTER painettu) 
 
 
 
 
-              BSA      MEM_STO_ALI  / Aliohjelmakutsu (mem_sto), tekstinsyöttöalueen 
    / tallennus muistipaikkoihin 
 
 
 
 
-              LDA      M-1   / Enter painettu             
-              XOR      DEC=0   / Onko muistipaikka 1 tyhjä?  
    / (tiedostolla oltava nimi) 
-              SZA      - 
-              JMP      WRITE_FILE     
-              OUT      ENTER 
-              OUT      E 
-              OUT      R 
-              OUT      R 
-              OUT      O 
-              OUT      R 
-              OUT      2PISTE 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      N 
-              OUT      O 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      F 
-              OUT      I 
-              OUT      L 
-              OUT      E 
-              OUT      N 
-              OUT      A 
-              OUT      M 
-              OUT      E 
-              OUT      ENTER       
-              JMP      NEW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WRITE_FILE     OUT      ENTER 
-              OUT      W 
-              OUT      R 
-              OUT      I 
-              OUT      T 
-              OUT      E  
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      F 
-              OUT      I 
-              OUT      L 
-              OUT      E 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      C 
-              OUT      O 
-              OUT      N 
-              OUT      T 
-              OUT      E 
-              OUT      N 
-              OUT      T 
-              OUT      S 
-              OUT      2PISTE 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      ENTER 
 
 
 
 
 
-              LDA      DEC=6560  / Tekstinsyöttöalueen pointterin alustus                   
-              STO      INP_POINTALUS 
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-              BSA      INPUT_ALI  / Aliohjelmakutsu (INPUT), tekstin syöttäminen 
    / (kunnes ENTER painettu) 
 
 
 
 
-              LDA      INP_POINT  / Lasketaan tekstinsyöttöalueella olevan tiedoston 
    / pituus 
-              SUB      INP_POINTALUS 
-              ADD      DEC=8 
-              STO      FILE_LENGHT 
 
-              LDA      INP_POINT 
-              STO      INP_POINT_VER 
 
 
 
 
 
-              BSA      FILE_SPACE_ALI  / Aliohjelmakutsu (file_space), vapaan välin etsintä 
    / File-Memorystä 
 
 
 
 
-              LDA      POINT 
-              SUB      DEC=1 
-              STO      POINT 
 
-              LDA      START   / Tallennus alkaa, ensimmäiseksi tallennetaan  
    / ohjausmerkki START  
-             ISTO      POINT   / pointterin osoittamaan muistipaikkaan. 
-              ISZ      POINT   
 
-              LDA      OK   / Seuraavaan muistipaikkaan kirjoitetaan  
    / ohjausmerkki OK, 
-             ISTO      POINT   / joka osoittaa ettei tiedostoa ole deletoitu.  
-              ISZ      POINT   / OK:n perään kirjoitetaan tiedostonimi. 
 
-              LDA      M-1 
-             ISTO      POINT 
-              ISZ      POINT 
 
-              LDA      M-2                 
-             ISTO      POINT               
-              ISZ      POINT                   
 
-              LDA      M-3                 
-             ISTO      POINT               
-              ISZ      POINT                   
 
-              LDA      M-4                 
-             ISTO      POINT               
-              ISZ      POINT                   
 
-              LDA      M-5                 
-             ISTO      POINT               
-              ISZ      POINT                   
 
-              LDA      M-6                 
-             ISTO      POINT               
-              ISZ      POINT                   
 
-              LDA      M-7                 
-             ISTO      POINT               
-              ISZ      POINT                   
 
-              LDA      M-8                 
-             ISTO      POINT               
-              ISZ      POINT                   
 
 
 
 
 
-              LDA      INP_POINTALUS 
-              STO      INP_POINT 
 
TALLEN_LOOP   ILDA      INP_POINT 
-             ISTO      POINT   / Varsinaisen tiedoston tallennus 
 
-              LDA      INP_POINT_VER 
-              XOR      INP_POINT 
-              SNZ      - 
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-              JMP      TALLEN_END 
 
-              ISZ      POINT                       
 
-              ISZ      INP_POINT                    
 
-              JMP      TALLEN_LOOP 
 
 
 
TALLEN_END     LDA      END 
-             ISTO      POINT   / Tallennetaan ohjausmerkki END tiedoston loppuun 
 
 
 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      F 
-              OUT      I 
-              OUT      L 
-              OUT      E 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      S 
-              OUT      A 
-              OUT      V 
-              OUT      E 
-              OUT      D 
-              JMP      READY   / Tallennus loppuu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FILE_SPACE_ALI HEX      0   / ---ALIOHJELMA--- (file_space), vapaan välin  
    / etsintä File-Memorystä  
-              LDA      DEC=0 
-              STO      LENGHT_POINT  / Kuvaus: Etsitään File-Memorystä vapaa väli johon 
    /         tiedosto voidaan tallentaa 
-              LDA      POINT 
-              SUB      DEC=1 
-              STO      POINT 
 
 
 
TARK-LOPPU     ISZ      POINT 
 
-              LDA      POINT 
-              CMP      MEMORY_END 
-              SNZ      - 
-              JMP      MUISTI_LOPPU  / Virhe: Muisti ei riitä 
 
-             ILDA      POINT 
-              XOR      END 
-              SNZ      - 
-              JMP      TARK-ALKU 
 
-              JMP      TARK-LOPPU 
 
 
 
TARK-ALKU      ISZ      POINT 
 
-              LDA      POINT 
-              CMP      MEMORY_END 
-              SNZ      - 
-              JMP      MUISTI_LOPPU  / Virhe: Muisti ei riitä 
 
-             ILDA      POINT 
-              XOR      START 
-              SNZ      - 
-              JMP      TARK-OK 
 
-             ILDA      POINT 
-              XOR      END 
-              SNZ      - 
-              JMP      TARK-ALKU 
 
-              ISZ      POINT 
 
-              JMP      LENGHT_COUNT 
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TARK-OK        ISZ      POINT 
 
-             ILDA      POINT 
-              XOR      OK 
-              SNZ      - 
-              JMP      TARK-LOPPU 
 
 
 
LENGHT_COUNT   LDA      POINT 
-              CMP      MEMORY_END 
-              SNZ      - 
-              JMP      MUISTI_LOPPU  / Virhe: Muisti ei riitä 
 
-              LDA      DEC=0 
-              STO      FILE_2_LENGHT 
-              LDA      POINT 
-              STO      LENGHT_POINT 
 
 
 
COUNT_LOOP1    ISZ      FILE_2_LENGHT 
 
-              ISZ      LENGHT_POINT 
 
-              LDA      LENGHT_POINT 
-              CMP      MEMORY_END 
-              SNZ      - 
-              JMP      SUB_1_PLACE 
 
-             ILDA      LENGHT_POINT 
-              XOR      END 
-              SNZ      - 
-              JMP      ALKAA-TARK 
 
-              JMP      COUNT_LOOP1 
 
 
 
ALKAA-TARK     ISZ      FILE_2_LENGHT 
 
-              ISZ      LENGHT_POINT 
 
-              LDA      LENGHT_POINT 
-              CMP      MEMORY_END 
-              SNZ      - 
-              JMP      SUB_1_PLACE 
 
-             ILDA      LENGHT_POINT 
-              XOR      START 
-              SNZ      - 
-              JMP      OK-TARK 
 
-             ILDA      LENGHT_POINT 
-              XOR      END 
-              SNZ      - 
-              JMP      ALKAA-TARK 
 
-              JMP      COUNT_LOOP1 
 
 
 
OK-TARK        ISZ      FILE_2_LENGHT 
 
-              ISZ      LENGHT_POINT 
 
-             ILDA      LENGHT_POINT 
-              XOR      OK 
-              SNZ      - 
-              JMP      SUB_3_PLACE 
 
-              JMP      COUNT_LOOP1 
SUB_3_PLACE    LDA      FILE_2_LENGHT 
-              SUB      DEC=3 
-              JMP      LENGHT_VER 
 
 
 
SUB_1_PLACE    LDA      FILE_2_LENGHT 
-              SUB      DEC=1 
-              JMP      LENGHT_VER 
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LENGHT_VER     CMP      FILE_LENGHT 
-              SNZ      -  
-             IJMP      FILE_SPACE_ALI 
 
-              LDA      LENGHT_POINT 
-              CMP      MEMORY_END 
-              SNZ      - 
-              JMP      MUISTI_LOPPU  / Virhe: Muisti ei riitä 
 
-              JMP      TARK-LOPPU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPEN           LDA      POINTALUS  /// C O M M A N D:     O P E     ( Open File ) 
 
 
-              STO      POINT   / Kuvaus: Avaa tiedoston 
 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      G 
-              OUT      I 
-              OUT      V 
-              OUT      E 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      F 
-              OUT      I 
-              OUT      L 
-              OUT      E 
-              OUT      N 
-              OUT      A 
-              OUT      M 
-              OUT      E 
-              OUT      2PISTE 
-              OUT      VALILYONTI 
 
 
 
 
 
-              BSA      INPUT_ALI  / Aliohjelmakutsu (INPUT), tekstin syöttäminen 
    / (kunnes ENTER painettu) 
 
 
 
 
-              BSA      MEM_STO_ALI  / Aliohjelmakutsu (mem_sto), tekstinsyöttöalueen 
    / tallennus muistipaikkoihin 
 
 
 
 
-              LDA      M-1   / Enter painettu             
-              XOR      DEC=0   / Onko muistipaikka 1 tyhjä?  
    / (tiedostolla oltava nimi) 
-              SZA      - 
-              JMP      FILE_SEARCH     
 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      E 
-              OUT      R 
-              OUT      R 
-              OUT      O 
-              OUT      R 
-              OUT      2PISTE 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      N 
-              OUT      O 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      F 
-              OUT      I 
-              OUT      L 
-              OUT      E 
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-              OUT      N 
-              OUT      A 
-              OUT      M 
-              OUT      E   
-              OUT      ENTER              
-              JMP      OPEN 
 
 
 
 
 
FILE_SEARCH    BSA      FILE_SEA_ALI  / Aliohjelmakutsu (file_sea), tiedoston etsintä 
 
 
 
 
 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      F 
-              OUT      I 
-              OUT      L 
-              OUT      E 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      C 
-              OUT      O 
-              OUT      N 
-              OUT      T 
-              OUT      E 
-              OUT      N 
-              OUT      T 
-              OUT      S 
-              OUT      2PISTE 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      ENTER 
 
 
 
 
 
TULOST_LOOP    ISZ      POINT   / Tulostetaan tiedosto  
 
-             ILDA      POINT   / Lopetetaan tulostus jos löytyy ohjausmerkki END 
-              XOR      END             
-              SNZ      -                  
-              JMP      TUL_LOPETUS               
 
-             IOUT      POINT              
-              JMP      TULOST_LOOP 
 
 
 
TUL_LOPETUS    OUT      ENTER 
-              JMP      READY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FILE_SEA_ALI   HEX      0   / ---ALIOHJELMA--- (file_sea), tiedoston etsintä 
 
-              JMP      TARK-LOP 
 
POINTALU1      ISZ      POINT   / Pointterin alustus jos tiedostonimi ei täsmää 
    / (kasvata pointteria) 
POINTALU2      ISZ      POINT                 
 
POINTALU3      ISZ      POINT                
 
POINTALU4      ISZ      POINT               
 
POINTALU5      ISZ      POINT               
 
POINTALU6      ISZ      POINT               
 
POINTALU7      ISZ      POINT               
 
POINTALU8      ISZ      POINT               
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TARK-LOP       LDA      POINT 
-              XOR      MEMORY_END 
-              SNZ      - 
-              JMP      EI-TIED 
 
-             ILDA      POINT   / Etsitään muistista kohta josta voidaan alkaa etsiä 
    / tiedostonimeä. 
-              XOR      END   / Täytyy löytyä ohjausmerkki END ja sen perään 
    / ohjausmerkki START 
-              SNZ      -   / jotta tiedostonimen etsintä voi alkaa. 
-              JMP      TARK-ALK 
 
-              ISZ      POINT 
 
-              JMP      TARK-LOP   
 
TARK-ALK       ISZ      POINT 
 
-             ILDA      POINT 
-              XOR      START 
-              SZA      - 
-              JMP      TARK-LOP 
 
-              ISZ      POINT   / Tarkistetaan onko tiedosto deletoitu 
 
-             ILDA      POINT 
-              XOR      OK 
-              SZA      - 
-              JMP      TARK-LOP 
-              ISZ      POINT   / Etsitään tiedostonimeä 
 
-             ILDA      POINT            
-              XOR      M-1 
-              SNZ      - 
-              JMP      M-2TARK  
-              JMP      POINTALU1 
 
M-2TARK        ISZ      POINT           
 
-             ILDA      POINT            
-              XOR      M-2 
-              SNZ      - 
-              JMP      M-3TARK  
-              JMP      POINTALU2 
 
M-3TARK        ISZ      POINT           
 
-             ILDA      POINT            
-              XOR      M-3 
-              SNZ      - 
-              JMP      M-4TARK  
-              JMP      POINTALU3 
 
M-4TARK        ISZ      POINT           
 
-             ILDA      POINT            
-              XOR      M-4 
-              SNZ      - 
-              JMP      M-5TARK  
-              JMP      POINTALU4 
 
M-5TARK        ISZ      POINT           
 
-             ILDA      POINT            
-              XOR      M-5 
-              SNZ      - 
-              JMP      M-6TARK 
-              JMP      POINTALU5 
 
M-6TARK        ISZ      POINT           
 
-             ILDA      POINT            
-              XOR      M-6 
-              SNZ      - 
-              JMP      M-7TARK 
-              JMP      POINTALU6 
 
M-7TARK        ISZ      POINT           
 
-             ILDA      POINT            
-              XOR      M-7 
-              SNZ      - 
-              JMP      M-8TARK 
-              JMP      POINTALU7 
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M-8TARK        ISZ      POINT           
 
-             ILDA      POINT            
-              XOR      M-8 
-              SNZ      - 
-             IJMP      FILE_SEA_ALI  / Aliohjelmasta poistuminen 
-              JMP      POINTALU8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DELETE         LDA      POINTALUS  /// C O M M A N D:     DEL     ( Delete File ) 
 
 
-              STO      POINT   / Kuvaus: Poistaa tiedoston 
 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      G 
-              OUT      I 
-              OUT      V 
-              OUT      E 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      F 
-              OUT      I 
-              OUT      L 
-              OUT      E 
-              OUT      N 
-              OUT      A 
-              OUT      M 
-              OUT      E 
-              OUT      2PISTE 
-              OUT      VALILYONTI 
 
 
 
 
 
-              BSA      INPUT_ALI  / Aliohjelmakutsu (INPUT), tekstin syöttäminen 
    / (kunnes ENTER painettu) 
 
 
 
 
-              BSA      MEM_STO_ALI  / Aliohjelmakutsu (mem_sto), tekstinsyöttöalueen 
    / tallennus muistipaikkoihin 
 
 
 
 
-              LDA      M-1   / Enter painettu             
-              XOR      DEC=0   / Onko muistipaikka 1 tyhjä?  
    / (tiedostolla oltava nimi) 
-              SZA      - 
-              JMP      FILE_SEARCH2     
 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      E 
-              OUT      R 
-              OUT      R 
-              OUT      O 
-              OUT      R 
-              OUT      2PISTE 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      N 
-              OUT      O 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      F 
-              OUT      I 
-              OUT      L 
-              OUT      E 
-              OUT      N 
-              OUT      A 
-              OUT      M 
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-              OUT      E   
-              OUT      ENTER     
-              JMP      DELETE 
 
 
 
 
 
FILE_SEARCH2   BSA      FILE_SEA_ALI  / Aliohjelmakutsu (file_sea), tiedoston etsintä 
 
 
 
 
 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      A 
-              OUT      R 
-              OUT      E 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      Y 
-              OUT      O 
-              OUT      U 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      S 
-              OUT      U 
-              OUT      R 
-              OUT      E 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      SULKUV 
-              OUT      Y 
-              OUT      JAKOVIIVA 
-              OUT      N 
-              OUT      SULKUO 
-              OUT      KYSM 
-              OUT      VALILYONTI 
 
 
 
 
 
-              BSA      INPUT_KEY_ALI  / Aliohjelmakutsu (input_key), katsotaan onko  
    / näppäintä painettu 
 
 
 
 
-              INP      NAPPI   / Näppäintä on painettu 
-              OUT      NAPPI 
 
-              LDA      NAPPI  
-              XOR      Y   / Onko Y painettu? 
-              SZA      - 
-              JMP      READY 
 
 
 
-              LDA      POINT 
-              SUB      DEC=8 
-              STO      POINT   / DELETOIDAAN FILE: 
 
-              LDA      DEL 
-             ISTO      POINT   / Tallennetaan ohjausmerkki DEL ohjausmerkin OK 
    / tilalle 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      F 
-              OUT      I 
-              OUT      L 
-              OUT      E 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      D 
-              OUT      E 
-              OUT      L 
-              OUT      E 
-              OUT      T 
-              OUT      E 
-              OUT      D 
-              JMP      READY 
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LIST           OUT      ENTER   /// C O M M A N D:     L I S     ( List Files ) 
-              OUT      ENTER             
-              LDA      POINTALUS             
-              STO      POINT   / Kuvaus: Listaa tiedostot 
-              LDA      DEC=0 
-              STO      LIST-LIPPU 
 
 
 
TARK-LO        LDA      POINT 
-              XOR      MEMORY_END 
-              SNZ      - 
-              JMP      LIST-END 
 
-             ILDA      POINT   / Etsitään muistista kohta josta voidaan alkaa 
    / tulostaa tiedostonimeä. 
-              XOR      END   / Täytyy löytyä ohjausmerkki END ja sen perään 
    / ohjausmerkki START 
-              SNZ      -   / jotta tiedostonimen tulostus voi alkaa. 
-              JMP      TARK-AL       
 
-              ISZ      POINT              
 
-              JMP      TARK-LO    
 
TARK-AL        ISZ      POINT 
 
-             ILDA      POINT 
-              XOR      START 
-              SZA      -                   
-              JMP      TARK-LO 
 
-              ISZ      POINT   / Tarkistetaan onko tiedosto deletoitu 
 
-             ILDA      POINT 
-              XOR      OK 
-              SZA      - 
-              JMP      TARK-LO 
 
 
-              LDA      DEC=1 
-              STO      LIST-LIPPU 
 
 
-              ISZ      POINT   / Tulostetaan tiedostonimi 
-             IOUT      POINT            
-              ISZ      POINT               
-             IOUT      POINT                
 
-              ISZ      POINT               
-             IOUT      POINT  
 
-              ISZ      POINT               
-             IOUT      POINT 
 
-              ISZ      POINT               
-             IOUT      POINT 
 
-              ISZ      POINT               
-             IOUT      POINT 
 
-              ISZ      POINT               
-             IOUT      POINT 
 
-              ISZ      POINT               
-             IOUT      POINT 
 
-              OUT      ENTER 
-              ISZ      POINT               
 
-              JMP      TARK-LO 
 
 
 
LIST-END       LDA      LIST-LIPPU 
-              XOR      DEC=0 
-              SZA      - 
-              JMP      READY 
 
-              OUT      N                        
-              OUT      O  
-              OUT      VALILYONTI                        
-              OUT      F 
-              OUT      I 
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-              OUT      L 
-              OUT      E 
-              OUT      S 
-              OUT      ENTER 
-              JMP      READY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CODE2          LDA      INP_POINTALUS  /// C O M M A N D:     ,LABEL,INST,LABEL  
    / (Create Assembly Program ) 
-              STO      INP_POINT 
 
CODE2_LOOP     LDA      TAUL1_POINT  / Kuvaus: Assembly-kielisen ohjelman syöttäminen 
    /         rivi kerrallaan. 
-              XOR      TAUL2_POI_ALUS  /         Jokainen syötettävä rivi alkaa ","  
    /         merkillä. 
-              SNZ      - 
-              JMP      MUISTI_LOPPU 
 
-             ILDA      INP_POINT 
-              XOR      PILKKU 
-              SNZ      -   / Muuttujan tai vakion luominen:  
    / esim. (LUKU=1): ",LUKU,HEX,000001" 
-              ISZ      PILKKU_LASK1  / Tyhjä nimiö: "-", Ohjelman viimeiselle riville 
    / syötettävä kääntäjää varten: ",*" 
-             ILDA      INP_POINT 
-             ISTO      TAUL1_POINT  / Nimiön pituus: 1-8 (merkkiä)  
    / Muuttujan tai vakion pituus: 6 (numeroa, hex) 
-              LDA      INP_POINT  / Käskyn pituus: 3-4 (merkkiä) 
-              XOR      INP_POINT_VER 
-              SNZ      - 
-              JMP      READY_CODE 
 
-              ISZ      INP_POINT  / Syötetty ohjelma tallentuu assemblerin taulukko 
    / (1):seen. 
-              ISZ      TAUL1_POINT  / Ohjelma käännetään ASM-käskyllä konekieliseksi ja 
    / ajetaan RUN-käskyllä. 
-              JMP      CODE2_LOOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASM_LIST       LDA      TAUL1_POINT  /// C O M M A N D:     L S A  
    / ( List Assembly Program ) 
 
-              STO      TMP 
 
-              XOR      TAUL1_POI_ALUS  / Kuvaus: Listaa syötetyn assembly-ohjelman 
-              SZA      - 
-              JMP      LIST_ASSEMBLY 
 
-              OUT      ENTER   / Syötettyä ohjelmaa ei löydy 
-              OUT      P 
-              OUT      R 
-              OUT      O 
-              OUT      G 
-              OUT      R 
-              OUT      A   / HUOM: Listaus voidaan pysäyttää painamalla PAUSE--
-              OUT      M   /       näppäintä. Listausta jatketaan painamalla 
-              OUT      VALILYONTI  /       ENTER-näppäintä. 
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-              OUT      N 
-              OUT      O 
-              OUT      T 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      F 
-              OUT      O 
-              OUT      U 
-              OUT      N 
-              OUT      D 
-              JMP      READY 
 
 
 
 
 
LIST_ASSEMBLY  BSA      ASM_LIST_ALI  / Aliohjelmakutsu (asm_list), listataan assembly-
    / ohjelma taulukko (1):stä 
 
 
 
 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      P 
-              OUT      A 
-              OUT      U 
-              OUT      S 
-              OUT      E 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      L 
-              OUT      I 
-              OUT      S 
-              OUT      T 
-              OUT      I 
-              OUT      N 
-              OUT      G 
-              OUT      2PISTE 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      P 
-              OUT      R 
-              OUT      E 
-              OUT      S 
-              OUT      S 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      P 
-              OUT      A 
-              OUT      U 
-              OUT      S 
-              OUT      E 
-              OUT      PILKKU 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      C 
-              OUT      O 
-              OUT      N 
-              OUT      T 
-              OUT      I 
-              OUT      N 
-              OUT      U 
-              OUT      E 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      L 
-              OUT      I 
-              OUT      S 
-              OUT      T 
-              OUT      I 
-              OUT      N 
-              OUT      G 
-              OUT      2PISTE 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      P 
-              OUT      R 
-              OUT      E 
-              OUT      S 
-              OUT      S 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      E 
-              OUT      N 
-              OUT      T 
-              OUT      E 
-              OUT      R 
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-              LDA      TMP 
-              STO      TAUL1_POINT 
-              JMP      READY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASM_DEL_LINES  LDA      M-5   /// C O M M A N D:     D L R   X 
    / ( Delete Program Lines ) 
 
-              XOR      DEC=0 
-              SNZ      - 
-              JMP      DEL_1_LINE  / Kuvaus: Poistaa X määrän syötettyjä ohjelmarivejä 
    /         taulukosta (1) 
 
-              LDA      M-5   / HUOM: Poistaa samalla myös konekielisiä rivejä
    /       Program-Memorystä 
 
 
 
 
-              BSA      CODE_ALIOHJ  / Aliohjelmakutsu (code), valmistelee 
    / ascii ---> hex muunnosta 
 
 
 
 
-              LDA      M-5 
-              SUB      TMP 
-              STO      TMP2 
 
-              LDA      TMP2 
-              XOR      DEC=0 
-              SNZ      - 
-              JMP      READY_CODE 
 
ASM_DEL        LDA      DEC=0 
-              STO      TMP3 
 
 
 
ASM_DEL_LOOP   LDA      CODE_POINT  / Poistaa konekielisen rivin Program-Memorystä 
-              XOR      CODE_POINTALUS 
-              SNZ      - 
-              JMP      DEL_ROW_LOOP 
 
-              LDA      CODE_POINT 
-              SUB      DEC=1 
-              STO      CODE_POINT 
 
-              LDA      DEC=0 
-             ISTO      CODE_POINT 
 
 
 
DEL_ROW_LOOP   LDA      TAUL1_POINT  / Poistaa yhden ohjelmarivin taulukosta (1) 
-              XOR      TAUL1_POI_ALUS 
-              SNZ      - 
-              JMP      ASM_D_R_END2 
 
-              LDA      TAUL1_POINT 
-              SUB      DEC=1 
-              STO      TAUL1_POINT 
 
-             ILDA      TAUL1_POINT 
-              XOR      PILKKU 
-              SNZ      - 
-              JMP      PILK_JAOL_TEST 
 
-              LDA      DEC=0 
-             ISTO      TAUL1_POINT 
 
-              JMP      DEL_ROW_LOOP 



Liite 13: Kontrolliohjelman lähdekoodi     224 

PILK_JAOL_TEST LDA      PILKKU_LASK1  / HUOM: Pilkkulaskuri alustettava niin että taulukon 
    /       (1) "vasemmanpuoleisin" pilkku on jaollinen 
-              DIV      DEC=3   /       3:lla 
-              MDR      - 
-              XOR      DEC=0 
-              SNZ      - 
-              JMP      ASM_D_R_END1 
 
-              LDA      PILKKU_LASK1 
-              SUB      DEC=1 
-              STO      PILKKU_LASK1 
 
-              LDA      DEC=0 
-             ISTO      TAUL1_POINT 
 
-              JMP      DEL_ROW_LOOP 
 
ASM_D_R_END1   LDA      PILKKU_LASK1 
-              SUB      DEC=1 
-              STO      PILKKU_LASK1 
 
ASM_D_R_END2   LDA      DEC=0 
-             ISTO      TAUL1_POINT 
 
 
-              ISZ      TMP3 
 
-              LDA      TMP3 
-              XOR      TMP2 
-              SNZ      - 
-              JMP      READY_CODE  / Lopetus 
 
-              JMP      ASM_DEL_LOOP 
 
 
 
 
 
DEL_1_LINE     LDA      DEC=1 
-              STO      TMP2 
-              JMP      ASM_DEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASSEMBLE       LDA      DEC=0   /// C O M M A N D:     A S M    ( Assemble Program ) 
-              STO      ASM-LIPPU 
-              STO      ASM_END-LIPPU 
-              STO      ASM_VAIHE  / Kuvaus: Kääntää syötetyn assembly-ohjelman  
    /         konekielelle. 
-              STO      OPERAND_ADD 
 
-              LDA      TAUL1_POINT  /         Tallentaa käännetyn ohjelman 
    /         Program-Memoryyn, jossa se 
-              STO      TMP5   /         voidaan ajaa RUN-käskyllä. 
 
-              LDA      TAUL1_POI_ALUS 
-              STO      TAUL1_POINT 
-              LDA      TAUL2_POI_ALUS 
-              STO      TAUL2_POINT  / HUOM:   Käännettävä assembly-ohjelma sijaitsee 
    /         taulukossa (1). Assembler luo sen 
-              LDA      CODE_POINTALUS  /         perusteella taulukon (2), 
-              STO      ASM_RIV_NUM  /         (nimiö_rivinumero), jonka avulla ohjelma 
-             ILDA      TAUL1_POINT  /         käännetään konekielelle. 
-              XOR      DEC=0 
-              SNZ      - 
-              JMP      ASM_VIRHE3  / Virhe: ohjelmaa ei löytynyt      
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-              BSA      CLR_P_MEM_ALI  / Aliohjelmakutsu (clr_p_mem), tyhjentää ja alustaa 
    / Program-Memoryn 
 
 
 
 
-              BSA      ASM_TAUL2_ALI  / Aliohjelmakutsu (asm_taul2), taulukon (2) luominen 
    / (nimiö_rivinumero)      
 
 
 
 
-              LDA      TAUL1_POI_ALUS 
-              STO      TAUL1_POINT 
 
 
 
 
 
ASM_LOOP       BSA      ASM_COM_OP_ALI  / Aliohjelmakutsu (asm_com_s), käskyn ja operandin 
    / haku ja tulkinta        
 
 
 
 
-              LDA      ASM_END-LIPPU 
-              XOR      DEC=1 
-              SNZ      - 
-              JMP      ASM_SUCCESS  / Lopetus 
 
 
 
-              LDA      ASM-LIPPU 
-              XOR      DEC=1 
-              SNZ      - 
-              JMP      HEX_KASKY 
 
 
 
 
 
-              BSA      ASM_OP_S_ALI  / Aliohjelmakutsu (asm_op_s), operandin osoitteen 
    / etsintä taulukosta (2) 
 
 
 
 
-              LDA      KASKY 
-              ADD      OPERAND_ADD 
-              STO      TMP3 
 
 
 
-              LDA      CODE_POINT 
-              XOR      DEC=8192 
-              SZA      - 
-              JMP      TAL1 
 
-              LDA      TMP5 
-              STO      TAUL1_POINT 
-              JMP      CODE_VIRHE  / Virhe: Program-Memory käytetty loppuun 
 
 
 
TAL1           LDA      TMP3 
 
-             ISTO      CODE_POINT  / Tallenna käsky pointterin osoittamaan  
    / muistipaikkaan Program-Memory:ssä 
 
-              ISZ      CODE_POINT 
 
-              JMP      ASM_LOOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liite 13: Kontrolliohjelman lähdekoodi     226 

HEX_KASKY      LDA      OP-1   / Kyseessä vakio 
 
 
 
 
 
-              BSA      CODE_ALIOHJ  / Aliohjelmakutsu (code), valmistelee ascii ---> hex 
    / muunnosta 
 
 
 
 
-              LDA      OP-1 
-              SUB      TMP 
 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      -   
-              CIL      - 
-              AND      HEX=1ffff0  / Bittimaski 
 
-              STO      TMP2 
 
-              LDA      OP-2 
 
 
 
 
 
-              BSA      CODE_ALIOHJ  / Aliohjelmakutsu (code), valmistelee ascii ---> hex  
    / muunnosta 
 
 
 
 
-              LDA      OP-2       
-              SUB      TMP 
-              STO      TMP3 
 
-              LDA      TMP2 
-              ADD      TMP3 
 
-              CIL      -    
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      -           
-              AND      HEX=1ffff0 
 
-              STO      TMP2 
 
-              LDA      OP-3 
 
 
 
 
 
-              BSA      CODE_ALIOHJ  / Aliohjelmakutsu (code), valmistelee ascii ---> hex 
    / muunnosta 
 
 
 
 
-              LDA      OP-3       
-              SUB      TMP 
-              STO      TMP3 
 
-              LDA      TMP2 
-              ADD      TMP3 
 
-              CIL      -    
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      -           
-              AND      HEX=1ffff0 
 
-              STO      TMP2 
 
-              LDA      OP-4 
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-              BSA      CODE_ALIOHJ  / Aliohjelmakutsu (code), valmistelee ascii ---> hex 
    / muunnosta 
 
 
 
 
-              LDA      OP-4       
-              SUB      TMP 
-              STO      TMP3 
 
-              LDA      TMP2 
-              ADD      TMP3 
 
-              CIL      -    
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      -           
-              AND      HEX=1ffff0 
 
-              STO      TMP2 
 
-              LDA      OP-5 
 
 
 
 
 
-              BSA      CODE_ALIOHJ  / Aliohjelmakutsu (code), valmistelee ascii ---> hex  
    / muunnosta 
 
 
 
 
-              LDA      OP-5       
-              SUB      TMP 
-              STO      TMP3 
 
-              LDA      TMP2 
-              ADD      TMP3 
 
-              CIL      -    
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      -           
-              AND      HEX=1ffff0 
 
-              STO      TMP2 
 
-              LDA      OP-6 
 
 
 
 
 
-              BSA      CODE_ALIOHJ  / Aliohjelmakutsu (code), valmistelee ascii ---> hex 
    / muunnosta 
 
 
 
 
-              LDA      OP-6       
-              SUB      TMP 
-              STO      TMP3 
 
-              LDA      TMP2 
-              ADD      TMP3 
-              STO      TMP3 
 
 
 
-              LDA      CODE_POINT 
-              XOR      DEC=8192 
-              SZA      - 
-              JMP      TAL2 
 
-              LDA      TMP5 
-              STO      TAUL1_POINT 
-              JMP      CODE_VIRHE  / Virhe: Program-Memory käytetty loppuun 
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TAL2           LDA      TMP3 
 
-             ISTO      CODE_POINT  / Tallenna käsky pointterin osoittamaan  
    / muistipaikkaan Program-Memory:ssä 
-              ISZ      CODE_POINT   
 
-              JMP      ASM_LOOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASM_TAUL2_ALI  HEX      0   / ---ALIOHJELMA--- (asm_taul2), taulukon (2)  
    / luominen (nimiö_rivinumero) 
ASM_ALKU       LDA      ASM_VAIHE 
-              XOR      DEC=0   / ASM-vaiheet: (0 = nimiö, 1 = käsky, 2 = operandi) 
-              SNZ      - 
-              JMP      NIMIO_TAL 
-              JMP      SKIP_COM_OPE 
 
 
 
NIMIO_TAL      ISZ      TAUL1_POINT  / Tallennetaan nimiö 
-              ISZ      TAUL2_POINT       
 
-              LDA      TAUL2_POINT 
-              XOR      POINTALUS 
-              SNZ      - 
-              JMP      ASM_VIRHE4  / Virhe: taulukon (2) ylitys 
 
-             ILDA      TAUL1_POINT       
-             ISTO      TAUL2_POINT 
 
-              XOR      PILKKU       
-              SNZ      -       
-              JMP      PILKKU_OCCUR 
 
-             ILDA      TAUL1_POINT 
-              XOR      DEC=0       
-              SNZ      -       
-              JMP      ASM_VIRHE4  / Virhe: taulukon (1) ylitys 
 
-             ILDA      TAUL1_POINT 
-              XOR      PROGRAM_END       
-              SNZ      -       
-             IJMP      ASM_TAUL2_ALI  / Poistutaan aliohjelmasta 
 
-              JMP      NIMIO_TAL 
 
 
 
SKIP_COM_OPE   ISZ      TAUL1_POINT  / Käskyn ja operandin kohdalla ei tehdä mitään 
 
-             ILDA      TAUL1_POINT 
-              XOR      PILKKU 
-              SNZ      -   
-              JMP      PILKKU_OCCUR 
 
-             ILDA      TAUL1_POINT 
-              XOR      DEC=0       
-              SNZ      -       
-              JMP      ASM_VIRHE4  / Virhe: taulukon (1) ylitys   
 
-             ILDA      TAUL1_POINT 
-              XOR      PROGRAM_END  
-              SNZ      -  
-              JMP      ASM_VIRHE4  / Virhe: taulukon (1) ylitys 
 
-              JMP      SKIP_COM_OPE 
 
 
 
PILKKU_OCCUR   LDA      ASM_VAIHE    
-              XOR      DEC=0 
-              SNZ      - 
-              JMP      PILKKU_OCC_2 
 
-              LDA      ASM_VAIHE 
-              XOR      DEC=1               



Liite 13: Kontrolliohjelman lähdekoodi     229 

-              SNZ      - 
-              JMP      PILKKU_OCC_3 
 
-              JMP      PILKKU_OCC_4 
 
 
 
PILKKU_OCC_2   ISZ      TAUL2_POINT  / Nimiön tallennuksen jälkeen tallennetaan  
    / rivinumero 
 
-              LDA      TAUL2_POINT 
-              XOR      POINTALUS 
-              SNZ      - 
-              JMP      ASM_VIRHE4  / Virhe: taulukon (2) ylitys 
 
-              LDA      ASM_RIV_NUM 
-             ISTO      TAUL2_POINT       
 
-              ISZ      ASM_RIV_NUM 
-              ISZ      TAUL2_POINT 
 
-              LDA      TAUL2_POINT 
-              XOR      POINTALUS 
-              SNZ      - 
-              JMP      ASM_VIRHE4  / Virhe: taulukon (2) ylitys 
 
-              LDA      PILKKU             
-             ISTO      TAUL2_POINT      
 
-              LDA      DEC=1 
-              STO      ASM_VAIHE 
 
-              JMP      ASM_ALKU       
 
 
 
PILKKU_OCC_3   LDA      DEC=2 
-              STO      ASM_VAIHE 
-              JMP      ASM_ALKU 
 
 
 
PILKKU_OCC_4   LDA      DEC=0 
-              STO      ASM_VAIHE 
-              JMP      ASM_ALKU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASM_COM_OP_ALI HEX      0   / ---ALIOHJELMA--- (asm_com_s), käskyn ja operandin 
    / haku ja tulkinta 
-              LDA      DEC=0 
-              STO      ASM-LIPPU  / Haetaan taulukosta (1) 
-              STO      K-1 
-              STO      K-2 
-              STO      K-3 
-              STO      K-4 
-              STO      OP-1 
-              STO      OP-2 
-              STO      OP-3 
-              STO      OP-4 
-              STO      OP-5 
-              STO      OP-6 
-              STO      OP-7 
-              STO      OP-8 
 
 
 
ASM_PIL_LOOP   ISZ      TAUL1_POINT  / Käskyn haku  
 
-             ILDA      TAUL1_POINT 
-              XOR      PROGRAM_END 
-              SZA      - 
-              JMP      PILKKU_TEST  
 
-              LDA      DEC=1 
-              STO      ASM_END-LIPPU 
-             IJMP      ASM_COM_OP_ALI 
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PILKKU_TEST   ILDA      TAUL1_POINT 
-              XOR      PILKKU 
-              SZA      - 
-              JMP      ASM_PIL_LOOP     
 
-              ISZ      TAUL1_POINT 
-             ILDA      TAUL1_POINT 
-              XOR      PILKKU 
-              SNZ      - 
-              JMP      ASM_VIRHE2  / Virhe: käsky ei täsmää 
 
 
 
-             ILDA      TAUL1_POINT 
-              STO      K-1 
 
 
 
-              ISZ      TAUL1_POINT 
-             ILDA      TAUL1_POINT 
-              XOR      PILKKU 
-              SNZ      - 
-              JMP      ASM_VIRHE2  / Virhe: käsky ei täsmää 
 
 
 
-             ILDA      TAUL1_POINT 
-              STO      K-2 
 
 
-              ISZ      TAUL1_POINT 
-             ILDA      TAUL1_POINT 
-              XOR      PILKKU 
-              SNZ      - 
-              JMP      ASM_OP_TAL 
 
 
 
-             ILDA      TAUL1_POINT 
-              STO      K-3 
 
 
 
-              ISZ      TAUL1_POINT 
-             ILDA      TAUL1_POINT 
-              XOR      PILKKU 
-              SNZ      - 
-              JMP      ASM_OP_TAL 
 
 
 
-             ILDA      TAUL1_POINT 
-              STO      K-4 
 
 
 
ASM_PIL2_LOOP  ISZ      TAUL1_POINT  
-             ILDA      TAUL1_POINT 
-              XOR      PILKKU 
-              SZA      - 
-              JMP      ASM_PIL2_LOOP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASM_OP_TAL     ISZ      TAUL1_POINT  / Operandin haku         
-             ILDA      TAUL1_POINT 
-              XOR      PILKKU 
-              SNZ      - 
-              JMP      ASM_VIRHE1  / Virhe: nimiö ei täsmää 
 
-             ILDA      TAUL1_POINT 
-              STO      OP-1 
 
 
 
-              ISZ      TAUL1_POINT 
-             ILDA      TAUL1_POINT 
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-              XOR      PILKKU 
-              SNZ      - 
-              JMP      ASM_COM_TULK 
 
-             ILDA      TAUL1_POINT 
-              STO      OP-2 
 
 
 
-              ISZ      TAUL1_POINT 
-             ILDA      TAUL1_POINT 
-              XOR      PILKKU 
-              SNZ      - 
-              JMP      ASM_COM_TULK 
 
-             ILDA      TAUL1_POINT 
-              STO      OP-3 
 
 
 
-              ISZ      TAUL1_POINT 
-             ILDA      TAUL1_POINT 
-              XOR      PILKKU 
-              SNZ      - 
-              JMP      ASM_COM_TULK 
 
-             ILDA      TAUL1_POINT 
-              STO      OP-4 
 
 
 
-              ISZ      TAUL1_POINT 
-             ILDA      TAUL1_POINT 
-              XOR      PILKKU 
-              SNZ      - 
-              JMP      ASM_COM_TULK 
 
-             ILDA      TAUL1_POINT 
-              STO      OP-5 
 
 
 
-              ISZ      TAUL1_POINT 
-             ILDA      TAUL1_POINT 
-              XOR      PILKKU 
-              SNZ      - 
-              JMP      ASM_COM_TULK 
 
-             ILDA      TAUL1_POINT 
-              STO      OP-6 
 
 
 
-              ISZ      TAUL1_POINT 
-             ILDA      TAUL1_POINT 
-              XOR      PILKKU 
-              SNZ      - 
-              JMP      ASM_COM_TULK 
 
-             ILDA      TAUL1_POINT 
-              STO      OP-7 
 
 
 
-              ISZ      TAUL1_POINT 
-             ILDA      TAUL1_POINT 
-              XOR      PILKKU 
-              SNZ      - 
-              JMP      ASM_COM_TULK 
 
-             ILDA      TAUL1_POINT 
-              STO      OP-8 
 
 
 
ASM_PIL3_LOOP  ISZ      TAUL1_POINT  
-             ILDA      TAUL1_POINT 
-              XOR      PILKKU 
-              SZA      - 
-              JMP      ASM_PIL3_LOOP   
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ASM_COM_TULK   LDA      K-1   / Käskyn tulkinta 
-              XOR      H 
-              SNZ      - 
-              JMP      HEX_TULK2 
-              JMP      LDA_TULK1 
 
HEX_TULK2      LDA      K-2 
-              XOR      E 
-              SNZ      - 
-              JMP      HEX_TULK3 
-              JMP      LDA_TULK1 
 
HEX_TULK3      LDA      K-3 
-              XOR      X 
-              SNZ      - 
 
-              LDA      DEC=1 
-              STO      ASM-LIPPU 
-             IJMP      ASM_COM_OP_ALI 
 
 
 
 
 
LDA_TULK1      LDA      HEX=010000 
-              STO      KASKY 
 
-              LDA      K-1 
-              XOR      L 
-              SNZ      - 
-              JMP      LDA_TULK2              
-              JMP      ILDA_TULK1 
LDA_TULK2      LDA      K-2 
-              XOR      D 
-              SNZ      - 
-              JMP      LDA_TULK3 
-              JMP      ILDA_TULK1 
 
LDA_TULK3      LDA      K-3 
-              XOR      A 
-              SNZ      - 
-             IJMP      ASM_COM_OP_ALI 
 
 
 
 
ILDA_TULK1     LDA      HEX=1c0000 
-              STO      KASKY 
 
-              LDA      K-1 
-              XOR      I 
-              SNZ      - 
-              JMP      ILDA_TULK2 
-              JMP      STO_TULK1 
 
ILDA_TULK2     LDA      K-2 
-              XOR      L 
-              SNZ      - 
-              JMP      ILDA_TULK3 
-              JMP      STO_TULK1 
 
ILDA_TULK3     LDA      K-3 
-              XOR      D 
-              SNZ      - 
-              JMP      ILDA_TULK4 
-              JMP      STO_TULK1 
 
ILDA_TULK4     LDA      K-4 
-              XOR      A 
-              SNZ      - 
-             IJMP      ASM_COM_OP_ALI 
 
 
 
 
 
STO_TULK1      LDA      HEX=020000 
-              STO      KASKY 
 
-              LDA      K-1 
-              XOR      S 
-              SNZ      - 
-              JMP      STO_TULK2 
-              JMP      ISTO_TULK1 
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STO_TULK2      LDA      K-2 
-              XOR      T 
-              SNZ      - 
-              JMP      STO_TULK3 
-              JMP      ISTO_TULK1 
 
STO_TULK3      LDA      K-3 
-              XOR      O 
-              SNZ      - 
-             IJMP      ASM_COM_OP_ALI 
 
 
 
 
 
ISTO_TULK1     LDA      HEX=1d0000 
-              STO      KASKY 
 
-              LDA      K-1 
-              XOR      I 
-              SNZ      - 
-              JMP      ISTO_TULK2 
-              JMP      JMP_TULK1 
 
ISTO_TULK2     LDA      K-2 
-              XOR      S 
-              SNZ      - 
-              JMP      ISTO_TULK3 
-              JMP      JMP_TULK1 
 
ISTO_TULK3     LDA      K-3 
-              XOR      T 
-              SNZ      - 
-              JMP      ISTO_TULK4 
-              JMP      JMP_TULK1 
ISTO_TULK4     LDA      K-4 
-              XOR      O 
-              SNZ      - 
-             IJMP      ASM_COM_OP_ALI 
 
 
 
 
 
JMP_TULK1      LDA      HEX=060000 
-              STO      KASKY 
 
-              LDA      K-1 
-              XOR      J 
-              SNZ      - 
-              JMP      JMP_TULK2 
-              JMP      IJMP_TULK1 
 
JMP_TULK2      LDA      K-2 
-              XOR      M 
-              SNZ      - 
-              JMP      JMP_TULK3 
-              JMP      IJMP_TULK1 
 
JMP_TULK3      LDA      K-3 
-              XOR      P 
-              SNZ      - 
-             IJMP      ASM_COM_OP_ALI 
 
 
 
 
 
IJMP_TULK1     LDA      HEX=1e0000 
-              STO      KASKY 
 
-              LDA      K-1 
-              XOR      I 
-              SNZ      - 
-              JMP      IJMP_TULK2 
-              JMP      ISZ_TULK1 
 
IJMP_TULK2     LDA      K-2 
-              XOR      J 
-              SNZ      - 
-              JMP      IJMP_TULK3 
-              JMP      ISZ_TULK1 
 
IJMP_TULK3     LDA      K-3 
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-              XOR      M 
-              SNZ      - 
-              JMP      IJMP_TULK4 
-              JMP      ISZ_TULK1 
 
IJMP_TULK4     LDA      K-4 
-              XOR      P 
-              SNZ      - 
-             IJMP      ASM_COM_OP_ALI 
 
 
 
 
 
ISZ_TULK1      LDA      HEX=070000 
-              STO      KASKY 
 
-              LDA      K-1 
-              XOR      I 
-              SNZ      - 
-              JMP      ISZ_TULK2 
-              JMP      BSA_TULK1 
 
ISZ_TULK2      LDA      K-2 
-              XOR      S 
-              SNZ      - 
-              JMP      ISZ_TULK3 
-              JMP      BSA_TULK1 
 
ISZ_TULK3      LDA      K-3 
-              XOR      Z 
-              SNZ      - 
-             IJMP      ASM_COM_OP_ALI 
 
 
 
 
 
BSA_TULK1      LDA      HEX=080000 
-              STO      KASKY 
 
-              LDA      K-1 
-              XOR      B 
-              SNZ      - 
-              JMP      BSA_TULK2 
-              JMP      INP_TULK1 
 
BSA_TULK2      LDA      K-2 
-              XOR      S 
-              SNZ      - 
-              JMP      BSA_TULK3 
-              JMP      INP_TULK1 
BSA_TULK3      LDA      K-3 
-              XOR      A 
-              SNZ      - 
-             IJMP      ASM_COM_OP_ALI 
 
 
 
 
 
INP_TULK1      LDA      HEX=110000 
-              STO      KASKY 
 
-              LDA      K-1 
-              XOR      I 
-              SNZ      - 
-              JMP      INP_TULK2 
-              JMP      OUT_TULK1 
 
INP_TULK2      LDA      K-2 
-              XOR      N 
-              SNZ      - 
-              JMP      INP_TULK3 
-              JMP      OUT_TULK1 
 
INP_TULK3      LDA      K-3 
-              XOR      P 
-              SNZ      - 
-             IJMP      ASM_COM_OP_ALI 
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OUT_TULK1      LDA      HEX=100000 
-              STO      KASKY 
 
-              LDA      K-1 
-              XOR      O 
-              SNZ      - 
-              JMP      OUT_TULK2 
-              JMP      IOUT_TULK1 
 
OUT_TULK2      LDA      K-2 
-              XOR      U 
-              SNZ      - 
-              JMP      OUT_TULK3 
-              JMP      IOUT_TULK1 
 
OUT_TULK3      LDA      K-3 
-              XOR      T 
-              SNZ      - 
-             IJMP      ASM_COM_OP_ALI 
 
 
 
 
 
IOUT_TULK1     LDA      HEX=1f0000 
-              STO      KASKY 
 
-              LDA      K-1 
-              XOR      I 
-              SNZ      - 
-              JMP      IOUT_TULK2 
-              JMP      AND_TULK1 
 
IOUT_TULK2     LDA      K-2 
-              XOR      O 
-              SNZ      - 
-              JMP      IOUT_TULK3 
-              JMP      AND_TULK1 
 
IOUT_TULK3     LDA      K-3 
-              XOR      U 
-              SNZ      - 
-              JMP      IOUT_TULK4 
-              JMP      AND_TULK1 
 
IOUT_TULK4     LDA      K-4 
-              XOR      T 
-              SNZ      - 
-             IJMP      ASM_COM_OP_ALI 
 
 
 
 
 
AND_TULK1      LDA      HEX=130000 
-              STO      KASKY 
 
-              LDA      K-1 
-              XOR      A 
-              SNZ      - 
-              JMP      AND_TULK2 
-              JMP      XOR_TULK1 
 
AND_TULK2      LDA      K-2 
-              XOR      N 
-              SNZ      - 
-              JMP      AND_TULK3 
-              JMP      XOR_TULK1 
 
AND_TULK3      LDA      K-3 
-              XOR      D 
-              SNZ      - 
-             IJMP      ASM_COM_OP_ALI 
 
 
 
 
 
XOR_TULK1      LDA      HEX=140000 
-              STO      KASKY 
 
-              LDA      K-1 
-              XOR      X 
-              SNZ      - 
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-              JMP      XOR_TULK2 
-              JMP      ADD_TULK1 
 
XOR_TULK2      LDA      K-2 
-              XOR      O 
-              SNZ      - 
-              JMP      XOR_TULK3 
-              JMP      ADD_TULK1 
 
XOR_TULK3      LDA      K-3 
-              XOR      R 
-              SNZ      - 
-             IJMP      ASM_COM_OP_ALI 
 
 
 
 
 
ADD_TULK1      LDA      HEX=170000 
-              STO      KASKY 
 
-              LDA      K-1 
-              XOR      A 
-              SNZ      - 
-              JMP      ADD_TULK2 
-              JMP      SUB_TULK1 
 
ADD_TULK2      LDA      K-2 
-              XOR      D 
-              SNZ      - 
-              JMP      ADD_TULK3 
-              JMP      SUB_TULK1 
 
ADD_TULK3      LDA      K-3 
-              XOR      D 
-              SNZ      - 
-             IJMP      ASM_COM_OP_ALI 
 
 
 
 
 
SUB_TULK1      LDA      HEX=180000 
-              STO      KASKY 
 
-              LDA      K-1 
-              XOR      S 
-              SNZ      - 
-              JMP      SUB_TULK2 
-              JMP      MUL_TULK1 
 
SUB_TULK2      LDA      K-2 
-              XOR      U 
-              SNZ      - 
-              JMP      SUB_TULK3 
-              JMP      MUL_TULK1 
 
SUB_TULK3      LDA      K-3 
-              XOR      B 
-              SNZ      - 
-             IJMP      ASM_COM_OP_ALI 
 
 
 
 
 
MUL_TULK1      LDA      HEX=190000 
-              STO      KASKY 
 
-              LDA      K-1 
-              XOR      M 
-              SNZ      - 
-              JMP      MUL_TULK2 
-              JMP      DIV_TULK1 
 
MUL_TULK2      LDA      K-2 
-              XOR      U 
-              SNZ      - 
-              JMP      MUL_TULK3 
-              JMP      DIV_TULK1 
 
MUL_TULK3      LDA      K-3 
-              XOR      L 
-              SNZ      - 
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-             IJMP      ASM_COM_OP_ALI 
 
 
 
 
 
DIV_TULK1      LDA      HEX=1a0000 
-              STO      KASKY 
 
-              LDA      K-1 
-              XOR      D 
-              SNZ      - 
-              JMP      DIV_TULK2 
-              JMP      CMP_TULK1 
 
DIV_TULK2      LDA      K-2 
-              XOR      I 
-              SNZ      - 
-              JMP      DIV_TULK3 
-              JMP      CMP_TULK1 
 
DIV_TULK3      LDA      K-3 
-              XOR      V 
-              SNZ      - 
-             IJMP      ASM_COM_OP_ALI 
 
 
 
 
 
CMP_TULK1      LDA      HEX=1b0000 
-              STO      KASKY 
 
-              LDA      K-1 
-              XOR      C 
-              SNZ      - 
-              JMP      CMP_TULK2 
-              JMP      CLE_TULK1 
 
CMP_TULK2      LDA      K-2 
-              XOR      M 
-              SNZ      - 
-              JMP      CMP_TULK3 
-              JMP      CLE_TULK1 
 
CMP_TULK3      LDA      K-3 
-              XOR      P 
-              SNZ      - 
-             IJMP      ASM_COM_OP_ALI 
 
CLE_TULK1      LDA      HEX=030000 
-              STO      KASKY 
 
-              LDA      K-1 
-              XOR      C 
-              SNZ      - 
-              JMP      CLE_TULK2 
-              JMP      CMA_TULK1 
 
CLE_TULK2      LDA      K-2 
-              XOR      L 
-              SNZ      - 
-              JMP      CLE_TULK3 
-              JMP      CMA_TULK1 
 
CLE_TULK3      LDA      K-3 
-              XOR      E 
-              SNZ      - 
-             IJMP      ASM_COM_OP_ALI 
 
 
 
 
 
CMA_TULK1      LDA      HEX=040000 
-              STO      KASKY 
 
-              LDA      K-1 
-              XOR      C 
-              SNZ      - 
-              JMP      CMA_TULK2 
-              JMP      CME_TULK1 
 
CMA_TULK2      LDA      K-2 
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-              XOR      M 
-              SNZ      - 
-              JMP      CMA_TULK3 
-              JMP      CME_TULK1 
 
CMA_TULK3      LDA      K-3 
-              XOR      A 
-              SNZ      - 
-             IJMP      ASM_COM_OP_ALI 
 
 
 
 
 
CME_TULK1      LDA      HEX=050000 
-              STO      KASKY 
 
-              LDA      K-1 
-              XOR      C 
-              SNZ      - 
-              JMP      CME_TULK2 
-              JMP      SZA_TULK1 
 
CME_TULK2      LDA      K-2 
-              XOR      M 
-              SNZ      - 
-              JMP      CME_TULK3 
-              JMP      SZA_TULK1 
 
CME_TULK3      LDA      K-3 
-              XOR      E 
-              SNZ      - 
-             IJMP      ASM_COM_OP_ALI 
 
 
 
 
 
SZA_TULK1      LDA      HEX=0c0000 
-              STO      KASKY 
 
-              LDA      K-1 
-              XOR      S 
-              SNZ      - 
-              JMP      SZA_TULK2 
-              JMP      SNZ_TULK1 
 
SZA_TULK2      LDA      K-2 
-              XOR      Z 
-              SNZ      - 
-              JMP      SZA_TULK3 
-              JMP      SNZ_TULK1 
 
SZA_TULK3      LDA      K-3 
-              XOR      A 
-              SNZ      - 
-             IJMP      ASM_COM_OP_ALI 
 
 
 
 
 
SNZ_TULK1      LDA      HEX=0b0000 
-              STO      KASKY 
 
-              LDA      K-1 
-              XOR      S 
-              SNZ      - 
-              JMP      SNZ_TULK2 
-              JMP      SKE_TULK1 
 
SNZ_TULK2      LDA      K-2 
-              XOR      N 
-              SNZ      - 
-              JMP      SNZ_TULK3 
-              JMP      SKE_TULK1 
 
SNZ_TULK3      LDA      K-3 
-              XOR      Z 
-              SNZ      - 
-             IJMP      ASM_COM_OP_ALI 
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SKE_TULK1      LDA      HEX=0a0000 
-              STO      KASKY 
 
-              LDA      K-1 
-              XOR      S 
-              SNZ      - 
-              JMP      SKE_TULK2 
-              JMP      SKI_TULK1 
 
SKE_TULK2      LDA      K-2 
-              XOR      K 
-              SNZ      - 
-              JMP      SKE_TULK3 
-              JMP      SKI_TULK1 
 
SKE_TULK3      LDA      K-3 
-              XOR      E 
-              SNZ      - 
-             IJMP      ASM_COM_OP_ALI 
 
 
 
 
 
SKI_TULK1      LDA      HEX=090000 
-              STO      KASKY 
 
-              LDA      K-1 
-              XOR      S 
-              SNZ      - 
-              JMP      SKI_TULK2 
-              JMP      INC_TULK1 
 
SKI_TULK2      LDA      K-2 
-              XOR      K 
-              SNZ      - 
-              JMP      SKI_TULK3 
-              JMP      INC_TULK1 
 
SKI_TULK3      LDA      K-3 
-              XOR      I 
-              SNZ      - 
-             IJMP      ASM_COM_OP_ALI 
 
 
 
 
 
INC_TULK1      LDA      HEX=120000 
-              STO      KASKY 
 
-              LDA      K-1 
-              XOR      I 
-              SNZ      - 
-              JMP      INC_TULK2 
-              JMP      CIR_TULK1 
INC_TULK2      LDA      K-2 
-              XOR      N 
-              SNZ      - 
-              JMP      INC_TULK3 
-              JMP      CIR_TULK1 
 
INC_TULK3      LDA      K-3 
-              XOR      C 
-              SNZ      - 
-             IJMP      ASM_COM_OP_ALI 
 
 
 
 
 
CIR_TULK1      LDA      HEX=150000 
-              STO      KASKY 
 
-              LDA      K-1 
-              XOR      C 
-              SNZ      - 
-              JMP      CIR_TULK2 
-              JMP      CIL_TULK1 
 
CIR_TULK2      LDA      K-2 
-              XOR      I 
-              SNZ      - 
-              JMP      CIR_TULK3 
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-              JMP      CIL_TULK1 
 
CIR_TULK3      LDA      K-3 
-              XOR      R 
-              SNZ      - 
-             IJMP      ASM_COM_OP_ALI 
 
 
 
 
 
CIL_TULK1      LDA      HEX=160000 
-              STO      KASKY 
 
-              LDA      K-1 
-              XOR      C 
-              SNZ      - 
-              JMP      CIL_TULK2 
-              JMP      MDR_TULK1 
 
CIL_TULK2      LDA      K-2 
-              XOR      I 
-              SNZ      - 
-              JMP      CIL_TULK3 
-              JMP      MDR_TULK1 
 
CIL_TULK3      LDA      K-3 
-              XOR      L 
-              SNZ      - 
-             IJMP      ASM_COM_OP_ALI 
 
 
 
 
 
MDR_TULK1      LDA      HEX=0d0000 
-              STO      KASKY 
 
-              LDA      K-1 
-              XOR      M 
-              SNZ      - 
-              JMP      MDR_TULK2 
-              JMP      ION_TULK1 
 
MDR_TULK2      LDA      K-2 
-              XOR      D 
-              SNZ      - 
-              JMP      MDR_TULK3 
-              JMP      ION_TULK1 
 
MDR_TULK3      LDA      K-3 
-              XOR      R 
-              SNZ      - 
-             IJMP      ASM_COM_OP_ALI 
 
 
 
 
 
ION_TULK1      LDA      HEX=0e0000 
-              STO      KASKY 
 
-              LDA      K-1 
-              XOR      I 
-              SNZ      - 
-              JMP      ION_TULK2 
-              JMP      IOF_TULK1 
 
ION_TULK2      LDA      K-2 
-              XOR      O 
-              SNZ      - 
-              JMP      ION_TULK3 
-              JMP      IOF_TULK1 
 
ION_TULK3      LDA      K-3 
-              XOR      N 
-              SNZ      - 
-             IJMP      ASM_COM_OP_ALI 
 
 
 
 
 
IOF_TULK1      LDA      HEX=0f0000 
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-              STO      KASKY 
 
-              LDA      K-1 
-              XOR      I 
-              SNZ      - 
-              JMP      IOF_TULK2 
-              JMP      EI_KAS 
 
IOF_TULK2      LDA      K-2 
-              XOR      O 
-              SNZ      - 
-              JMP      IOF_TULK3 
-              JMP      EI_KAS 
 
IOF_TULK3      LDA      K-3 
-              XOR      F 
-              SNZ      - 
-             IJMP      ASM_COM_OP_ALI 
 
 
 
 
 
EI_KAS         JMP      ASM_VIRHE2  / Virhe: käsky ei täsmää 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASM_OP_S_ALI   HEX      0   / ---ALIOHJELMA--- (asm_op_s), operandin osoitteen 
    / etsintä taulukosta (2) 
-              LDA      DEC=0 
-              STO      OPERAND_ADD 
 
-              LDA      OP-1 
-              XOR      VIIVA 
-              SNZ      - 
-             IJMP      ASM_OP_S_ALI  / Lopettaa etsinnän jos operandi "-" 
 
 
 
 
 
-              LDA      TAUL2_POI_ALUS 
-              SUB      DEC=2 
-              STO      TAUL2_POINT 
 
ASM_SEAR_LOOP  ISZ      TAUL2_POINT 
-              ISZ      TAUL2_POINT 
-              ISZ      TAUL2_POINT 
 
-             ILDA      TAUL2_POINT 
-              XOR      OP-1 
-              SNZ      - 
-              JMP      OP-2_VER 
 
-              LDA      DEC=0 
-              XOR      OP-1 
-              SNZ      - 
-              JMP      MISMATCH 
-              JMP      MISMATCH_2 
 
 
 
OP-2_VER       ISZ      TAUL2_POINT 
-             ILDA      TAUL2_POINT 
-              XOR      OP-2 
-              SNZ      - 
-              JMP      OP-3_VER 
 
-              LDA      DEC=0 
-              XOR      OP-2 
-              SNZ      - 
-              JMP      MISMATCH 
-              JMP      MISMATCH_2 
 
 
 
OP-3_VER       ISZ      TAUL2_POINT 
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-             ILDA      TAUL2_POINT 
-              XOR      OP-3 
-              SNZ      - 
-              JMP      OP-4_VER 
 
-              LDA      DEC=0 
-              XOR      OP-3 
-              SNZ      - 
-              JMP      MISMATCH 
-              JMP      MISMATCH_2 
 
 
 
OP-4_VER       ISZ      TAUL2_POINT 
-             ILDA      TAUL2_POINT 
-              XOR      OP-4 
-              SNZ      - 
-              JMP      OP-5_VER 
 
-              LDA      DEC=0 
-              XOR      OP-4 
-              SNZ      - 
-              JMP      MISMATCH 
-              JMP      MISMATCH_2 
 
 
 
OP-5_VER       ISZ      TAUL2_POINT 
-             ILDA      TAUL2_POINT 
-              XOR      OP-5 
-              SNZ      - 
-              JMP      OP-6_VER 
 
-              LDA      DEC=0 
-              XOR      OP-5 
-              SNZ      - 
-              JMP      MISMATCH 
-              JMP      MISMATCH_2 
 
 
 
OP-6_VER       ISZ      TAUL2_POINT 
-             ILDA      TAUL2_POINT 
-              XOR      OP-6 
-              SNZ      - 
-              JMP      OP-7_VER 
 
-              LDA      DEC=0 
-              XOR      OP-6 
-              SNZ      - 
-              JMP      MISMATCH 
-              JMP      MISMATCH_2 
 
 
 
OP-7_VER       ISZ      TAUL2_POINT 
-             ILDA      TAUL2_POINT 
-              XOR      OP-7 
-              SNZ      - 
-              JMP      OP-8_VER 
 
-              LDA      DEC=0 
-              XOR      OP-7 
-              SNZ      - 
-              JMP      MISMATCH 
-              JMP      MISMATCH_2 
 
 
OP-8_VER       ISZ      TAUL2_POINT 
-             ILDA      TAUL2_POINT 
-              XOR      OP-8 
-              SNZ      - 
-              JMP      ASM_PILKKU_L 
 
-              LDA      DEC=0 
-              XOR      OP-8 
-              SNZ      - 
-              JMP      MISMATCH 
-              JMP      MISMATCH_2 
 
 
 
ASM_PILKKU_L   ISZ      TAUL2_POINT 
-             ILDA      TAUL2_POINT 
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-              XOR      PILKKU 
-              SNZ      - 
-              JMP      MATCH 
 
-              JMP      ASM_PILKKU_L 
 
 
 
MISMATCH      ILDA      TAUL2_POINT 
-              XOR      PILKKU 
-              SNZ      - 
-              JMP      MATCH 
 
-             ILDA      TAUL2_POINT 
-              XOR      PROGRAM_END       
-              SNZ      -       
-              JMP      ASM_VIRHE1  / Virhe: nimiö ei täsmää 
 
 
 
MISMATCH_2    ILDA      TAUL2_POINT 
-              XOR      PILKKU 
-              SNZ      - 
-              JMP      ASM_SEAR_LOOP 
 
-             ILDA      TAUL2_POINT 
-              XOR      PROGRAM_END       
-              SNZ      -       
-              JMP      ASM_VIRHE1  / Virhe: nimiö ei täsmää 
 
-              ISZ      TAUL2_POINT 
 
-              JMP      MISMATCH_2 
 
 
 
MATCH          ISZ      TAUL2_POINT 
 
-             ILDA      TAUL2_POINT 
-              STO      OPERAND_ADD 
 
-             IJMP      ASM_OP_S_ALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUN            LDA      CODE_POINT  /// C O M M A N D:     R U N     ( Execute Program ) 
-              XOR      CODE_POINTALUS      
-              SNZ      - 
-              JMP      RUN2   / Kuvaus: Program-Memory alueella olevan ohjelman 
    /         ajaminen 
 
 
-             IJMP      CODE_POINTALUS  / Hyppykäsky Program-Memoryn alkuun         
 
 
 
RUN2           OUT      ENTER 
-              OUT      P 
-              OUT      R 
-              OUT      O 
-              OUT      G 
-              OUT      R 
-              OUT      A 
-              OUT      M 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      N 
-              OUT      O 
-              OUT      T 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      F 
-              OUT      O 
-              OUT      U     
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-              OUT      N 
-              OUT      D 
-              JMP      READY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLR            LDA      TAUL1_POI_ALUS  /// C O M M A N D:     C L R     ( Clear Program )    
-              STO      TAUL1_POINT 
 
-              LDA      DEC=2   / Kuvaus: Poistaa konekielisen ohjelman Program-
    /         Memory alueelta. 
-              STO      PILKKU_LASK1  /         Alustaa myös Assemblerin taulukon (1). 
    /         Uusi ohjelma voidaan syöttää. 
 
 
 
 
-              BSA      CLR_P_MEM_ALI  / Aliohjelmakutsu (clr_p_mem), tyhjentää ja alustaa 
    / Program-Memoryn 
 
 
 
 
-              OUT      ENTER   / HUOM: Pilkkulaskuri alustettava niin että taulukon 
    /       (1) "vasemmanpuoleisin" pilkku on jaollinen 
-              OUT      P   /       3:lla 
-              OUT      R 
-              OUT      O 
-              OUT      G 
-              OUT      R 
-              OUT      A 
-              OUT      M 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      C 
-              OUT      L 
-              OUT      E 
-              OUT      A 
-              OUT      R 
-              OUT      E 
-              OUT      D 
-              JMP      READY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLR_P_MEM_ALI  HEX      0   / ---ALIOHJELMA--- (clr_p_mem), tyhjentää ja alustaa 
    / Program-Memoryn 
-              LDA      CODE_POINTALUS    
-              STO      TMP 
 
CLR_LOOP       LDA      DEC=0 
-             ISTO      TMP 
 
-              LDA      TMP 
-              XOR      CODE_POINT 
-              SNZ      - 
-              JMP      CLR_END                
 
-              ISZ      TMP 
 
-              JMP      CLR_LOOP 
 
CLR_END        LDA      CODE_POINTALUS 
-              STO      CODE_POINT 
 
-             IJMP      CLR_P_MEM_ALI 
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CODE           LDA      M-2   /// C O M M A N D:     -XXXXXX 
    / ( Create Machine Code Program ) 
 
 
 
 
-              BSA      CODE_ALIOHJ  / Aliohjelmakutsu (code), valmistelee ascii ---> hex 
    / muunnosta 
 
 
 
 
-              LDA      M-2   / Kuvaus: Konekielisten (hex) ohjelmien syöttäminen 
    /         rivi kerrallaan. 
-              SUB      TMP   /         Jokainen konekielinen käsky alkaa "-" 
    /         merkillä. 
 
-              CIL      -   /         Esim: "-060002", hyppykäsky (06) muistin 
    /         alkuun (0002). 
-              CIL      -   /         Kun painetaan ENTER niin käsky tallentuu 
    /         Program-Memoryyn. Syötetty ohjelma 
-              CIL      -   /         voidaan ajaa RUN-käskyllä. 
    
-              CIL      - 
-              AND      HEX=1ffff0 
 
-              STO      TMP2 
 
-              LDA      M-3 
 
 
 
 
 
-              BSA      CODE_ALIOHJ  / Aliohjelmakutsu (code), valmistelee ascii ---> hex 
    / muunnosta 
 
 
 
 
-              LDA      M-3       
-              SUB      TMP 
-              STO      TMP3 
 
-              LDA      TMP2 
-              ADD      TMP3 
 
-              CIL      -    
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      -           
-              AND      HEX=1ffff0  / Bittimaski 
 
-              STO      TMP2 
 
-              LDA      M-4 
 
 
 
 
 
-              BSA      CODE_ALIOHJ  / Aliohjelmakutsu (code), valmistelee ascii ---> hex 
    / muunnosta 
 
 
 
 
-              LDA      M-4       
-              SUB      TMP 
-              STO      TMP3 
 
-              LDA      TMP2 
-              ADD      TMP3 
 
-              CIL      -    
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      -           
-              AND      HEX=1ffff0 
 
-              STO      TMP2 
 
-              LDA      M-5 
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-              BSA      CODE_ALIOHJ  / Aliohjelmakutsu (code), valmistelee ascii ---> hex 
    / muunnosta 
 
 
 
 
-              LDA      M-5       
-              SUB      TMP 
-              STO      TMP3 
 
-              LDA      TMP2 
-              ADD      TMP3 
 
-              CIL      -    
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      -           
-              AND      HEX=1ffff0 
 
-              STO      TMP2 
 
-              LDA      M-6 
 
 
 
 
 
-              BSA      CODE_ALIOHJ  / Aliohjelmakutsu (code), valmistelee ascii ---> hex 
    / muunnosta 
 
 
 
 
-              LDA      M-6       
-              SUB      TMP 
-              STO      TMP3 
 
-              LDA      TMP2 
-              ADD      TMP3 
 
-              CIL      -    
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      -           
-              AND      HEX=1ffff0 
 
-              STO      TMP2 
 
-              LDA      M-7 
 
 
 
 
 
-              BSA      CODE_ALIOHJ  / Aliohjelmakutsu (code), valmistelee ascii ---> hex 
    / muunnosta 
 
 
 
 
-              LDA      M-7       
-              SUB      TMP 
-              STO      TMP3 
 
-              LDA      TMP2 
-              ADD      TMP3 
-              STO      TMP3 
 
 
 
-              LDA      CODE_POINT 
-              XOR      DEC=8192 
-              SNZ      - 
-              JMP      CODE_VIRHE  / Virhe: Program-Memory käytetty loppuun 
 
 
 
-              LDA      TMP3 
 
-             ISTO      CODE_POINT  / Tallenna käsky pointterin osoittamaan  
    / muistipaikkaan Program-Memory:ssä 
-              ISZ      CODE_POINT   
 
-              JMP      READY_CODE 
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CODE_ALIOHJ    HEX      0   / ---ALIOHJELMA--- (code), valmistelee ascii ---> 
    / hex muunnosta 
-              STO      TMP4          
-              XOR      0                   
-              SZA      - 
-              JMP      CODE_A2  
-              LDA      DEC=48 
-              STO      TMP 
-             IJMP      CODE_ALIOHJ 
 
CODE_A2        LDA      TMP4 
-              XOR      1                    
-              SZA      - 
-              JMP      CODE_A3  
-              LDA      DEC=48 
-              STO      TMP 
-             IJMP      CODE_ALIOHJ 
 
CODE_A3        LDA      TMP4 
-              XOR      2                    
-              SZA      - 
-              JMP      CODE_A4  
-              LDA      DEC=48 
-              STO      TMP 
-             IJMP      CODE_ALIOHJ 
 
CODE_A4        LDA      TMP4 
-              XOR      3                    
-              SZA      - 
-              JMP      CODE_A5  
-              LDA      DEC=48 
-              STO      TMP 
-             IJMP      CODE_ALIOHJ 
 
CODE_A5        LDA      TMP4 
-              XOR      4                    
-              SZA      - 
-              JMP      CODE_A6  
-              LDA      DEC=48 
-              STO      TMP 
-             IJMP      CODE_ALIOHJ 
 
CODE_A6        LDA      TMP4 
-              XOR      5                    
-              SZA      - 
-              JMP      CODE_A7  
-              LDA      DEC=48 
-              STO      TMP 
-             IJMP      CODE_ALIOHJ 
 
CODE_A7        LDA      TMP4 
-              XOR      6                    
-              SZA      - 
-              JMP      CODE_A8  
-              LDA      DEC=48 
-              STO      TMP 
-             IJMP      CODE_ALIOHJ 
 
CODE_A8        LDA      TMP4 
-              XOR      7                    
-              SZA      - 
-              JMP      CODE_A9  
-              LDA      DEC=48 
-              STO      TMP 
-             IJMP      CODE_ALIOHJ 
CODE_A9        LDA      TMP4 
-              XOR      8                    
-              SZA      - 
-              JMP      CODE_A10  
-              LDA      DEC=48 
-              STO      TMP 
-             IJMP      CODE_ALIOHJ 
 
CODE_A10       LDA      TMP4 
-              XOR      9                    
-              SZA      - 
-              JMP      CODE_A11  
-              LDA      DEC=48 
-              STO      TMP 
-             IJMP      CODE_ALIOHJ 
 
CODE_A11       LDA      DEC=55 
-              STO      TMP 
-             IJMP      CODE_ALIOHJ 
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DISASSEMBLE    LDA      DEC=0   /// C O M M A N D:     D I S  
    / ( Disassemble Memory Contents ) 
-              STO      READPOINT 
-              STO      STOPPOINT           
-              STO      READMEM_TMP  / Kuvaus: Tulostaa halutun muistialueen sisällön 
    /         assembly-kielisenä  
-              OUT      ENTER             
-              OUT      G 
-              OUT      I 
-              OUT      V 
-              OUT      E 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      S 
-              OUT      T 
-              OUT      A 
-              OUT      R 
-              OUT      T 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      A 
-              OUT      D 
-              OUT      D 
-              OUT      R 
-              OUT      E 
-              OUT      S 
-              OUT      S 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      SULKUV 
-              OUT      H 
-              OUT      E 
-              OUT      X 
-              OUT      SULKUO 
-              OUT      2PISTE 
-              OUT      VALILYONTI 
 
 
 
 
 
-              BSA      EXAMEM_ALI1  / Aliohjelmakutsu (examem_1), halutun muisti- 
    / osoitteen syöttäminen 
 
 
 
 
-              LDA      READMEM_TMP  
-              STO      READPOINT 
 
-              OUT      G 
-              OUT      I 
-              OUT      V 
-              OUT      E 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      S 
-              OUT      T 
-              OUT      O 
-              OUT      P 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      A 
-              OUT      D 
-              OUT      D 
-              OUT      R 
-              OUT      E 
-              OUT      S 
-              OUT      S 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      SULKUV 
-              OUT      H 
-              OUT      E 
-              OUT      X 
-              OUT      SULKUO 
-              OUT      2PISTE 
-              OUT      VALILYONTI 
 
 
 
 
 
-              BSA      EXAMEM_ALI1  / Aliohjelmakutsu (examem_1), halutun muisti- 
    / osoitteen syöttäminen 
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-              LDA      READMEM_TMP  / Jos lopetusosoite tyhjä: lopetusosoite =  
    / aloitusosoite + f muistipaikkaa 
-              XOR      DEC=0 
-              SZA      - 
-              JMP      DIS_STOP_ADD 
 
-              LDA      READPOINT 
-              ADD      HEX=f 
-              STO      READMEM_TMP 
 
 
DIS_STOP_ADD   LDA      READMEM_TMP  
-              INC      - 
-              STO      STOPPOINT 
-              OUT      ENTER 
 
 
DISAS_TUL      LDA      READPOINT  / Tulostus silmukka 
-              XOR      STOPPOINT 
-              SNZ      - 
-              JMP      READY    
 
-              LDA      READPOINT 
-              CMP      DEC=8192 
-              SNZ      - 
-              JMP      READY    
 
-              LDA      DEC=0 
-              STO      DIS-LIPPU 
 
 
 
 
 
-              BSA      TUL_RIVIN_ALI  / Aliohjelmakutsu (tul_rivin), tulostaa rivinumeron   
 
 
 
 
 
-              BSA      DISAS_ALI1  / Aliohjelmakutsu (disas_1), käskyn erittely 
 
 
 
 
 
-              BSA      DISAS_ALI2  / Aliohjelmakutsu (disas_2), käskyn tulkinta  
 
 
 
 
 
-              BSA      DISAS_ALI3  / Aliohjelmakutsu (disas_3), käskyn tulostus  
 
 
 
 
 
-              LDA      READPOINT           
-              AND      HEX=f   / Bittimaski 
-              STO      TMP5 
 
-              XOR      DEC=7   / 8 käskyn jälkeen välilyönti 
-              SNZ      - 
-              OUT      ENTER             
 
-              LDA      TMP5 
-              XOR      HEX=f               
-              SNZ      - 
-              OUT      ENTER               
 
-              ISZ      READPOINT 
 
-              JMP      DISAS_TUL 
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DISAS_ALI3     HEX      0   / ---ALIOHJELMA--- (disas_3), käskyn tulostus  
    / (assembly) 
-              OUT      VALILYONTI 
-              LDA      DIS-LIPPU 
-              SZA      -               
-              JMP      EIKASKY 
 
-              OUT      K-1 
-              OUT      K-2 
-              OUT      K-3 
-              OUT      K-4 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      M-3 
-              OUT      M-4 
-              OUT      M-5 
-              OUT      M-6 
-             IJMP      DISAS_ALI3 
 
 
EIKASKY        OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      M-1 
-              OUT      M-2 
-              OUT      M-3 
-              OUT      M-4 
-              OUT      M-5 
-              OUT      M-6 
-             IJMP      DISAS_ALI3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISAS_ALI1     HEX      0   / ---ALIOHJELMA--- (disas_1), käskyn erittely 
 
-             ILDA      READPOINT  / Kuvaus: Pilkkoo konekielisen käskyn/muistipaikan 5 
    /         osaan  
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              AND      DEC=1 
-              STO      KASKY-1 
-              STO      TMP 
 
 
 
 
 
-              BSA      ASCII_ALI  / Aliohjelmakutsu (ascii), ascii koodaus 
 
 
 
 
 
-              LDA      TMP 
-              ADD      TMP2 
-              STO      M-1 
-             ILDA      READPOINT 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              AND      HEX=f 
-              STO      KASKY-2 
-              STO      TMP 
 
 
 
 
 
-              BSA      ASCII_ALI  / Aliohjelmakutsu (ascii), ascii koodaus 
 
 
 
 
 
-              LDA      TMP 
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-              ADD      TMP2 
-              STO      M-2 
 
 
-             ILDA      READPOINT 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              AND      HEX=f 
-              STO      TMP 
 
 
 
 
 
-              BSA      ASCII_ALI  / Aliohjelmakutsu (ascii), ascii koodaus 
 
 
 
 
 
-              LDA      TMP 
-              ADD      TMP2 
-              STO      M-3 
 
 
-             ILDA      READPOINT 
-              CIR      - 
-              CIR      - 
-              CIR      - 
-              CIR      - 
-              CIR      - 
-              CIR      - 
-              CIR      - 
-              CIR      - 
-              AND      HEX=f 
-              STO      TMP 
 
 
 
 
 
-              BSA      ASCII_ALI  / Aliohjelmakutsu (ascii), ascii koodaus 
 
 
 
 
 
-              LDA      TMP 
-              ADD      TMP2 
-              STO      M-4 
 
 
-             ILDA      READPOINT 
-              CIR      - 
-              CIR      - 
-              CIR      - 
-              CIR      - 
-              AND      HEX=f 
-              STO      TMP 
 
 
 
 
 
-              BSA      ASCII_ALI  / Aliohjelmakutsu (ascii), ascii koodaus 
 
 
 
 
 
-              LDA      TMP 
-              ADD      TMP2 
-              STO      M-5 
 
 
-             ILDA      READPOINT 
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-              AND      HEX=f   / Bittimaski 
-              STO      TMP 
 
 
 
 
 
-              BSA      ASCII_ALI  / Aliohjelmakutsu (ascii), ascii koodaus 
 
 
 
 
 
-              LDA      TMP 
-              ADD      TMP2 
-              STO      M-6 
 
-             IJMP      DISAS_ALI1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISAS_ALI2     HEX      0   / ---ALIOHJELMA--- (disas_2), käskyn tulkinta 
 
LDATULK1       LDA      VALILYONTI 
-              STO      K-1 
-              LDA      L 
-              STO      K-2 
-              LDA      D 
-              STO      K-3 
-              LDA      A 
-              STO      K-4 
 
-              LDA      KASKY-1  / Vertaa käskyn ja LDA-käskyn 1. numero 
-              XOR      DEC=0 
-              SNZ      - 
-              JMP      LDATULK2   
-              JMP      ILDATULK1 
 
LDATULK2       LDA      KASKY-2  / Vertaa käskyn ja LDA-käskyn 2. numero 
-              XOR      DEC=1 
-              SNZ      - 
-             IJMP      DISAS_ALI2 
 
 
 
 
 
ILDATULK1      LDA      I 
-              STO      K-1 
-              LDA      L 
-              STO      K-2 
-              LDA      D 
-              STO      K-3 
-              LDA      A 
-              STO      K-4 
 
-              LDA      KASKY-1  / Vertaa käskyn ja ILDA-käskyn 1. numero 
-              XOR      DEC=1 
-              SNZ      - 
-              JMP      ILDATULK2 
-              JMP      STOTULK1 
 
ILDATULK2      LDA      KASKY-2  / Vertaa käskyn ja ILDA-käskyn 2. numero 
-              XOR      HEX=c 
-              SNZ      - 
-             IJMP      DISAS_ALI2 
 
 
 
 
 
STOTULK1       LDA      VALILYONTI 
-              STO      K-1 
-              LDA      S 
-              STO      K-2 
-              LDA      T 
-              STO      K-3 
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-              LDA      O 
-              STO      K-4 
 
-              LDA      KASKY-1                
-              XOR      DEC=0                   
-              SNZ      - 
-              JMP      STOTULK2  
-              JMP      ISTOTULK1 
 
STOTULK2       LDA      KASKY-2                 
-              XOR      DEC=2                  
-              SNZ      - 
-             IJMP      DISAS_ALI2 
 
 
 
 
 
ISTOTULK1      LDA      I 
-              STO      K-1 
-              LDA      S 
-              STO      K-2 
-              LDA      T 
-              STO      K-3 
-              LDA      O 
-              STO      K-4 
 
-              LDA      KASKY-1               
-              XOR      DEC=1                   
-              SNZ      - 
-              JMP      ISTOTULK2  
-              JMP      JMPTULK1 
 
ISTOTULK2      LDA      KASKY-2                 
-              XOR      HEX=d                  
-              SNZ      - 
-             IJMP      DISAS_ALI2 
 
 
 
 
 
JMPTULK1       LDA      VALILYONTI 
-              STO      K-1 
-              LDA      J 
-              STO      K-2 
-              LDA      M 
-              STO      K-3 
-              LDA      P 
-              STO      K-4 
 
-              LDA      KASKY-1               
-              XOR      DEC=0                   
-              SNZ      - 
-              JMP      JMPTULK2  
-              JMP      IJMPTULK1 
 
JMPTULK2       LDA      KASKY-2                 
-              XOR      DEC=6                  
-              SNZ      - 
-             IJMP      DISAS_ALI2 
 
 
 
 
 
IJMPTULK1      LDA      I 
-              STO      K-1 
-              LDA      J 
-              STO      K-2 
-              LDA      M 
-              STO      K-3 
-              LDA      P 
-              STO      K-4 
-              LDA      KASKY-1               
-              XOR      DEC=1                   
-              SNZ      - 
-              JMP      IJMPTULK2  
-              JMP      ISZTULK1 
 
IJMPTULK2      LDA      KASKY-2                 
-              XOR      HEX=e                  
-              SNZ      - 
-             IJMP      DISAS_ALI2 
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ISZTULK1       LDA      VALILYONTI 
-              STO      K-1 
-              LDA      I 
-              STO      K-2 
-              LDA      S 
-              STO      K-3 
-              LDA      Z 
-              STO      K-4 
 
-              LDA      KASKY-1               
-              XOR      DEC=0                   
-              SNZ      - 
-              JMP      ISZTULK2   
-              JMP      BSATULK1 
 
ISZTULK2       LDA      KASKY-2                 
-              XOR      DEC=7                  
-              SNZ      - 
-             IJMP      DISAS_ALI2 
 
 
 
 
 
BSATULK1       LDA      VALILYONTI 
-              STO      K-1 
-              LDA      B 
-              STO      K-2 
-              LDA      S 
-              STO      K-3 
-              LDA      A 
-              STO      K-4 
 
-              LDA      KASKY-1               
-              XOR      DEC=0                   
-              SNZ      - 
-              JMP      BSATULK2    
-              JMP      INPTULK1 
 
BSATULK2       LDA      KASKY-2                 
-              XOR      DEC=8                  
-              SNZ      - 
-             IJMP      DISAS_ALI2 
 
 
 
 
 
INPTULK1       LDA      VALILYONTI 
-              STO      K-1 
-              LDA      I 
-              STO      K-2 
-              LDA      N 
-              STO      K-3 
-              LDA      P 
-              STO      K-4 
 
-              LDA      KASKY-1               
-              XOR      DEC=1                   
-              SNZ      - 
-              JMP      INPTULK2    
-              JMP      OUTTULK1 
 
INPTULK2       LDA      KASKY-2                 
-              XOR      DEC=1                  
-              SNZ      - 
-             IJMP      DISAS_ALI2 
 
 
 
 
 
OUTTULK1       LDA      VALILYONTI 
-              STO      K-1 
-              LDA      O 
-              STO      K-2 
-              LDA      U 
-              STO      K-3 
-              LDA      T 
-              STO      K-4 
 
-              LDA      KASKY-1               
-              XOR      DEC=1                   
-              SNZ      - 
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-              JMP      OUTTULK2    
-              JMP      IOUTTULK1 
 
OUTTULK2       LDA      KASKY-2                 
-              XOR      DEC=0                   
-              SNZ      - 
-             IJMP      DISAS_ALI2 
 
 
 
 
 
IOUTTULK1      LDA      I 
-              STO      K-1 
-              LDA      O 
-              STO      K-2 
-              LDA      U 
-              STO      K-3 
-              LDA      T 
-              STO      K-4 
 
-              LDA      KASKY-1               
-              XOR      DEC=1                   
-              SNZ      - 
-              JMP      IOUTTULK2   
-              JMP      ANDTULK1 
 
IOUTTULK2      LDA      KASKY-2                 
-              XOR      HEX=f                   
-              SNZ      - 
-             IJMP      DISAS_ALI2 
 
 
 
 
 
ANDTULK1       LDA      VALILYONTI 
-              STO      K-1 
-              LDA      A 
-              STO      K-2 
-              LDA      N 
-              STO      K-3 
-              LDA      D 
-              STO      K-4 
 
-              LDA      KASKY-1               
-              XOR      DEC=1                   
-              SNZ      - 
-              JMP      ANDTULK2  
-              JMP      XORTULK1 
 
ANDTULK2       LDA      KASKY-2                 
-              XOR      DEC=3                    
-              SNZ      - 
-             IJMP      DISAS_ALI2 
 
 
 
 
 
XORTULK1       LDA      VALILYONTI 
-              STO      K-1 
-              LDA      X 
-              STO      K-2 
-              LDA      O 
-              STO      K-3 
-              LDA      R 
-              STO      K-4 
 
-              LDA      KASKY-1               
-              XOR      DEC=1                   
-              SNZ      - 
-              JMP      XORTULK2 
-              JMP      ADDTULK1 
 
XORTULK2       LDA      KASKY-2                 
-              XOR      DEC=4                    
-              SNZ      - 
-             IJMP      DISAS_ALI2 
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ADDTULK1       LDA      VALILYONTI 
-              STO      K-1 
-              LDA      A 
-              STO      K-2 
-              LDA      D 
-              STO      K-3 
-              LDA      D 
-              STO      K-4 
 
-              LDA      KASKY-1               
-              XOR      DEC=1                   
-              SNZ      - 
-              JMP      ADDTULK2 
-              JMP      SUBTULK1 
 
ADDTULK2       LDA      KASKY-2                 
-              XOR      DEC=7                    
-              SNZ      - 
-             IJMP      DISAS_ALI2 
 
 
 
 
 
SUBTULK1       LDA      VALILYONTI 
-              STO      K-1 
-              LDA      S 
-              STO      K-2 
-              LDA      U 
-              STO      K-3 
-              LDA      B 
-              STO      K-4 
 
-              LDA      KASKY-1               
-              XOR      DEC=1                   
-              SNZ      - 
-              JMP      SUBTULK2 
-              JMP      MULTULK1 
 
SUBTULK2       LDA      KASKY-2                 
-              XOR      DEC=8                    
-              SNZ      - 
-             IJMP      DISAS_ALI2 
 
 
 
 
 
MULTULK1       LDA      VALILYONTI 
-              STO      K-1 
-              LDA      M 
-              STO      K-2 
-              LDA      U 
-              STO      K-3 
-              LDA      L 
-              STO      K-4 
 
-              LDA      KASKY-1               
-              XOR      DEC=1                   
-              SNZ      - 
-              JMP      MULTULK2 
-              JMP      DIVTULK1 
 
MULTULK2       LDA      KASKY-2                 
-              XOR      DEC=9                    
-              SNZ      - 
-             IJMP      DISAS_ALI2 
 
 
 
 
 
DIVTULK1       LDA      VALILYONTI 
-              STO      K-1 
-              LDA      D 
-              STO      K-2 
-              LDA      I 
-              STO      K-3 
-              LDA      V 
-              STO      K-4 
-              LDA      KASKY-1               
-              XOR      DEC=1                   
-              SNZ      - 
-              JMP      DIVTULK2 
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-              JMP      CMPTULK1 
 
DIVTULK2       LDA      KASKY-2                 
-              XOR      HEX=a                    
-              SNZ      - 
-             IJMP      DISAS_ALI2 
 
 
 
 
 
CMPTULK1       LDA      VALILYONTI 
-              STO      K-1 
-              LDA      C 
-              STO      K-2 
-              LDA      M 
-              STO      K-3 
-              LDA      P 
-              STO      K-4 
 
-              LDA      KASKY-1               
-              XOR      DEC=1                   
-              SNZ      - 
-              JMP      CMPTULK2 
-              JMP      CLETULK1 
 
CMPTULK2       LDA      KASKY-2                 
-              XOR      HEX=b                    
-              SNZ      - 
-             IJMP      DISAS_ALI2 
 
 
 
 
 
CLETULK1       LDA      VALILYONTI 
-              STO      K-1 
-              LDA      C 
-              STO      K-2 
-              LDA      L 
-              STO      K-3 
-              LDA      E 
-              STO      K-4 
 
-              LDA      KASKY-1               
-              XOR      DEC=0                   
-              SNZ      - 
-              JMP      CLETULK2 
-              JMP      CMATULK1 
 
CLETULK2       LDA      KASKY-2                 
-              XOR      DEC=3                    
-              SNZ      - 
-             IJMP      DISAS_ALI2 
 
 
 
 
 
CMATULK1       LDA      VALILYONTI 
-              STO      K-1 
-              LDA      C 
-              STO      K-2 
-              LDA      M 
-              STO      K-3 
-              LDA      A 
-              STO      K-4 
 
-              LDA      KASKY-1               
-              XOR      DEC=0                   
-              SNZ      - 
-              JMP      CMATULK2 
-              JMP      CMETULK1 
 
CMATULK2       LDA      KASKY-2                 
-              XOR      DEC=4                    
-              SNZ      - 
-             IJMP      DISAS_ALI2 
 
 
 
 
 
CMETULK1       LDA      VALILYONTI 
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-              STO      K-1 
-              LDA      C 
-              STO      K-2 
-              LDA      M 
-              STO      K-3 
-              LDA      E 
-              STO      K-4 
 
-              LDA      KASKY-1               
-              XOR      DEC=0                   
-              SNZ      - 
-              JMP      CMETULK2 
-              JMP      SZATULK1 
 
CMETULK2       LDA      KASKY-2                 
-              XOR      DEC=5                    
-              SNZ      - 
-             IJMP      DISAS_ALI2 
 
 
 
 
 
SZATULK1       LDA      VALILYONTI 
-              STO      K-1 
-              LDA      S 
-              STO      K-2 
-              LDA      Z 
-              STO      K-3 
-              LDA      A 
-              STO      K-4 
 
-              LDA      KASKY-1               
-              XOR      DEC=0                   
-              SNZ      - 
-              JMP      SZATULK2 
-              JMP      SNZTULK1 
 
SZATULK2       LDA      KASKY-2                 
-              XOR      HEX=c                    
-              SNZ      - 
-             IJMP      DISAS_ALI2 
 
 
 
 
 
SNZTULK1       LDA      VALILYONTI 
-              STO      K-1 
-              LDA      S 
-              STO      K-2 
-              LDA      N 
-              STO      K-3 
-              LDA      Z 
-              STO      K-4 
 
-              LDA      KASKY-1               
-              XOR      DEC=0                   
-              SNZ      - 
-              JMP      SNZTULK2 
-              JMP      SKETULK1 
 
SNZTULK2       LDA      KASKY-2                 
-              XOR      HEX=b                    
-              SNZ      - 
-             IJMP      DISAS_ALI2 
 
 
 
 
 
SKETULK1       LDA      VALILYONTI 
-              STO      K-1 
-              LDA      S 
-              STO      K-2 
-              LDA      K 
-              STO      K-3 
-              LDA      E 
-              STO      K-4 
 
-              LDA      KASKY-1               
-              XOR      DEC=0                   
-              SNZ      - 
-              JMP      SKETULK2 
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-              JMP      SKITULK1 
 
SKETULK2       LDA      KASKY-2                 
-              XOR      HEX=a                    
-              SNZ      - 
-             IJMP      DISAS_ALI2 
 
 
 
 
 
SKITULK1       LDA      VALILYONTI 
-              STO      K-1 
-              LDA      S 
-              STO      K-2 
-              LDA      K 
-              STO      K-3 
-              LDA      I 
-              STO      K-4 
 
-              LDA      KASKY-1               
-              XOR      DEC=0                   
-              SNZ      - 
-              JMP      SKITULK2 
-              JMP      INCTULK1 
SKITULK2       LDA      KASKY-2                 
-              XOR      DEC=9                   
-              SNZ      - 
-             IJMP      DISAS_ALI2 
 
 
 
 
 
INCTULK1       LDA      VALILYONTI 
-              STO      K-1 
-              LDA      I 
-              STO      K-2 
-              LDA      N 
-              STO      K-3 
-              LDA      C 
-              STO      K-4 
 
-              LDA      KASKY-1               
-              XOR      DEC=1                   
-              SNZ      - 
-              JMP      INCTULK2 
-              JMP      CIRTULK1 
 
INCTULK2       LDA      KASKY-2                 
-              XOR      DEC=2                    
-              SNZ      - 
-             IJMP      DISAS_ALI2 
 
 
 
 
 
CIRTULK1       LDA      VALILYONTI 
-              STO      K-1 
-              LDA      C 
-              STO      K-2 
-              LDA      I 
-              STO      K-3 
-              LDA      R 
-              STO      K-4 
 
-              LDA      KASKY-1               
-              XOR      DEC=1                   
-              SNZ      - 
-              JMP      CIRTULK2 
-              JMP      CILTULK1 
 
CIRTULK2       LDA      KASKY-2                 
-              XOR      DEC=5                    
-              SNZ      - 
-             IJMP      DISAS_ALI2 
 
 
 
 
 
CILTULK1       LDA      VALILYONTI 
-              STO      K-1 
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-              LDA      C 
-              STO      K-2 
-              LDA      I 
-              STO      K-3 
-              LDA      L 
-              STO      K-4 
 
-              LDA      KASKY-1               
-              XOR      DEC=1                   
-              SNZ      - 
-              JMP      CILTULK2 
-              JMP      MDRTULK1 
 
CILTULK2       LDA      KASKY-2                 
-              XOR      DEC=6                    
-              SNZ      - 
-             IJMP      DISAS_ALI2 
 
 
 
 
 
MDRTULK1       LDA      VALILYONTI 
-              STO      K-1 
-              LDA      M 
-              STO      K-2 
-              LDA      D 
-              STO      K-3 
-              LDA      R 
-              STO      K-4 
 
-              LDA      KASKY-1               
-              XOR      DEC=0                   
-              SNZ      - 
-              JMP      MDRTULK2 
-              JMP      IONTULK1 
 
MDRTULK2       LDA      KASKY-2                 
-              XOR      HEX=d                    
-              SNZ      - 
-             IJMP      DISAS_ALI2 
 
 
 
 
 
IONTULK1       LDA      VALILYONTI 
-              STO      K-1 
-              LDA      I 
-              STO      K-2 
-              LDA      O 
-              STO      K-3 
-              LDA      N 
-              STO      K-4 
 
-              LDA      KASKY-1               
-              XOR      DEC=0                   
-              SNZ      - 
-              JMP      IONTULK2 
-              JMP      IOFTULK1 
 
IONTULK2       LDA      KASKY-2                 
-              XOR      HEX=e                    
-              SNZ      - 
-             IJMP      DISAS_ALI2 
 
 
 
 
IOFTULK1       LDA      VALILYONTI 
-              STO      K-1 
-              LDA      I 
-              STO      K-2 
-              LDA      O 
-              STO      K-3 
-              LDA      F 
-              STO      K-4 
 
-              LDA      KASKY-1               
-              XOR      DEC=0                   
-              SNZ      - 
-              JMP      IOFTULK2 
-              JMP      EI_KASKY 
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IOFTULK2       LDA      KASKY-2                 
-              XOR      HEX=f                    
-              SNZ      - 
-             IJMP      DISAS_ALI2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EI_KASKY       LDA      DEC=1 
-              STO      DIS-LIPPU 
-             IJMP      DISAS_ALI2 
EXAMEM         LDA      DEC=0   /// C O M M A N D:     E X A  
    / ( Examine Memory Contents )  
-              STO      READPOINT 
-              STO      STOPPOINT           
-              STO      READMEM_TMP  / Kuvaus: Tulostaa halutun muistialueen sisällön 
    /         konekielisenä (hex)  
-              OUT      ENTER             
-              OUT      G 
-              OUT      I 
-              OUT      V 
-              OUT      E 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      S 
-              OUT      T 
-              OUT      A 
-              OUT      R 
-              OUT      T 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      A 
-              OUT      D 
-              OUT      D 
-              OUT      R 
-              OUT      E 
-              OUT      S 
-              OUT      S 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      SULKUV 
-              OUT      H 
-              OUT      E 
-              OUT      X 
-              OUT      SULKUO 
-              OUT      2PISTE 
-              OUT      VALILYONTI 
 
 
 
 
 
-              BSA      EXAMEM_ALI1  / Aliohjelmakutsu (examem_1), halutun muisti- 
    / osoitteen syöttäminen  
 
 
 
 
-              LDA      READMEM_TMP  
-              STO      READPOINT 
 
-              OUT      G 
-              OUT      I 
-              OUT      V 
-              OUT      E 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      S 
-              OUT      T 
-              OUT      O 
-              OUT      P 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      A 
-              OUT      D 
-              OUT      D 
-              OUT      R 
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-              OUT      E 
-              OUT      S 
-              OUT      S 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      SULKUV 
-              OUT      H 
-              OUT      E 
-              OUT      X 
-              OUT      SULKUO 
-              OUT      2PISTE 
-              OUT      VALILYONTI 
 
 
 
 
 
-              BSA      EXAMEM_ALI1  / Aliohjelmakutsu (examem_1), halutun muisti- 
    / osoitteen syöttäminen 
 
 
 
 
-              LDA      READMEM_TMP  / Jos lopetusosoite tyhjä: lopetusosoite =  
    / aloitusosoite + 7f muistipaikkaa 
-              XOR      DEC=0 
-              SZA      - 
-              JMP      EXA_STOP_ADD 
 
-              LDA      READPOINT 
-              ADD      HEX=7f 
-              STO      READMEM_TMP 
 
 
 
EXA_STOP_ADD   LDA      READMEM_TMP 
-              INC      - 
-              STO      STOPPOINT 
-              OUT      ENTER 
 
 
 
-              LDA      READPOINT 
-              AND      HEX=f   / Bittimaski 
-              STO      TMP5 
 
 
 
-              XOR      DEC=0   / Tulostaa ensimmäiseksi aloitus osoitteen (jos ei 
    / ole rivin alussa) 
-              SNZ      - 
-              JMP      READMEMTUL 
-              LDA      TMP5 
-              XOR      DEC=8 
-              SNZ      - 
-              JMP      READMEMTUL 
 
 
 
 
 
-              BSA      TUL_RIVIN_ALI  / Aliohjelmakutsu (tul_rivin), tulostaa rivinumeron 
 
 
 
 
 
READMEMTUL     LDA      READPOINT  / Tulostus silmukka 
-              XOR      STOPPOINT 
-              SNZ      - 
-              JMP      READY    / Lopetus 
 
-              LDA      READPOINT 
-              CMP      DEC=8192 
-              SNZ      - 
-              JMP      READY   / Lopetus 
 
 
 
-              LDA      READPOINT 
-              AND      HEX=f 
-              STO      TMP5 
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-              XOR      DEC=0   / Tulostaa rivinumeron 8 paikan välein 
-              SNZ      - 
 
 
 
 
 
-              BSA      TUL_RIVIN_ALI  / Aliohjelmakutsu (tul_rivin), tulostaa rivinumeron 
 
 
 
 
 
-              LDA      TMP5 
-              XOR      DEC=8 
-              SNZ      - 
 
 
 
 
 
-              BSA      TUL_RIVIN_ALI  / Aliohjelmakutsu (tul_rivin), tulostaa rivinumeron 
 
 
 
 
 
-              BSA      EXAMEM_ALI2  / Aliohjelmakutsu (examem_2), muistipaikan tulostus  
    / (hex) 
 
 
 
 
-              LDA      READPOINT 
-              AND      HEX=ff 
-              STO      TMP5 
 
 
 
-              XOR      HEX=3f   / 8 rivin välein välilyönti  
-              SNZ      - 
-              OUT      ENTER 
 
-              LDA      TMP5 
-              XOR      HEX=7f               
-              SNZ      - 
-              OUT      ENTER 
 
-              LDA      TMP5 
-              XOR      HEX=bf               
-              SNZ      - 
-              OUT      ENTER 
 
-              LDA      TMP5 
-              XOR      HEX=ff               
-              SNZ      - 
-              OUT      ENTER 
 
-              ISZ      READPOINT 
 
-              JMP      READMEMTUL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TUL_RIVIN_ALI  HEX      0   / ---ALIOHJELMA--- (tul_rivin), tulostaa rivinumeron 
 
-              OUT      ENTER                            
 
-              LDA      READPOINT     
-              CIL      -   / Pyöräytetään ALU flagin kautta ympäri 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
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-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              AND      HEX=f 
-              STO      TMP 
 
 
 
 
 
-              BSA      ASCII_ALI  / Aliohjelmakutsu (ascii), ascii koodaus 
 
 
 
 
 
-              LDA      TMP 
-              ADD      TMP2 
-              STO      TMP3 
-              OUT      TMP3 
 
 
-              LDA      READPOINT 
-              CIR      - 
-              CIR      - 
-              CIR      - 
-              CIR      - 
-              CIR      - 
-              CIR      - 
-              CIR      - 
-              CIR      - 
-              AND      HEX=f 
-              STO      TMP 
 
 
 
 
 
-              BSA      ASCII_ALI  / Aliohjelmakutsu (ascii), ascii koodaus 
 
 
 
 
 
-              LDA      TMP 
-              ADD      TMP2 
-              STO      TMP3 
-              OUT      TMP3 
 
 
-              LDA      READPOINT 
-              CIR      - 
-              CIR      - 
-              CIR      - 
-              CIR      - 
-              AND      HEX=f 
-              STO      TMP 
 
 
 
 
 
-              BSA      ASCII_ALI  / Aliohjelmakutsu (ascii), ascii koodaus 
 
 
 
 
 
-              LDA      TMP 
-              ADD      TMP2 
-              STO      TMP3 
-              OUT      TMP3 
 
 
-              LDA      READPOINT 
-              AND      HEX=f 
-              STO      TMP 
 
 
 
 
 
-              BSA      ASCII_ALI  / Aliohjelmakutsu (ascii), ascii koodaus 
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-              LDA      TMP 
-              ADD      TMP2 
-              STO      TMP3 
-              OUT      TMP3 
 
-              OUT      2PISTE 
 
-             IJMP      TUL_RIVIN_ALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXAMEM_ALI1    HEX      0   / ---ALIOHJELMA--- (examem_1), halutun muisti- 
    / osoitteen syöttäminen 
-              CLE      - 
 
 
 
 
 
-              BSA      INPUT_ALI  / Aliohjelmakutsu (INPUT), tekstin syöttäminen 
    / (kunnes ENTER painettu) 
 
 
 
 
-              BSA      MEM_STO_ALI  / Aliohjelmakutsu (mem_sto), tekstinsyöttöalueen 
    / tallennus muistipaikkoihin 
 
 
 
 
-              LDA      DEC=0 
-              STO      TMP5 
 
-              LDA      M-1   / Onko muistipaikka 1 tyhjä? 
-              XOR      DEC=0  
-              SNZ      - 
-              JMP      RMEM_TULK_END        
 
-              LDA      M-1 
 
 
 
 
 
-              BSA      CODE_ALIOHJ  / Aliohjelmakutsu (code), valmistelee ascii ---> hex 
    / muunnosta 
 
 
 
 
-              LDA      M-1 
-              SUB      TMP 
-              STO      TMP5 
 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
 
-              STO      TMP2 
 
-              LDA      M-2   / Onko muistipaikka 2 tyhjä? 
-              XOR      DEC=0  
-              SNZ      - 
-              JMP      RMEM_TULK_END   
 
-              LDA      M-2 
 
 
 
 
 
-              BSA      CODE_ALIOHJ  / Aliohjelmakutsu (code), valmistelee ascii ---> hex 
    / muunnosta 
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-              LDA      M-2       
-              SUB      TMP 
-              STO      TMP3 
 
-              LDA      TMP2 
-              ADD      TMP3 
-              STO      TMP5 
 
-              CIL      -    
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      -           
 
-              STO      TMP2 
 
-              LDA      M-3   / Onko muistipaikka 3 tyhjä? 
-              XOR      DEC=0  
-              SNZ      - 
-              JMP      RMEM_TULK_END  
 
-              LDA      M-3 
 
 
 
 
 
-              BSA      CODE_ALIOHJ  / Aliohjelmakutsu (code), valmistelee ascii ---> hex 
    / muunnosta 
 
 
 
 
-              LDA      M-3       
-              SUB      TMP 
-              STO      TMP3 
 
-              LDA      TMP2 
-              ADD      TMP3 
-              STO      TMP5 
 
-              CIL      -    
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      -           
 
-              STO      TMP2 
 
-              LDA      M-4   / Onko muistipaikka 4 tyhjä? 
-              XOR      DEC=0  
-              SNZ      - 
-              JMP      RMEM_TULK_END  
 
-              LDA      M-4 
 
 
 
 
 
-              BSA      CODE_ALIOHJ  / Aliohjelmakutsu (code), valmistelee ascii ---> hex 
    / muunnosta 
 
 
 
 
-              LDA      M-4       
-              SUB      TMP 
-              STO      TMP3 
 
-              LDA      TMP2 
-              ADD      TMP3 
 
-              STO      READMEM_TMP   
 
-             IJMP      EXAMEM_ALI1 
 
 
 
RMEM_TULK_END  LDA      TMP5 
-              STO      READMEM_TMP 
 
-             IJMP      EXAMEM_ALI1 
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EXAMEM_ALI2    HEX      0   / ---ALIOHJELMA--- (examem_2), muistipaikan tulostus 
    / (hex) 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
 
-             ILDA      READPOINT 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              AND      DEC=1 
-              STO      TMP 
 
 
 
 
 
-              BSA      ASCII_ALI  / Aliohjelmakutsu (ascii), ascii koodaus 
 
 
 
 
 
-              LDA      TMP 
-              ADD      TMP2 
-              STO      TMP3 
-              OUT      TMP3 
 
-             ILDA      READPOINT 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              AND      HEX=f 
-              STO      TMP 
 
 
 
 
 
-              BSA      ASCII_ALI  / Aliohjelmakutsu (ascii), ascii koodaus 
 
 
 
 
 
-              LDA      TMP 
-              ADD      TMP2 
-              STO      TMP3 
-              OUT      TMP3 
 
-             ILDA      READPOINT 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              CIL      - 
-              AND      HEX=f 
-              STO      TMP 
 
 
 
 
 
-              BSA      ASCII_ALI  / Aliohjelmakutsu (ascii), ascii koodaus 
 
 
 
 
 
-              LDA      TMP 
-              ADD      TMP2 
-              STO      TMP3 
-              OUT      TMP3 
 
-             ILDA      READPOINT 
-              CIR      - 
-              CIR      - 
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-              CIR      - 
-              CIR      - 
-              CIR      - 
-              CIR      - 
-              CIR      - 
-              CIR      - 
-              AND      HEX=f 
-              STO      TMP 
 
 
 
 
 
-              BSA      ASCII_ALI  / Aliohjelmakutsu (ascii), ascii koodaus 
 
 
 
 
 
-              LDA      TMP 
-              ADD      TMP2 
-              STO      TMP3 
-              OUT      TMP3 
 
-             ILDA      READPOINT 
-              CIR      - 
-              CIR      - 
-              CIR      - 
-              CIR      - 
-              AND      HEX=f 
-              STO      TMP 
 
 
 
 
 
-              BSA      ASCII_ALI  / Aliohjelmakutsu (ascii), ascii koodaus 
 
 
 
 
 
-              LDA      TMP 
-              ADD      TMP2 
-              STO      TMP3 
-              OUT      TMP3 
 
-             ILDA      READPOINT 
-              AND      HEX=f 
-              STO      TMP 
 
 
 
 
 
-              BSA      ASCII_ALI  / Aliohjelmakutsu (ascii), ascii koodaus 
 
 
 
 
 
-              LDA      TMP 
-              ADD      TMP2 
-              STO      TMP3 
-              OUT      TMP3 
 
-             IJMP      EXAMEM_ALI2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASCII_ALI      HEX      0   / ---ALIOHJELMA--- (ascii), ascii koodaus 
 
-              CMP      DEC=10 
-              SNZ      - 
-              JMP      HEXA-LUKU       
-              LDA      DEC=48         
-              STO      TMP2 
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-             IJMP      ASCII_ALI   
 
HEXA-LUKU      LDA      DEC=55 
-              STO      TMP2 
-             IJMP      ASCII_ALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEMORY         LDA      POINTALUS  /// C O M M A N D:     M E M     ( Memory Query ) 
-              STO      POINT                           
 
-              LDA      DEC=0   / Kuvaus: Laskee käytetyn ja vapaan muistin määrän 
-              STO      MEMORY_USED  /         File- sekä Program-Memoryssä 
 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      M 
-              OUT      E 
-              OUT      M 
-              OUT      O 
-              OUT      R 
-              OUT      Y 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      S 
-              OUT      I 
-              OUT      Z 
-              OUT      E 
-              OUT      2PISTE  
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      8                        
-              OUT      1  
-              OUT      9                        
-              OUT      2 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      B 
-              OUT      Y 
-              OUT      T 
-              OUT      E 
-              OUT      S        
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      R                        
-              OUT      A 
-              OUT      M 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      ENTER 
 
 
 
 
 
TARK_LOP       LDA      POINT 
-              XOR      MEMORY_END 
-              SNZ      - 
-              JMP      MEMORY_CALC 
 
-             ILDA      POINT   / Etsitään muistista kohta josta voidaan alkaa 
    / laskea tiedoston pituutta. 
-              XOR      END   / Täytyy löytyä ohjausmerkki END ja sen perään 
    / ohjausmerkki START 
-              SNZ      -   / jotta laskeminen voi alkaa, tiedosto ei saa olla 
    / myöskään deletoitu. 
-              JMP      TARK_ALK     
 
-              ISZ      POINT          
 
-              JMP      TARK_LOP    
 
TARK_ALK       ISZ      POINT 
 
-             ILDA      POINT 
-              XOR      START 
-              SZA      -                   
-              JMP      TARK_LOP 
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-              ISZ      POINT               
 
-             ILDA      POINT             
-              XOR      OK   / Tarkistetaan onko tiedosto deletoitu 
-              SZA      - 
-              JMP      TARK_LOP 
 
 
 
-              ISZ      MEMORY_USED 
-              ISZ      MEMORY_USED 
-              ISZ      MEMORY_USED 
 
 
 
MEMORY_LOOP    ISZ      POINT               
 
-             ILDA      POINT              
-              XOR      END             
-              SNZ      -                  
-              JMP      TARK_LOP 
 
-              LDA      POINT              
-              XOR      MEMORY_END             
-              SNZ      -                  
-              JMP      MEMORY_CALC 
 
-              ISZ      MEMORY_USED 
 
-              JMP      MEMORY_LOOP 
 
 
 
 
 
MEMORY_CALC    OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      F 
-              OUT      I 
-              OUT      L 
-              OUT      E  
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      M 
-              OUT      E                        
-              OUT      M  
-              OUT      2PISTE  
-              OUT      VALILYONTI 
 
 
 
-              LDA      DEC=0             
-              STO      TUH 
-              STO      SAD 
-              STO      KYM 
-              STO      YKK 
 
-              LDA      MEMORY_USED 
-              STO      TMP 
 
 
 
 
 
-              BSA      HEX_DEC_ALI  / Aliohjelmakutsu (hex_dec), hex ---> dec muunnos  
 
 
 
 
 
-              BSA      MEM_TUL_ALI  / Aliohjelmakutsu (mem_tul), numeroiden tulostus 
 
 
 
 
 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      B 
-              OUT      Y 
-              OUT      T 
-              OUT      E 
-              OUT      S 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      U 



Liite 13: Kontrolliohjelman lähdekoodi     271 

-              OUT      S                        
-              OUT      E  
-              OUT      D                        
-              OUT      ENTER 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
 
 
 
-              LDA      DEC=0             
-              STO      TUH 
-              STO      SAD 
-              STO      KYM 
-              STO      YKK 
 
-              LDA      DEC=1024 
-              SUB      MEMORY_USED            
-              STO      TMP 
 
 
 
 
 
-              BSA      HEX_DEC_ALI  / Aliohjelmakutsu (hex_dec), hex ---> dec muunnos  
 
 
 
 
 
-              BSA      MEM_TUL_ALI  / Aliohjelmakutsu (mem_tul), numeroiden tulostus 
 
 
 
 
 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      B 
-              OUT      Y 
-              OUT      T 
-              OUT      E 
-              OUT      S 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      F 
-              OUT      R 
-              OUT      E 
-              OUT      E 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      P 
-              OUT      R 
-              OUT      O 
-              OUT      G 
-              OUT      R 
-              OUT      A 
-              OUT      M 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      M 
-              OUT      E                        
-              OUT      M  
-              OUT      2PISTE  
-              OUT      VALILYONTI 
 
 
 
-              LDA      DEC=0             
-              STO      TUH 
-              STO      SAD 
-              STO      KYM 
-              STO      YKK 
 
-              LDA      CODE_POINT 
-              SUB      CODE_POINT_VER         
-              STO      TMP 
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-              BSA      HEX_DEC_ALI  / Aliohjelmakutsu (hex_dec), hex ---> dec muunnos  
 
 
 
 
 
-              BSA      MEM_TUL_ALI  / Aliohjelmakutsu (mem_tul), numeroiden tulostus 
 
 
 
 
 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      B 
-              OUT      Y 
-              OUT      T 
-              OUT      E 
-              OUT      S 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      U 
-              OUT      S                        
-              OUT      E  
-              OUT      D                        
-              OUT      ENTER 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
 
 
 
-              LDA      DEC=0             
-              STO      TUH 
-              STO      SAD 
-              STO      KYM 
-              STO      YKK 
 
-              LDA      DEC=8192 
-              SUB      CODE_POINT 
-              STO      TMP 
 
 
 
 
 
-              BSA      HEX_DEC_ALI  / Aliohjelmakutsu (hex_dec), hex ---> dec muunnos  
 
 
 
 
 
-              BSA      MEM_TUL_ALI  / Aliohjelmakutsu (mem_tul), numeroiden tulostus 
 
 
 
 
 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      B 
-              OUT      Y 
-              OUT      T 
-              OUT      E 
-              OUT      S 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      F 
-              OUT      R                        
-              OUT      E  
-              OUT      E                           
-              JMP      READY 
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HEX_DEC_ALI    HEX      0   / ---ALIOHJELMA--- (hex_dec), hex ---> dec muunnos 
 
JAKO1          DIV      DEC=100000         
-              CMP      DEC=1   / Kuvaus: Muuntaa hexaluvut desimaaliluvuiksi            
-              SZA      -                   
-              JMP      JAKO2               
 
-              ISZ      100-TUH                 
 
-              LDA      TMP 
-              SUB      DEC=100000 
-              STO      TMP 
-              JMP      JAKO1 
 
 
JAKO2          LDA      TMP    
-              DIV      DEC=10000         
-              CMP      DEC=1            
-              SZA      -                   
-              JMP      JAKO3               
 
-              ISZ      10-TUH                 
 
-              LDA      TMP 
-              SUB      DEC=10000 
-              STO      TMP 
-              JMP      JAKO2 
 
 
JAKO3          LDA      TMP    
-              DIV      DEC=1000         
-              CMP      DEC=1            
-              SZA      -                   
-              JMP      JAKO4               
 
-              ISZ      TUH                 
 
-              LDA      TMP 
-              SUB      DEC=1000 
-              STO      TMP 
-              JMP      JAKO3 
 
 
JAKO4          LDA      TMP              
-              DIV      DEC=100 
-              CMP      DEC=1 
-              SZA      - 
-              JMP      JAKO5 
 
-              ISZ      SAD 
 
-              LDA      TMP 
-              SUB      DEC=100 
-              STO      TMP 
-              JMP      JAKO4 
 
 
JAKO5          LDA      TMP              
-              DIV      DEC=10 
-              CMP      DEC=1 
-              SZA      - 
-              JMP      JAKO6 
 
-              ISZ      KYM 
 
-              LDA      TMP 
-              SUB      DEC=10 
-              STO      TMP 
-              JMP      JAKO5 
 
 
JAKO6          LDA      TMP              
-              DIV      DEC=1 
-              CMP      DEC=1 
-              SZA      - 
-             IJMP      HEX_DEC_ALI 
 
-              ISZ      YKK 
 
-              LDA      TMP 
-              SUB      DEC=1 
-              STO      TMP 
-              JMP      JAKO6 
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MEM_TUL_ALI    HEX      0   / ---ALIOHJELMA--- (mem_tul), numeroiden tulostus 
 
-              LDA      DEC=0 
-              STO      MEM-LIPPU 
 
-              LDA      TUH                  
-              XOR      DEC=0 
-              SZA      - 
-              JMP      LUKU1             
 
-              OUT      VALILYONTI           
-              JMP      VALI1            
 
 
 
LUKU1          LDA      TUH 
-              ADD      DEC=48 
-              STO      TUH 
-              OUT      TUH   / Tulosta tuhannet 
 
-              LDA      DEC=1 
-              STO      MEM-LIPPU 
 
 
 
VALI1          LDA      SAD                 
-              XOR      DEC=0 
-              SZA      - 
-              JMP      LUKU2 
 
-              LDA      MEM-LIPPU 
-              XOR      DEC=1 
-              SNZ      - 
-              JMP      LUKU2  
 
-              OUT      VALILYONTI 
-              JMP      VALI2      
 
 
 
LUKU2          LDA      SAD 
-              ADD      DEC=48 
-              STO      SAD 
-              OUT      SAD   / Tulosta sadat 
 
-              LDA      DEC=1 
-              STO      MEM-LIPPU 
 
 
 
VALI2          LDA      KYM                 
-              XOR      DEC=0 
-              SZA      - 
-              JMP      LUKU3 
 
-              LDA      MEM-LIPPU 
-              XOR      DEC=1 
-              SNZ      - 
-              JMP      LUKU3  
 
-              OUT      VALILYONTI 
-              JMP      LUKU4               
 
 
 
LUKU3          LDA      KYM 
-              ADD      DEC=48 
-              STO      KYM 
-              OUT      KYM   / Tulosta kymmenet 
 
 
 
LUKU4          LDA      YKK 
-              ADD      DEC=48 
-              STO      YKK 
-              OUT      YKK   / Tulosta ykköset 
-             IJMP      MEM_TUL_ALI 
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ASM_STORE      LDA      POINTALUS  /// C O M M A N D:     S T O  
    / ( Store Assembly Program ) 
-              STO      POINT 
 
-              LDA      TAUL1_POINT  / Kuvaus: Tallentaa syötetyn assembly-ohjelman File-
    /         Memoryyn 
-              XOR      TAUL1_POI_ALUS 
-              SZA      - 
-              JMP      ASM_FILENAME 
 
-              OUT      ENTER   / Syötettyä ohjelmaa ei löydy 
-              OUT      P 
-              OUT      R 
-              OUT      O 
-              OUT      G 
-              OUT      R 
-              OUT      A 
-              OUT      M 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      N 
-              OUT      O 
-              OUT      T 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      F 
-              OUT      O 
-              OUT      U 
-              OUT      N 
-              OUT      D 
-              JMP      READY 
 
 
 
 
 
ASM_FILENAME   OUT      ENTER 
-              OUT      G 
-              OUT      I 
-              OUT      V 
-              OUT      E 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      F 
-              OUT      I 
-              OUT      L 
-              OUT      E 
-              OUT      N 
-              OUT      A 
-              OUT      M 
-              OUT      E 
-              OUT      2PISTE 
-              OUT      VALILYONTI 
 
 
 
 
 
-              BSA      INPUT_ALI  / Aliohjelmakutsu (INPUT), tekstin syöttäminen 
    / (kunnes ENTER painettu) 
 
 
 
 
-              BSA      MEM_STO_ALI  / Aliohjelmakutsu (mem_sto), tekstinsyöttöalueen 
    / tallennus muistipaikkoihin 
 
 
 
 
-              LDA      M-1   / Enter painettu             
-              XOR      DEC=0   / Onko muistipaikka 1 tyhjä?  
    / (tiedostolla oltava nimi) 
-              SZA      - 
-              JMP      ASM_TALLENNUS     
-              OUT      ENTER 
-              OUT      E 
-              OUT      R 
-              OUT      R 
-              OUT      O 
-              OUT      R 
-              OUT      2PISTE 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      N 
-              OUT      O 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      F 
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-              OUT      I 
-              OUT      L 
-              OUT      E 
-              OUT      N 
-              OUT      A 
-              OUT      M 
-              OUT      E 
-              OUT      ENTER       
-              JMP      ASM_STORE 
 
 
 
ASM_TALLENNUS  LDA      TAUL1_POINT  / Lasketaan taulukko (1):ssä olevan assembly- 
    / ohjelman pituus 
-              SUB      TAUL1_POI_ALUS 
-              ADD      DEC=8 
-              STO      FILE_LENGHT 
 
-              LDA      TAUL1_POINT 
-              STO      TAUL1_POI_VER 
 
 
 
 
 
-              BSA      FILE_SPACE_ALI  / Aliohjelmakutsu (file_space), vapaan välin etsintä 
    / File-Memorystä 
 
 
 
 
-              LDA      POINT 
-              SUB      DEC=1 
-              STO      POINT 
 
-              LDA      START   / Tallennus alkaa, ensimmäiseksi tallennetaan  
    / ohjausmerkki START  
-             ISTO      POINT   / pointterin osoittamaan muistipaikkaan. 
-              ISZ      POINT   
 
-              LDA      OK   / Seuraavaan muistipaikkaan kirjoitetaan  
    / ohjausmerkki OK, 
-             ISTO      POINT   / joka osoittaa ettei tiedostoa ole deletoitu.  
-              ISZ      POINT   / OK:n perään kirjoitetaan tiedostonimi. 
 
-              LDA      M-1 
-             ISTO      POINT 
-              ISZ      POINT 
 
-              LDA      M-2                 
-             ISTO      POINT               
-              ISZ      POINT                   
 
-              LDA      M-3                 
-             ISTO      POINT               
-              ISZ      POINT                   
 
-              LDA      M-4                 
-             ISTO      POINT               
-              ISZ      POINT                   
 
-              LDA      M-5                 
-             ISTO      POINT               
-              ISZ      POINT                   
 
-              LDA      M-6                 
-             ISTO      POINT               
-              ISZ      POINT                   
 
-              LDA      M-7                 
-             ISTO      POINT               
-              ISZ      POINT                   
 
-              LDA      M-8                 
-             ISTO      POINT               
-              ISZ      POINT 
 
 
 
 
 
-              LDA      TAUL1_POI_ALUS 
-              STO      TAUL1_POINT 
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TAL_LOOP      ILDA      TAUL1_POINT 
-             ISTO      POINT   / Varsinaisen tiedoston tallennus 
 
-              LDA      TAUL1_POI_VER 
-              XOR      TAUL1_POINT 
-              SNZ      - 
-              JMP      TAL_END 
 
-              ISZ      POINT                       
 
-              ISZ      TAUL1_POINT                    
 
-              JMP      TAL_LOOP 
 
 
 
TAL_END        ISZ      POINT 
-              LDA      END 
-             ISTO      POINT   / Tallennetaan ohjausmerkki END tiedoston loppuun 
 
 
 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      F 
-              OUT      I 
-              OUT      L 
-              OUT      E 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      S 
-              OUT      A 
-              OUT      V 
-              OUT      E 
-              OUT      D 
-              JMP      READY   / Tallennus loppuu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASM_LOAD       LDA      POINTALUS  /// C O M M A N D:     L D A   
    / ( Load Assembly Program ) 
 
-              STO      POINT 
 
-              OUT      ENTER   / Kuvaus: Lataa tallennetun assembly-ohjelman File-
    /         Memorystä assemblerin taulukko (1):seen. 
-              OUT      G   /         Ohjelma voidaan tämän jälkeen kääntää ja 
-              OUT      I   /         ajaa. 
-              OUT      V    
-              OUT      E   /         Listaa myös ohjelman. 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      F 
-              OUT      I 
-              OUT      L 
-              OUT      E 
-              OUT      N 
-              OUT      A 
-              OUT      M 
-              OUT      E 
-              OUT      2PISTE 
-              OUT      VALILYONTI 
 
 
 
 
 
-              BSA      INPUT_ALI  / Aliohjelmakutsu (INPUT), tekstin syöttäminen 
    / (kunnes ENTER painettu) 
 
 
 
 
-              BSA      MEM_STO_ALI  / Aliohjelmakutsu (mem_sto), tekstinsyöttöalueen 
    / tallennus muistipaikkoihin 
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-              LDA      M-1   / Enter painettu             
-              XOR      DEC=0   / Onko muistipaikka 1 tyhjä?  
    / (tiedostolla oltava nimi) 
-              SZA      - 
-              JMP      FILE_SEARCH3     
 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      E 
-              OUT      R 
-              OUT      R 
-              OUT      O 
-              OUT      R 
-              OUT      2PISTE 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      N 
-              OUT      O 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      F 
-              OUT      I 
-              OUT      L 
-              OUT      E 
-              OUT      N 
-              OUT      A 
-              OUT      M 
-              OUT      E   
-              OUT      ENTER              
-              JMP      ASM_LOAD 
 
 
 
 
 
FILE_SEARCH3   BSA      FILE_SEA_ALI  / Aliohjelmakutsu (file_sea), tiedoston etsintä 
 
 
 
 
 
-              LDA      TAUL1_POI_ALUS 
-              STO      TAUL1_POINT 
 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      P 
-              OUT      R 
-              OUT      O 
-              OUT      G 
-              OUT      R 
-              OUT      A 
-              OUT      M 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      C 
-              OUT      O 
-              OUT      N 
-              OUT      T 
-              OUT      E 
-              OUT      N 
-              OUT      T 
-              OUT      S 
-              OUT      2PISTE 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      ENTER 
 
 
 
-              LDA      DEC=2   / HUOM: Pilkkulaskuri alustettava niin että taulukon 
    /       (1) "vasemmanpuoleisin" pilkku on jaollinen 
-              STO      PILKKU_LASK1  /       3:lla 
 
 
 
ASSEMBLY_LOAD  ISZ      POINT   / Ladataan assembly-ohjelma taulukko (1):seen 
 
-             ILDA      POINT 
-              XOR      END 
-              SNZ      - 
-              JMP      ASM_LIS  / Lopetetaan lataaminen jos löytyy  
    / tiedostojärjestelmän ohjausmerkki END 
-             ILDA      POINT 
-              XOR      PILKKU 
-              SNZ      - 
-              ISZ      PILKKU_LASK1  / Kasvatetaan pilkku laskuria 
 
-             ILDA      POINT 
-             ISTO      TAUL1_POINT 
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-              ISZ      TAUL1_POINT 
 
-              JMP      ASSEMBLY_LOAD 
 
 
 
 
 
ASM_LIS        BSA      ASM_LIST_ALI  / Aliohjelmakutsu (asm_list), listataan assembly-
    / ohjelma taulukko (1):stä 
 
 
 
 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      ENTER 
-              OUT      P 
-              OUT      R 
-              OUT      O 
-              OUT      G 
-              OUT      R 
-              OUT      A 
-              OUT      M 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      L 
-              OUT      O 
-              OUT      A 
-              OUT      D 
-              OUT      E 
-              OUT      D 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      A 
-              OUT      N 
-              OUT      D 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      R 
-              OUT      E 
-              OUT      A 
-              OUT      D 
-              OUT      Y 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      F 
-              OUT      O 
-              OUT      R 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      A 
-              OUT      S 
-              OUT      S 
-              OUT      E 
-              OUT      M 
-              OUT      B 
-              OUT      L 
-              OUT      E 
-              OUT      R 
-              JMP      READY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASM_LIST_ALI   HEX      0   / ---ALIOHJELMA--- (asm_list), listataan assembly-
    / ohjelma taulukko (1):stä 
-              LDA      DEC=0 
-              STO      ASM-LIPPU 
-              STO      ASM_END-LIPPU 
-              STO      PILKKU_LASK2 
 
-              LDA      TAUL1_POI_ALUS 
-              SUB      DEC=1 
-              STO      TAUL1_POINT 
 
-              LDA      DEC=1   / Asetetaan keskeytystyypiksi: (1), pause 
-              STO      INTERRUPT_TYPE   
-              ION      -   / Sallitaan keskeytykset 
 
-              JMP      CLEAR_ASM_TUL  / Tulostuksen muistipaikkojen ja pointtereiden 
    / alustus 
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ASSEMBLY_LIST  LDA      DEC=0 
-              STO      TMP5 
LIST_DELAY     ISZ      TMP5   / Hidastetaan tulostusta jotta keskeytystä (pause) 
    / voi käyttää 
-              LDA      TMP5 
-              XOR      DEC=8192 
-              SZA      - 
-              JMP      LIST_DELAY 
 
 
 
-              ISZ      TAUL1_POINT 
 
-             ILDA      TAUL1_POINT 
-              XOR      PROGRAM_END  / Lopetetaan tulostaminen jos ollaan ohjelman  
    / lopussa 
-              SNZ      - 
-              JMP      ASM_LIST_END1  / Tallennetaan vielä PROGRAM_END-merkki tulostusta 
    / varten 
 
-              LDA      ASM_END-LIPPU 
-              XOR      DEC=1 
-              SNZ      - 
-              JMP      ASM_LIST_END2  / Lopetetaan PROGRAM_END-merkin tulostuksen jälkeen 
 
-             ILDA      TAUL1_POINT 
-              XOR      DEC=0 
-              SNZ      - 
-              JMP      ASM_LIST_END2  / Lopetetaan tulostaminen jos tyhjä muistipaikka 
 
-              LDA      TAUL1_POINT 
-              XOR      TAUL2_POI_ALUS 
-              SNZ      - 
-              JMP      ASM_LIST_END2  / Lopetetaan tulostaminen jos ollaan taulukko  
    / (1):sen lopussa 
 
 
-             ILDA      TAUL1_POINT 
-              XOR      PILKKU 
-              SZA      - 
-              JMP      EI_PILKKU  / Jos kyseessä ei pilkku siirrytään täyttämään 
    / tulostuksen muistipaikkoja   
-              ISZ      PILKKU_LASK2 
-              LDA      PILKKU_LASK2 
-              XOR      DEC=4 
-              SZA      -   / Kun pilkkulaskuri saa arvon 4, hypätään rivin 
    / tulostukseen 
-              JMP      ASSEMBLY_LIST 
 
 
 
 
 
-              LDA      DEC=1   / Pilkku laskuri alustetaan aina 1:seksi 
-              STO      PILKKU_LASK2 
NIMIO_TUL1     LDA      NIMIO_POINT_A 
-              STO      NIMIO_POINT 
-              LDA      KASKY_POINT_A 
-              STO      KASKY_POINT 
-              LDA      OPERAND_POI_A 
-              STO      OPERAND_POINT 
 
-              LDA      DEC=0 
-              STO      TMP3 
 
 
 
NIMIO_TUL2     LDA      NIMIO_POINT  / Tulostetaan 1 rivi assembly koodia 
-              XOR      KASKY_POINT_A 
-              SNZ      - 
-              JMP      KASKY_TUL1  / Nimiön tulostus 
 
-             ILDA      NIMIO_POINT 
-              XOR      DEC=0 
-              SNZ      - 
-              OUT      VALILYONTI 
 
-             ILDA      NIMIO_POINT 
-              XOR      DEC=0 
-              SZA      - 
-             IOUT      NIMIO_POINT 
 
-              ISZ      NIMIO_POINT 
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-              JMP      NIMIO_TUL2 
 
 
 
 
 
KASKY_TUL1     LDA      KASKY_POINT  / Käskyn tulostus 
-              ADD      DEC=3 
-              STO      TMP2 
 
-             ILDA      TMP2 
-              XOR      DEC=0 
-              SNZ      - 
-              JMP      2_VALI  
 
-              LDA      DEC=1 
-              STO      TMP3 
 
-              OUT      VALILYONTI 
-              JMP      KASKY_TUL2 
 
 
2_VALI         OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
 
 
KASKY_TUL2     LDA      KASKY_POINT 
-              XOR      OPERAND_POI_A 
-              SNZ      - 
-              JMP      OPERAND_TUL1 
 
-             ILDA      KASKY_POINT 
-              XOR      DEC=0 
-              SNZ      - 
-              OUT      VALILYONTI 
 
-             ILDA      KASKY_POINT 
-              XOR      DEC=0 
-              SZA      - 
-             IOUT      KASKY_POINT 
-              ISZ      KASKY_POINT 
 
-              JMP      KASKY_TUL2 
 
 
 
 
 
OPERAND_TUL1   LDA      TMP3   / Operandin tulostus 
-              XOR      DEC=1 
-              SNZ      - 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
-              OUT      VALILYONTI 
 
 
 
OPERAND_TUL2   LDA      OPERAND_POINT 
-              XOR      DEC=6548 
-              SNZ      - 
-              JMP      ASM_TUL_END 
 
-             ILDA      OPERAND_POINT 
-              XOR      DEC=0 
-              SNZ      - 
-              OUT      VALILYONTI 
 
-             ILDA      OPERAND_POINT 
-              XOR      DEC=0 
-              SZA      - 
-             IOUT      OPERAND_POINT 
 
-              ISZ      OPERAND_POINT 
 
-              JMP      OPERAND_TUL2 
 
 
 
 
 
ASM_LIST_END1  LDA      DEC=1 
-              STO      ASM_END-LIPPU 
-              JMP      EI_PILKKU 
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ASM_LIST_END2  LDA      DEC=1  
-              STO      ASM-LIPPU 
-              JMP      NIMIO_TUL1 
 
 
ASM_TUL_END    LDA      ASM-LIPPU 
-              XOR      DEC=1 
-              SZA      - 
-              JMP      CLEAR_ASM_TUL 
 
-              IOF      -   / Kielletään keskeytykset 
 
-             IJMP      ASM_LIST_ALI  / Poistutaan aliohjelmasta 
 
 
 
 
 
CLEAR_ASM_TUL  OUT      ENTER   / Muistipaikkojen alustus seuraavaa riviä varten 
 
-              LDA      NIMIO_POINT_A 
-              STO      NIMIO_POINT 
 
CLEAR_LOOP     LDA      NIMIO_POINT 
-              XOR      DEC=6548 
-              SNZ      - 
-              JMP      ASM_TUL_ALUS 
 
-              LDA      DEC=0 
-             ISTO      NIMIO_POINT 
 
-              ISZ      NIMIO_POINT 
 
-              JMP      CLEAR_LOOP 
 
 
ASM_TUL_ALUS   LDA      NIMIO_POINT_A  / Pointtereiden alustus seuraavaa riviä varten 
-              STO      NIMIO_POINT 
-              LDA      KASKY_POINT_A 
-              STO      KASKY_POINT 
-              LDA      OPERAND_POI_A 
-              STO      OPERAND_POINT 
 
-              JMP      ASSEMBLY_LIST 
 
 
 
 
 
EI_PILKKU      LDA      PILKKU_LASK2  / Jos kyseessä ei ole pilkku siirrytään täyttämään 
    / muistipaikkoja 
-              XOR      DEC=1 
-              SNZ      -   / Pilkku laskuri määrittää mihin merkki tallennetaan 
    / (nimiö, käsky vai operandi) 
-              JMP      NIMIO_KEN 
-              LDA      PILKKU_LASK2 
-              XOR      DEC=2 
-              SNZ      - 
-              JMP      KASKY_KEN 
 
-              JMP      OPERAND_KEN 
 
 
 
 
 
NIMIO_KEN      LDA      NIMIO_POINT 
-              XOR      KASKY_POINT_A 
-              SNZ      - 
-              JMP      ASSEMBLY_LIST 
 
-             ILDA      TAUL1_POINT      
-             ISTO      NIMIO_POINT 
 
-              ISZ      NIMIO_POINT 
 
-              JMP      ASSEMBLY_LIST 
 
 
 
 
 
KASKY_KEN      LDA      KASKY_POINT 
-              XOR      OPERAND_POI_A 
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-              SNZ      - 
-              JMP      ASSEMBLY_LIST 
 
-             ILDA      TAUL1_POINT      
-             ISTO      KASKY_POINT 
 
-              ISZ      KASKY_POINT 
 
-              JMP      ASSEMBLY_LIST 
OPERAND_KEN    LDA      OPERAND_POINT 
-              XOR      DEC=6548 
-              SNZ      - 
-              JMP      ASSEMBLY_LIST 
 
-             ILDA      TAUL1_POINT      
-             ISTO      OPERAND_POINT 
 
-              ISZ      OPERAND_POINT 
 
-              JMP      ASSEMBLY_LIST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALKULUVUT      LDA      DEC=2   / OHJELMA (ylimääräinen): LASKEE ALKULUVUT 2-100000 
 
 
-              STO      JAETTAVA 
-              STO      JAKAJA   / Suoritus: hyppykäsky (06) kohtaan ALKULUVUT (142a)
    / "-06142a" ja RUN 
-              LDA      DEC=0 
-              STO      NAPPI2   / Tarvittaessa oikean hyppykohdan löytää kääntäjällä 
    / (Etsi: ALKULUVUT) 
 
 
-              LDA      DEC=0   / Asetetaan keskeytystyypiksi: (0), hyppää  
    / komentokehotteeseen 
-              STO      INTERRUPT_TYPE   
-              ION      -   / Sallitaan keskeytykset 
 
-              JMP      JAKOLASKU    
 
 
 
TULOSTA_LUKU   LDA      DEC=0                     
-              STO      100-TUH 
-              STO      10-TUH 
-              STO      TUH                     
-              STO      SAD 
-              STO      KYM 
-              STO      YKK 
-              STO      MEM-LIPPU 
 
-              LDA      JAETTAVA 
-              STO      TMP 
 
 
 
 
 
-              BSA      HEX_DEC_ALI  / Aliohjelmakutsu (hex_dec), hex ---> dec muunnos  
 
 
 
 
 
-              LDA      DEC=0 
-              STO      MEM-LIPPU 
 
-              LDA      100-TUH                 
-              XOR      DEC=0 
-              SZA      - 
-              JMP      100-TUHANNET 
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-              JMP      VALI_1    
 
 
 
100-TUHANNET   LDA      100-TUH 
-              ADD      DEC=48 
-              STO      100-TUH 
-              OUT      100-TUH  / Tulosta 100-tuhannet 
 
-              LDA      DEC=1 
-              STO      MEM-LIPPU 
 
 
 
VALI_1         LDA      10-TUH                 
-              XOR      DEC=0 
-              SZA      - 
-              JMP      10-TUHANNET 
 
-              LDA      MEM-LIPPU 
-              XOR      DEC=1 
-              SNZ      - 
-              OUT      0 
-              JMP      VALI_2    
 
 
 
10-TUHANNET    LDA      10-TUH 
-              ADD      DEC=48 
-              STO      10-TUH 
-              OUT      10-TUH   / Tulosta 10-tuhannet 
 
-              LDA      DEC=1 
-              STO      MEM-LIPPU 
 
 
 
VALI_2         LDA      TUH                 
-              XOR      DEC=0 
-              SZA      - 
-              JMP      TUHANNET 
 
-              LDA      MEM-LIPPU 
-              XOR      DEC=1 
-              SNZ      -  
-              OUT      0 
-              JMP      VALI_3             
 
 
 
TUHANNET       LDA      TUH 
-              ADD      DEC=48 
-              STO      TUH 
-              OUT      TUH   / Tulosta tuhannet 
 
-              LDA      DEC=1 
-              STO      MEM-LIPPU 
 
 
VALI_3         LDA      SAD                 
-              XOR      DEC=0 
-              SZA      - 
-              JMP      SADAT 
 
-              LDA      MEM-LIPPU 
-              XOR      DEC=1 
-              SNZ      - 
-              OUT      0 
-              JMP      VALI_4      
 
 
 
SADAT          LDA      SAD 
-              ADD      DEC=48 
-              STO      SAD 
-              OUT      SAD   / Tulosta sadat 
 
-              LDA      DEC=1 
-              STO      MEM-LIPPU 
 
 
 
VALI_4         LDA      KYM                 
-              XOR      DEC=0 
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-              SZA      - 
-              JMP      KYMMENET 
 
-              LDA      MEM-LIPPU 
-              XOR      DEC=1 
-              SNZ      -  
-              OUT      0 
-              JMP      YKKÖSET               
 
 
 
KYMMENET       LDA      KYM 
-              ADD      DEC=48 
-              STO      KYM 
-              OUT      KYM   / Tulosta kymmenet 
 
 
 
YKKÖSET        LDA      YKK 
-              ADD      DEC=48 
-              STO      YKK 
-              OUT      YKK   / Tulosta ykköset 
 
-              OUT      ENTER 
 
 
 
 
 
JAETTAVA_INC   ISZ      JAETTAVA 
 
-              LDA      JAETTAVA 
-              XOR      ALKULUKU_END 
-              SNZ      - 
-              JMP      ALKUL_LOP  / Lopetus 
 
-              LDA      DEC=2    
-              STO      JAKAJA                              
 
 
 
JAKOLASKU      LDA      JAETTAVA  / Lasku-luuppi  
-              DIV      JAKAJA   
-              XOR      DEC=1 
-              SZA      - 
-              JMP      EI_ALKUL_TES  
 
-              MDR      -   / Siirretään jakojäännös ac:hen 
-              SNZ      - 
-              JMP      TULOSTA_LUKU 
 
EI_ALKUL_TES   MDR      - 
-              XOR      DEC=0            
-              SNZ      - 
-              JMP      JAETTAVA_INC 
 
JAKAJA_INC     ISZ      JAKAJA 
 
-              JMP      JAKOLASKU 
 
 
 
ALKUL_LOP      IOF      -   / Kielletään keskeytykset 
-              JMP      READY 
 
 
 
 
 
JAETTAVA       HEX      2 
JAKAJA         HEX      2 
ALKULUKU_END   HEX  186a0 
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INTERRUPT      STO      INT_AC        / *** KESKEYTYSRUTIINI ***   
 
-              CIL      -   / HUOM: AC ja E täytyy tallentaa ja palauttaa 
-              STO      INT_E 
 
 
 
-              LDA      INTERRUPT_TYPE 
-              XOR      DEC=0   / Keskeytystyyppi: (0), hyppää komentokehotteeseen 
-              SZA      - 
-              JMP      INT_TYPE_PAUSE 
 
-              INP      NAPPI2 
 
-              JMP      READY   / Hyppää komentokehotteeseen 
 
 
 
 
INT_TYPE_PAUSE INP      NAPPI2   / Keskeytystyyppi: (1), pause  
-              LDA      NAPPI2 
-              XOR      ENTER 
-              SZA      - 
-              JMP      INT_TYPE_PAUSE 
 
 
 
-              LDA      INT_E   / Palautetaan AC ja E 
-              CIR      - 
-              LDA      INT_AC 
 
 
-              ION      -   / Sallitaan jälleen keskeytykset 
 
-             IJMP      INT_RETURN  / Paluu pääohjelmaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIST-LIPPU     HEX      0   / Muistipaikat, pointterit, vakiot ja liput: 
ASM-LIPPU      HEX      0 
ASM_END-LIPPU  HEX      0 
MEM-LIPPU      HEX      0 
DIS-LIPPU      HEX      0 
 
 
NAPPI          HEX      0   / Muistipaikka: Painettu näppäin 
 
 
M-1            HEX      0   / Muistipaikat: Käskyt, tiedostonimet 
M-2            HEX      0 
M-3            HEX      0 
M-4            HEX      0 
M-5            HEX      0 
M-6            HEX      0 
M-7            HEX      0 
M-8            HEX      0 
 
 
K-1            HEX      0   / Muistipaikat: Käsky (DIS-command, ASM-command) 
K-2            HEX      0 
K-3            HEX      0 
K-4            HEX      0 
 
 
KASKY          HEX      0   / Muistipaikat: Käsky (ASM-command),  
KASKY-1        HEX      0   /               Käsky (DIS-command), 
KASKY-2        HEX      0   /               Käsky (DIS-command) 
 
 
OP-1           HEX      0   / Muistipaikat: Operand (ASM-command) 
OP-2           HEX      0 
OP-3           HEX      0 
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OP-4           HEX      0 
OP-5           HEX      0 
OP-6           HEX      0 
OP-7           HEX      0 
OP-8           HEX      0 
 
 
ASM_RIV_NUM    HEX      0   / Muistipaikat: Assemblerin taulukot 
OPERAND_ADD    HEX      0 
ASM_VAIHE      HEX      0 
PILKKU_LASK1   HEX      2 
PILKKU_LASK2   HEX      0 
 
 
FILE_LENGHT    HEX      0   / Muistipaikat: Tiedostojen tallennus (NEW-command), 
FILE_2_LENGHT  HEX      0 
MEMORY_USED    HEX      0   /               Käytetty muisti (MEM-command) 
 
 
TMP            HEX      0   / Muistipaikat: Väliaikaiset 
TMP2           HEX      0 
TMP3           HEX      0 
TMP4           HEX      0 
TMP5           HEX      0 
 
 
NAPPI2         HEX      0   / Muistipaikat: keskeytysrutiini 
INT_AC         HEX      0 
INT_E          HEX      0 
INTERRUPT_TYPE HEX      0     
 
 
100-TUH        HEX      0   / Muistipaikat: Laskut, lukumuunnokset 
10-TUH         HEX      0 
TUH            HEX      0 
SAD            HEX      0 
KYM            HEX      0 
YKK            HEX      0 
 
 
POINT          HEX   1b7f   / Pointteri: File-Memory 
POINTALUS      HEX   1b7f 
MEMORY_END     HEX   1f7f 
 
 
CODE_POINT     HEX   1f80   / Pointteri: Program-Memory 
CODE_POINTALUS HEX   1f80 
CODE_POINT_VER HEX   1f80 
 
 
INP_POINT      HEX      0   / Pointterit: Tekstinsyöttöalue (INP_POINT  
    /             alustetaan tilanteen mukaan) 
INP_POINTALUS  HEX      0 
INP_POINT_END  HEX   1b7e 
INP_POINT_VER  HEX      0 
 
 
TAUL1_POINT    HEX   1580   / Pointterit: Assemblerin taulukot 
TAUL1_POI_ALUS HEX   1580 
TAUL1_POI_VER  HEX      0 
TAUL2_POINT    HEX   1980 
TAUL2_POI_ALUS HEX   1980 
 
 
NIMIO_POINT    HEX   1980   / Pointterit: Assembly koodin tulostus (LSA-command, 
    /             LDA-command) 
NIMIO_POINT_A  HEX   1980 
KASKY_POINT    HEX   1988 
KASKY_POINT_A  HEX   1988 
OPERAND_POINT  HEX   198c 
OPERAND_POI_A  HEX   198c 
 
 
LENGHT_POINT   HEX      0   / Pointterit: Tiedostojen tallennus (NEW-command) 
READPOINT      HEX      0   /             Muistin luku (DIS-command, 
STOPPOINT      HEX      0   /             EXA-command) 
READMEM_TMP    HEX      0 
 
 
START          HEX    aaa   / Vakioita: Tiedostojärjestelmän ohjausmerkit 
END            HEX    bbb 
OK             HEX    ccc 
DEL            HEX    ddd 
PROGRAM_END    HEX     2a 
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DEC=0          HEX      0   / Muut vakiot: 
DEC=1          HEX      1 
DEC=2          HEX      2 
DEC=3          HEX      3 
DEC=4          HEX      4 
DEC=5          HEX      5 
DEC=6          HEX      6 
DEC=7          HEX      7 
DEC=8          HEX      8 
DEC=9          HEX      9 
 
 
HEX=a          HEX      a 
HEX=b          HEX      b 
HEX=c          HEX      c 
HEX=d          HEX      d 
HEX=e          HEX      e 
HEX=f          HEX      f 
 
 
HEX=3f         HEX     3f 
HEX=7f         HEX     7f 
HEX=bf         HEX     bf 
HEX=ff         HEX     ff 
HEX=1ffff0     HEX 1ffff0 
 
 
DEC=10         HEX      a 
DEC=32         HEX     20 
DEC=48         HEX     30 
DEC=55         HEX     37 
DEC=80         HEX     50 
DEC=100        HEX     64 
DEC=1000       HEX    3e8 
DEC=1024       HEX    400 
DEC=6548       HEX   1994 
DEC=6560       HEX   19a0 
DEC=6561       HEX   19a1 
DEC=8192       HEX   2000 
DEC=10000      HEX   2710 
DEC=100000     HEX  186a0 
 
 
HEX=010000     HEX 010000   / Käskykoodit (ASM-command): 
HEX=020000     HEX 020000 
HEX=030000     HEX 030000 
HEX=040000     HEX 040000 
HEX=050000     HEX 050000 
HEX=060000     HEX 060000 
HEX=070000     HEX 070000 
HEX=080000     HEX 080000 
HEX=090000     HEX 090000 
HEX=0a0000     HEX 0a0000 
HEX=0b0000     HEX 0b0000 
HEX=0c0000     HEX 0c0000 
HEX=0d0000     HEX 0d0000 
HEX=0e0000     HEX 0e0000 
HEX=0f0000     HEX 0f0000 
 
 
HEX=100000     HEX 100000 
HEX=110000     HEX 110000 
HEX=120000     HEX 120000 
HEX=130000     HEX 130000 
HEX=140000     HEX 140000 
HEX=150000     HEX 150000 
HEX=160000     HEX 160000 
HEX=170000     HEX 170000 
HEX=180000     HEX 180000 
HEX=190000     HEX 190000 
HEX=1a0000     HEX 1a0000 
HEX=1b0000     HEX 1b0000 
HEX=1c0000     HEX 1c0000 
HEX=1d0000     HEX 1d0000 
HEX=1e0000     HEX 1e0000 
HEX=1f0000     HEX 1f0000 
 
 
ENTER          HEX      a   / Ascii koodit: 
VALILYONTI     HEX     20 
VIIVA          HEX     2d 
TAHTI          HEX     2a 
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NUOLI          HEX     3e 
PISTE          HEX     2e 
PILKKU         HEX     2c 
2PISTE         HEX     3a 
KYSM           HEX     3f 
SULKUV         HEX     28 
SULKUO         HEX     29        
JAKOVIIVA      HEX     2f 
BACKSPACE      HEX      8 
KURSORI        HEX      9 
EMPTY          HEX      0 
CLEAR          HEX      1 
 
 
A              HEX     41 
B              HEX     42 
C              HEX     43 
D              HEX     44 
E              HEX     45 
F              HEX     46 
G              HEX     47 
H              HEX     48 
I              HEX     49 
J              HEX     4a 
K              HEX     4b 
L              HEX     4c 
M              HEX     4d 
N              HEX     4e 
O              HEX     4f 
P              HEX     50 
Q              HEX     51 
R              HEX     52 
S              HEX     53 
T              HEX     54 
U              HEX     55 
V              HEX     56 
W              HEX     57 
X              HEX     58 
Y              HEX     59 
Z              HEX     5a 
0              HEX     30 
1              HEX     31 
2              HEX     32 
3              HEX     33 
4              HEX     34 
5              HEX     35 
6              HEX     36 
7              HEX     37 
8              HEX     38 
9              HEX     39 
 
 
CP-END         HEX    fff   / Control Program loppuu 
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