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Mikroişlemciler Laboratuarı 

KESME (INTERRUPT) İLE BAŞLATILAN GİRİŞ/ÇIKIŞ İŞLEMLERİ 

Yarıiletken bellekte bulunan veriyi çok yüksek hızda işleme özelliği olan mikroişlemcinin 

(Central Processing Unit, CPU) belleğinde bulunmayan veriyi işlemeden önce dış cihazlardan 

alma ve işlediği veriyi dış cihazlara uygun anlarda aktarması gerekmektedir. Örneğin 

bilgisayara veri sağlayan tarayıcı, ürettiği veriyi bilgisayara göndermeye çalışırken yazıcı, 

ihtiyaç duyduğu verinin uygun anda kendisine gönderilmesini beklemektedir. Dış ortam ile 

etkileşimini gerçekleştiren bilgisayarın, arayüz elemanları üzerinden veri gönderme veya alma 

işlemlerini (giriş/çıkış, G/Ç) yürütmesi gerekmektedir. 

 

 

Dış cihazlarla yapılması gereken veri iletimini gerçekleştirebilmek için mikroişlemcinin 

kullanabileceği farklı G/Ç yöntemleri bulunmaktadır. Dış cihazların ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirilen G/Ç yöntemlerinin tümü aşağıda listelenen üç sınıf altında toplanabilir. 

1- Cihaz durum denetimini program ile gerçekleştiren G/Ç 

2- Cihaz durumunu cihazın ürettiği kesme ile algılayan G/Ç 

3- Program (mikroişlemci) denetimsiz Doğrudan Bellek Erişimi (DMA) ile G/Ç 

Bu deneyde kesme ile cihazın durumunu algılayarak gerek duyulduğu anlarda başlatılan G/Ç 

incelenecektir. Kesme, dış cihazların G/Ç gereksinimlerini uygun anlarda karşılamak için 

mikroişlemcilerin yürütmekte olduğu işi bırakarak, dış cihazın gerek duyduğu G/Ç servisini 

gerçekleştirmesi için kullanılan bir yöntemdir. Mikroişlemci ve dış cihaz arasında iletimine 

gerek duyulan veri, seri ve/veya paralel olarak arayüz devreleri aracılığı ile gerçekleştirilir. 

Kullanılan seri ve/veya paralel arayüzler, dış cihaz(lar)dan gelen kesme isteklerini 

değerlendirerek kesme için önceden belirlenen koşullara uyması durumunda mikroişlemciye 

iletebilecek temel işlevleri içermektedir. İşlemci kendisine iletilen isteği kabul ettiğini aynı 

arayüz üzerinden işlemciye G/Ç isteğini bildiren dış cihaza gönderir. Gönderdiği kesme 

isteğinin kabul edildiğini algılayan dış cihaz, işlemci ile aynı arayüz üzerinden G/Ç işlemini 

gerçekleştirir. Bazı özel amaçlı işlemciler dışında çoğu işlemcinin az sayıda kesme işaret 

girişi bulunur. Örneğin, Intel 8085’de farklı koşullarda çalışabilen toplam 5 adet kesme girişi 

olmasına karşılık Motorola 6802’de biri maskelenebilen, diğeri maskelenemeyen olmak üzere 

toplam iki adet kesme girişi bulunmaktadır. İşlemci gelen kesme isteğini kabul ettiğinde 

aşağıda listelenen işlemleri yapar. 

a) Kesme onaylama (IACK) işaretini çıkarır. 

b) Durum bayrakları, Akümülatör, Program Sayacı (PC) ve Veri Sayacı (DC)’nın 

içeriklerini saklar veya programcının aynı işlemleri yapmasını izin verir. 

c) İlgili cihazın servis programına gitmek üzere öntanımlı adresi veya kesme vektör 

tablosundan aldığı servis program adresini kullanarak bu adrese gider. 

Mikroişlemci 
Arayüz devreleri  

(interface) 
Dış Cihaz(lar) 



İşlemcilerin sınırlı sayıda kesme istek girişi olması sonucunda biri maskelenebilen, diğeri 

maskelenemeyen bu iki girişi kullanarak çok sayıda kesme gereksinimi gösteren dış cihaza 

servis verebilmek için değişik kesme çalışma modları tasarlanmıştır. Bu çalışma modlarından 

en basitinde, kesme işareti ile işlemciyi uyaran dış cihazın öntanımlı bir adreste bulunan 

servis programı koşturulmaktadır. Bu çalışma modunda öntanımlı adres sayısının az sayıda 

oluşu kesme isteyen kaynakların sayısını sınırlamaktadır.  

Kesme servisine gerek duyan çok dış cihaz olması durumunda, kesme yapan kaynağı belirten 

bir kimliğin veya koşulacak kesme servis programının (Interrupt Service Routine, ISR) 

bellekteki yerini işaret eden bir bilginin (vektör) işlemciye belirtilmesi zorunludur. Bu amaçla 

iki farklı çalışma modu geliştirilmiştir. Eğer kesme yapan kaynak sayısı birden çok fakat 

sınırlı ise, kolayca üretilebilecek bir emir kodunun (ReStart, RST) veri yoluna dış cihaz 

tarafından konulması ile programın öntanımlı adreslere atlaması sağlanabilmektedir. Bu 

adreslerin birbirinden uzaklığı büyük olmadığından buralara servis programlarının 

yerleştirilmesi genelde mümkün değildir. Bu nedenle bu adreslere daha çok servis 

programlarına atlamayı sağlayan emirler yerleştirilir. 

Kesme kaynak sayısı çok fazla ise, kesme isteğinde bulunan cihaz kendi servis programına 

ilişkin bilgiyi de işlemciye göndermelidir. İşlemci bu bilgiyi kendi içerisindeki kesme vektör 

kaydedicisi içeriği ile birleştirip bir kesme servis vektör adresi oluşturur ve bu adres ve 

izleyen adresteki değerlerden 16 bitlik adres bilgisini oluşturur.  

Dış cihazlarla arayüz üzerinden haberleşen işlemciye, kesme isteğini bildirmek isteyen 

cihazın istek işareti arayüz cihazında sonlanır. Bu durumda dış cihazın kesme isteği bu arayüz 

üzerinden işlemciye iletileceği için ilgili işlevler bu arayüzde bulunur. 

Kesmenin işlemci tarafından değerlendirilmesi için programcı hem işlemcide hem de arayüz 

cihazında kesmeleri yetkilendirmelidir. Kesmeler işlemcide özel bir emirle, arayüz cihazında 

ise uygun bir verinin denetim kaydedicisine yazılması ile yetkilendirilir. Kesmeleri işlemcinin 

dikkate almasının risk oluşturabileceği durumlarda (zaman kritik veya veri tutarsızlığı 

oluşturabilecek işlemler yürütülürken), programcı kesmeleri bir emirle yetkisiz kılmalıdır. 

Reset işleminin maskelenebilen kesmeleri yetkisiz kıldığı unutulmamalıdır. 

Kesme bir kere onaylanınca, işlemci diğer tüm maskelenebilen kesmeleri yetkisiz kılar. Eğer 

programcı herhangi bir ISR koşulurken işlemcinin diğer kesmelere de değerlendirmesini 

istiyorsa, o zaman ISR içerisine, kesmeleri yetkili kılacak emri koymalıdır. Her ISR bir  

“kesmeden geri dön” emri ile sonlanmalıdır. Bu emir koşulduğu zaman kesmeler yeniden 

yetkili kılınır ve yığına kendiliğinden itilen işlemci kaydedici içerikleri tekrar işlemci 

tarafından ilgili kaydedicilere çekilir. Programcı, değerlerini bozma kaygısı ile yığına ittiği 

kaydedici içeriklerini çekme işlemini kendisi yapmalıdır. 

Arayüz tüm devrelerinde genel amaçlı G/Ç kapıları yanında bu kapılara bağlı dış cihazların 

kesme isteklerinin değerlendirilmesi ve denetimi için uygun bit dizilerinin belirli 

kaydedicilere yazılması gerekmektedir. Örneğin, Motorola 680x serisi işlemcilerin dış 

cihazlar ile arayüzü olarak sıklıkla kullanılan 6821 paralel G/Ç tüm devresinin her iki kapısı 



için veri, yön ve denetim kaydedicilerine ek olarak ister genel amaçlı G/Ç, isterse kesme 

isteğinin kabul edildiği iki adet ucu bulunmaktadır. 

DENEYE HAZIRLIK 

Bu deneyde az sayıda kesme giriş ucu bulunan Intel 80286 işlemci ile birlikte hem kesme 

giriş sayısını artırmak hem de kesme girişlerini önceliklendirmek için kullanılan Intel 8259 

programlanabilen kesme denetleyicisi (Programmable Interrupt Controller, PIC) kullanımı 

incelenecektir. PIC üzerinden işlemciye iletilen kesme işaret(ler)ini kullanarak, iki adet 8 bit 

G/Ç kapısı, bir evrensel asenkron seri arayüz, beş adet programlanabilir sayıcı/zamanlayıcı ve 

sekiz öncelik seviyeli kesme denetleyici içeren Intel 8256 (Multi Function Universal 

Asynchronus Receiver Transmitter, MUART) arayüz elemanı üzerinden dış cihaz(lar) ile veri 

G/Ç işlemleri gerçekleştirilecektir. 

1- Kullanılacak olan mikroişlemci kartı hakkında gerekli bilgileri kullanıcı el kitabından 

temin ediniz. Intel 20286 işlemci, 8256 MUART arayüz ve 8259 PIC tüm devreleri 

hakkında gerekli bilgi laboratuar web kaynaklarında sağlanmıştır. 

2- Arayüz elemanındaki kapılardan biri giriş, diğeri çıkış olarak nasıl programlanabilir? 

Bu işlemi yapabilecek bir program yazınız. 

3- Dış cihaza veri gönderecek olan servis programının başlangıç adresini hangi adrese 

yerleştirirsiniz? Niçin? 

4- Herhangi bir adreste saklanmış bir veriyi dış dünyaya aktaracak bir servis programını 

yazınız. 

5- Yazılan bu servis programının koşturulabilmesi için gerekli kesme işaretini nasıl 

üretirsiniz ve hangi uca uygularsınız? 

6- Kesme servis programı koşturulmadan önce yığın adresi belirlenmelimidir? Neden? 

DENEYİN YAPILIŞI 

1- Deneye hazırlık kısmında hazırladığınız program parçalarını kullanarak, dış cihazdan 

gelen kesme isteği üzerine bir kaydedicideki veriyi bir artırarak dış dünyaya aktaracak 

Assembly dilindeki bir programı kişisel bilgisayarda yazınız, derleyiniz ve 

mikroişlemci kartına aktararak çalıştırınız. 

2- Programın çalışması sırasında, ürettiğiniz kesme işaretleri ile çıkışa aktardığınız 8 

bitlik bilgiyi uygulama kartı üzerindeki LED dizisi üzerinde gözlemleyiniz. 

 


