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Abstrakt: Emulácia pôvodných 8-bitových počítačov môže byť pre mnohých zau-
jímavá, hlavne pre skalných fanúšikov starších počítačov a nostalgických hier.
V súčasnosti existuje mnoho nástrojov umožňujúcich takúto emuláciu, avšak len
pre konkrétne modely počítačov. Cieľom práce je vytvoriť knižnicu umožňujúcu
jej používateľovi skladanie ľubovoľných počítačov z nastaviteľných komponentov,
ktoré emulujú činnosť rôznych častí skutočného 8-bitového počítača.

Knižnica je vyvíjaná na platforme .NET a jej súčasťou je aj niekoľko nami vy-
tvorených implementácii základných komponentov, vrátane procesora MOS 6502
a niektorých jeho potomkov. Aby ponuka dostupných komponentov nebola limi-
tujúca, knižnica umožňuje jednoduché rozširovanie v podobe registrácie nových
komponentov.

K predvedeniu použitia knižnice bola v rámci práce vytvorená jednoduchá Win-
Forms aplikácia. Pomocou jej grafického rozhrania môže koncový používateľ emu-
látora vytvárať zostavy počítačov a následne riadiť a sledovať ich emuláciu.
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Abstract: Emulation of the original 8-bit computers may be interesting for many
people, especially for true fans of older computers and nostalgic games. Currently,
a lot of tools allowing such emulation exist, however, only for specific computer
models. The aim of this thesis is to create a library that will enable its user to
create models of arbitrary computers using configurable components, that will
emulate workings of various parts of a real 8-bit computer.

The library is developed on .NET platform and contains several implementations
of basic components as a part of this work, including implementation of MOS
6502 processor and some of its descendants. In order not to limit the offer of
available components, the library allows easy extension by allowing registration
of new components.

To demonstrate the use of the library, a simple WinForms application has been
created. Using a graphical interface of the application, the end user of the emu-
lator can create computer configurations and then control and monitor its emu-
lation.
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1. Úvod
Počítače sú v dnešnej dobe neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Nachádzajú

sa takmer všade a mnohí z nás ich vlastnia hneď niekoľko, či už vo forme smart-
fónu, laptopu, Smart TV alebo palubného počítača v aute. Umožňujú nám naprí-
klad pripojiť sa k internetu, poskytujú rôzne druhy zábavy, uľahčujú každodenný
život v rôznych sférach, pomáhajú riadiť dopravné prostriedky či automatizovať
výrobu.

K prudkej evolúcii a rozšíreniu počítačov do súčasnej podoby dopomohol
najmä vznik mikroprocesorov a následný úspech prvých osobných počítačov.
Práve na tie sa v tejto práci zameriame, ale pred tým, ako sa dostaneme k prob-
lematike ich emulácie, poďme si v krátkosti pripomenúť ich začiatky a čo všetko
nám umožňovali.

1.1 Prvé osobné počítače
Sedemdesiate roky minulého storočia boli zlomové pre masívnejšie používa-

nie počítačov. S príchodom mikroprocesorov sa výrobná cena výrazne znížila a
otvorili sa dvere k nástupu prvých osobných počítačov. Tie si už mohli dovoliť
kúpiť aj jednotlivci a používať ich na vlastnú potrebu. Takéto počítače obsahovali
procesory zvládajúce preniesť po dátovej zbernici až osem bitov naraz, a preto sa
nazývajú aj ako 8-bitové počítače.

Za najznámejšie príklady možno označiť Altair 8800, Atari 2600, TRS-80,
Apple I a II, Commodore PET a neskorší Commodore 64. Vzhľadom na to, že ich
dizajn bol jednoduchý a bežne obsahovali pamäť v rozmedzí 16–64KiB, boli ich
funkcie značne obmedzené v porovnaní s modernými osobnými počítačmi.

Obr. 1.1: Apple II z roku 1977. Zdroj: Wikipedia

Používatelia mali k dispozícii programovací jazyk BASIC, ktorý umožnil vy-
tvárať vlastné skripty a to bolo všetko. Krátko po tom začali vznikať rozširujúce
programy a hry vo forme externej ROM uloženej na páske, neskôr diskete - po ich
vložení počítač nevykonával kód BASIC-u ale vložený kód. Celková pamäť bola
veľmi malá a vývojári museli programovať softvér mimoriadne efektívne a kre-
atívne, hlavne čo sa týka počtu inštrukcií pre procesor a spotrebovanú pamäť,
a to predovšetkým už v spomínaných videohrách. V tejto práci sa už ďalej nebu-
deme zaoberať históriou osobných počítačov, viac sa o nej môže čitateľ dozvedieť
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zo študentskej práce A study of the growth and evolution of personal computer
devices throughout the PC age, Abbot [1].

Ak by sme si chceli vyskúšať prácu so spomínanými počítačmi, prípadne si za-
hrať nostalgickú hru, mohlo by nás to v niektorých prípadoch stáť nemalé peniaze,
keďže dnes už sú tieto počítače skôr zberateľskými kúskami a ich dostupnosť je
obmedzená. Napríklad cena Altair 8800 sa v čase písania tohto textu pohybovala
v rozmedzí 1500-3000 dolárov na internetovom obchode eBay.

Jednoduchšou a lacnejšou alternatívou je emulácia na modernom počítači,
ktorá nám síce neposkytne plnú užívateľskú skúsenosť, ale aspoň nám ju priblíži
po softvérovej stránke. Pomocou emulátora dokážeme napodobniť pôvodný 8-
bitový počítač a dosiahnuť rovnaké výstupy, čo môže byť užitočné k vyskúšaniu
si softvéru určeného pre danú platformu.

Chceli by sme preto vytvoriť nový, jednoducho rozširovateľný emulátor, ktorý
dovolí používateľovi slobodne si poskladať vlastný počítač (potenciálne aj vyššie
spomínané príklady známych počítačov) a umožní mu spustiť ľubovoľný softvér
určený pre danú platformu.

1.2 Existujúce emulátory
Nástroje emulujúce pôvodné 8-bitové počítače už dnes existujú, a nie je ich

málo. Niektoré emulátory sú viac presné, čo znamená, že fungovanie jednotlivých
častí počítača je veľmi podobné reálnemu hardvéru, čím zabezpečujú vysokú kom-
patibilitu softvéru. Iné emulátory sú naopak jednoduchšie a menej presné, čím sa
znižuje kompatibilita softvéru a prejavuje sa to často grafickými chybami alebo
úplnou nefunkčnosťou najmä pri hrách. Problematikou presnosti emulácie sa bu-
deme ešte detailnejšie zaoberať v ďalších kapitolách tohto textu. Poďme sa teraz
pozrieť na voľne dostupné známejšie príklady emulátorov a posúdiť, v čom má
byť náš emulátor lepší.

Atari++
Atari++ [2] je vysoko presný emulátor rodiny 8-bitových počítačov vyrobe-

ných spoločnosťou Atari, konkrétne Atari 400 a 800, Atari 400XL, 800XL a 130XE
a hernej konzoly Atari 5200. Podporuje nielen emuláciu grafiky, ale aj zvukového
výstupu, rôznych periférii ako joysticku, klávesnice či disketovej mechaniky. Ak
by sme chceli ale emulovať iné varianty týchto počítačov (napríklad Atari 600XL
- lacnejšia varianta 800XL s menšou RAM), museli by sme ich implementovať
ručne do kódu emulátora.

VICE
Versatile Commodore Emulator [3] emuluje s vysokou presnoťou všetky známe

modely od Commodore, konkrétne PET, VIC-20, C64, CBM-II a C128. Rovnako
podporuje emuláciu grafiky a rôznych periférii. Emulátoru sa dá prakticky opäť
vytknúť to isté, čo pri Atari++, a to napevno „zadrátované“ modely počítačov
do jeho kódu.

3



MAME
Spomedzi voľne dostupných emulátorov je MAME [4] asi najambicióznejší

projekt snažiaci sa emulovať čo najväčšie spektrum počítačov s veľmi vysokou
presnosťou. Keď sa však pozrieme na kód emulátora bližšie, všimneme si, že vy-
žaduje pre každý model počítača pomocný kód v podobe tzv. driver triedy, ktorý
ho poskladá z jednotlivých čipov, portov a zariadení.

Existujú desiatky ďalších emulátorov, ktoré by sme mohli menovať. To svedčí
aj o tom, že tematika emulácie počítača je pre mnohých zaujímavá a populárna.
Napísanie si vlastného emulátora vedie autora k hlbšiemu pochopeniu fungovania
počítača a jeho limitov vo všeobecnosti, čo môže byť dobrá motivácia k vytvoreniu
takého projektu.

Vráťme sa ale späť k vyššie spomínaným príkladom emulátorov. Pozorný či-
tateľ si určite všimol ich spoločnú vlastnosť, a tou je potreba statickej implemen-
tácie modelov počítačov do emulátora. A práve toto je prekážka, ktorú chceme
odstrániť v našej práci. Chceme dať používateľovi čo najväčšiu slobodu v skladaní
počítača spolu s maximálnou mierou konfigurácie a prepojitelnosti rôznych kom-
ponentov. Ak si bude chcieť vytvoriť vlastný počítač, ktorý v danej konfigurácii
nebude mať šancu správne fungovať, emulátor mu v tom nebude brániť.

1.3 Ciele práce
V tejto časti kapitoly si povieme, čo má byť výsledkom práce a zhrnieme si

konkrétne požiadavky, ktoré očakávame od nami vytvoreného emulátora. Niektoré
požiadavky ešte následne podrobíme hlbšej analýze v kapitole 3.

Cieľom tejto práce rozhodne nie je emulovať množstvo rôznych čipov a zaria-
dení len preto, aby sa dali od začiatku poskladať všetky možné počítače, ktoré
v minulosti existovali. Práca sa zameriava hlavne na vytvorenie kvalitnej knižnice,
ktorá umožní jej používateľovi doimplementovať chýbajúce komponenty a emu-
látor ich následne bude ponúkať pri konfigurácii.

1.3.1 Knižnica emulátora
Hlavným cieľom práce je navrhnúť a implementovať univerzálnu knižnicu pre

dobové 8-bitové počítače. Knižnica by mala jej používateľovi umožniť jednoduchú
integráciu nových komponentov. Práca bude klásť dôraz na to, aby každý kom-
ponent mohol byť do maximálne možnej miery konfigurovateľný cez jeho nasta-
venia. Knižnica ďalej bude umožňovať zostavenie inštancie emulovaného počítača
na základe vstupnej konfigurácie od používateľa knižnice. Emulácia zostaveného
počítača musí byť následne ovládateľná cez dobre definované API. V rámci ovlá-
dania počítača knižnica umožní spustenie, zastavenie a krokovanie emulácie, a
sledovanie jej stavu v podobe registrov a obsahu pamäte.

Súčasťou práce bude taktiež aj implementácia konkrétneho procesora a nie-
ktorých periférnych zariadení. Pri ich implementácii sa budeme snažiť o čo naj-
presnejšiu emuláciu reálneho hardvéru.
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1.3.2 Aplikácia s grafickým rozhraním
V našej práci chceme demonštrovať použiteľnosť vytvorenej knižnice na jed-

noduchšej aplikácii s grafickým rozhraním. Tá bude umožňovať tvorbu vlastnej
konfigurácie počítača. Pri tvorbe konfigurácie si používateľ aplikácie môže vy-
brať z už podporovaných typov komponentov a pridať si ich do zostavy počítača.
U každého komponentu by mal mať používateľ možnosť meniť ich špecifické na-
stavenia.

Ďalej súčasťou aplikácie bude aj možnosť načítať si existujúcu konfiguráciu
počítačov zo súborov a následne spustiť zostavený počítač. Hlavná obrazovka
grafického rozhrania aplikácie bude koncipovaná tak, aby pomocou nej používa-
teľ mohol sledovať priebeh emulácie a riadiť ho. Používateľ na obrazovke uvidí
inštrukcie vykonané procesorom, obsah pamäte a stav registrov. Emuláciu bude
mať možnosť spustiť/zastaviť, resetovať alebo krokovať.
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2. Analýza hardvéru
Pred tým, ako začneme s navrhovaním knižnice emulátora, potrebujeme si

podrobnejšie zanalyzovať vnútorné fungovanie hardvéru pôvodných 8-bitových
počítačov. Ako ďalej uvidíme, dizajn takýchto počítačov je výrazne jednoduchší,
ako ten u moderných náprotivkov, čo vyplýva aj z ich, na dnešné pomery, pri-
mitívnejšej funkčnosti. Na konci kapitoly budeme mať vedomosti o všeobecnom
fungovaní jednoduchých 8-bitových CPU, základnej architektúre 8-bitového po-
čítača a spôsobe komunikácie jeho rôznych častí. Získané poznatky nám následne
umožnia položiť základy emulátora v ďalších kapitolách textu.

Pri detailnejšom technickom popise architektúry budeme vychádzať primárne
z dizajnu troch mimoriadne úspešných domácich počítačov TRS-80, Apple II a
Commodore PET. Informácie o ich architektúre čerpáme z technickej príručky
TRS-80 [5], referenčnej príručky Apple II [6] a knihy The PET Revealed, Nick
Hampshire [7]. V kapitole sa sporadicky odvolávame aj na model počítača Com-
modore 64 [8], na ktorom demonštrujeme pokrokovejšie funkcie, keďže sa jedná
o neskoršie vyrobený model.

2.1 Architektúra 8-bitových počítačov
Nami skúmané počítače pozostávajú zo štyroch častí — CPU, pamäťovej jed-

notky, zbernice a I/O zariadení. Typicky to teda vo vnútri počítača vyzerá tak,
že na väčšej obvodovej doske, nazývanej aj základná doska, sú pripojené rôzne
komponenty. Tie medzi sebou komunikujú prostredníctvom 8-bitovej systémovej
zbernice a väčšinu času ju úplne riadi procesor, čím má pod kontrolou celý po-
čítač. Procesor si teda môžeme predstaviť ako „mozog“ počítača. Komunikácia
môže prebiehať buď vo forme čítania/zápisu dát alebo prenosu riadiacich signá-
lov v podobe prerušenia procesora vyvolaného I/O zariadeniami. Tým ho žiadajú,
aby im venoval pozornosť.

Správne načasovanie komunikácie zabezpečujú systémové hodiny generujúce
hodinový signál v pravidelnom intervale. Môžeme ich označiť za pomyselné, pra-
videlne bijúce „srdce“ počítača. V niektorých modeloch počítačov môžeme nájsť
I/O komponenty používajúce ďalšie generátory hodinového signálu s odlišnou
frekvenciou, ktoré slúžia výhradne len pre interné fungovanie konkrétneho kom-
ponentu (napríklad grafické procesory).

Základná doska tvorí teda ucelený celok a nazývame ho počítačový systém.
S vonkajším svetom komunikuje cez porty a konektory, pomocou ktorých si môže
užívateľ pripojiť rôzne vstupné a výstupné zariadenia — periférie. Najčastejšími
periférnymi zariadeniami sú klávesnica a CRT monitor, prípadne ešte joystick
alebo kazetová/disketová mechanika.

Takýto príklad architektúry sa typicky označuje ako von Neumannovská [9].
Tá sa nakoniec osvedčila a dodnes ju s menšími odchýlkami používa drvivá väčšina
počítačov. Na obrázkoch 2.1, 2.2 a 2.3 môžeme vidieť použitie tejto architektúry
v spomenutých príkladoch počítačov.
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Obr. 2.1: Architektúra Apple II

Obr. 2.2: Architektúra Commodore PET 2001
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Obr. 2.3: Architektúra TRS-80 Model I

Systémová zbernica
Systémovú zbernicu tvoria tri časti — adresová zbernica, dátová zbernica a

riadiaca zbernica. Adresová zbernica obsahuje adresu, ku ktorej sa bude pristu-
povať. Niektoré počítače však majú k dispozícii väčšie množstvo pamäti [10, p. 4].
Spôsob akým sa toto väčšie množstvo pamäti adresuje sa dozvieme neskôr v ďal-
ších sekciach.

Dátová zbernica je dvojsmerná a má za úlohu preniesť dáta o veľkosti 8 bi-
tov buď do vybraného zariadenia (zápis), alebo z vybraného zariadenia (čítanie)
podľa riadiaceho signálu R/W. Ako cieľová adresa na prístup do pamäte je použitá
práve tá z adresovej zbernice. Zariadenie, ku ktorému sa najčastejšie pristupuje
je pamäťová jednotka, avšak nemusí ísť o pravidlo. TRS-80 používa procesor
Zilog Z80 umožňujúci aj priamu adresáciu jedného zo svojich 256 I/O portov
prostredníctvom špeciálnych I/O inštrukcii. V takomto prípade dátová zbernica
nepristupuje k pamäťovej jednotke, ale I/O portu.

Riadiaca zbernica prenáša signály, pomocou ktorých je riadená celá komuni-
kácia v počítači. Mimo signálov riadiacich prenos dát cez dátovú zbernicu môžu
existovať v závislosti od použitého procesora aj ďalšie signály. Zvyčajne nachá-
dzame signály prerušenia procesora IRQ a NMI alebo synchronizačné signály.

Systémové hodiny
V závislosti na type použitého procesora nachádzame na základnej doske dva

rôzne dizajny systémových hodín.
Prvým dizajnom je systém dvojfázových hodín generujúci dva navzájom kom-

plementárne hodinové signály. Keďže sa signály neprekrývajú, môžeme povedať,
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že hodiny tikajú v dvoch fázach. Počas druhej fázy vykoná svoje operácie pro-
cesor, v prvej zvyšok počítača. To umožňuje napríklad v každej fáze pristúpiť
k pamäti, celkovo teda dvakrát za jeden cyklus. Takýto dvojfázový dizajn použí-
vajú počítače s procesorom MOS 6502 (a jeho nástupcami), predovšetkým tie od
Apple a Commodore. Dvojfázovovými hodinami zabezpečujú striedavý prístup
k pamäti medzi procesorom a grafickým obvodom k zabráneniu konfliktov počas
rovnakého cyklu.

Druhým dizajnom sú jednofázové hodiny, ktoré generujú len jeden hodinový
signál určený pre CPU. Tento dizajn možno nájsť v počítačoch s procesorom Zilog
Z80, konkrétne TRS-80.

Pamäťová jednotka
Rozlišujeme tri druhy pamäte, ktoré môžu byť súčasťou pamäťovej jednotky,

a to sú RAM, ROM alebo I/O registre.
Do RAM je možné zapisovať, aj z nej čítať. Z ROM možno len čítať a takáto

pamäť najčastejšie obsahuje zabudované programy — napríklad programovací
jazyk BASIC, či operačný systém KERNAL v Commodore PET a Apple DOS
v Apple II. U niektorých počítačov bolo povolené zapisovať aj na adresy ROM
(príklad Commodore 64). V takom prípade sa hodnota zapísala do RAM, ktorá
bola prekrytá ROM pamäťou [8, p. 261].

Posledným typom pamäte sú I/O registre. Každý periférny komponent má
vlastné registre a tie môžu byť mapované do pamäťovej jednotky. Procesor sa tak
správa k týmto komponentom ako by boli pamäť, to znamená, že na vyhradené
úseky adresového priestoru zapisuje dáta alebo z nich číta. Týmto spôsobom mení
ich registre a teda s nimi aj komunikuje.

S pamäťovou jednotkou spravidla komunikuje len procesor, ale existujú aj
prípady, kedy tomu tak nie je. Napríklad Apple II a TRS-80 majú klávesnicu
pripojenú priamo na konkrétne miesto v pamäti, ktorého hodnota sa mení pri
stlačení klávesy. Ďalší špecifický prípad je použitie riadiaceho signálu Direct Me-
mory Access, pomocou ktorého môže periférne zariadenie odstaviť prístup CPU
k adresovej a dátovej zbernici a zmocniť sa ich, čím si zabezpečí priamy prístup
do pamäte. Taktiež u Commodore 64 môžeme nájsť video RAM, ku ktorej má
prístup nielen procesor cez systémovú zbernicu, ale aj grafický čip VIC-II pro-
stredníctvom vlastnej adresovej a dátovej zbernice [11].

Aj keď počítač môže väčšinou adresovať maximálne 64KiB, pamäťová jednotka
obsahuje v niektorých neskorších počítačoch oveľa viac pamäte. Commodore 64
má v plnej zostave až 88KiB pamäte (64KiB RAM, 0,5KiB Color RAM, 8KiB
BASIC ROM, 8KiB KERNAL ROM, 4KiB Character generator ROM, zvyšok
iné periférie) [10, p. 4] a použitím expansion portu potenciálne aj viac [10, p. 7].
Problém s adresovaním je riešený pomocou tzv. Bank Switching techniky, pri
ktorej CPU prostredníctvom riadiacich signálov a vhodného komponentu mení
konfigurácie pamäte. V prípade Commodore 64 ide o signály HIRAM, LORAM a
CHAREN vychádzajúce z I/O portu procesora MOS 6510 a signály GAME a EXROM
z expansion portu [8, p. 263]. Tie sú pripojené do komponentu PLA1, ktorý mení

1Programmable Logic Array, jeden z programovateľných logických jednotiek slúžiacich pre
implementáciu logických obvodov
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konfiguráciu pamäťovej jednotky na základe ich stavu. To znamená, že jednotli-
vými signálmi môžeme vypínať/zapínať jednotlivé pamäťové čipy [12].

Procesor
Pôvodné 8-bitové procesory fungujú principiálne rovnako ako ich moderné

potomky. Hlavnou úlohou tohto komponentu počítača je sekvenčne spracovávať
inštrukcie uložené v pamäti. Vzhľadom na nízku úroveň prúdového spracovania
(pipelining), absenciu cache a iných rôznych optimalizačných metód ako špekula-
tívne vykonávanie inštrukcií a pod., sú 8-bitové procesory výrazne jednoduchšie
a zvládnutejšie na pochopenie.

Za najznámejšie príklady možno označiť Intel 8080, Zilog Z80 a MOS 650x
pre ich dominantné použitie v prvých domácich počítačoch. Podrobnou analýzou
technickej dokumentácie spomenutých procesorov [13] [14] [15] zistíme nasledu-
júce spoločné prvky v ich architektúrach.

Typicky sa frekvencia procesorov pohybuje v jednotkách až desiatkach MHz,
ďalej sú pripojiteľné na 16-bitovú adresovú zbernicu a 8-bitovú dátovú zbernicu
a umožňujú byť prerušené cez riadiace signály IRQ/NMI pomocou riadiacej zber-
nice. Taktiež všetky procesory podporujú RES signál k reštartu procesora. Ďalším
spoločným znakom je prítomnosť zásobníka procesora v pamäťovej jednotke po-
čítača. Procesor môže pomocou inštrukcii stack push a stack pop manipulovať so
zásobníkom.

Obsahujú rýchlu pamäť v podobe registrov — tie môžeme rozdeliť na hlavné
registre a špeciálne registre. Medzi špeciálne registre patria predovšetkým prog-
ramový čítač, stavový register a ukazovateľ zásobníka. Zaraďujeme medzi ne aj
index registre, ktoré sa používajú pri adresovaní. Za hlavné registre môžeme po-
važovať akumulátor a zvyšné všeobecne použiteľné registre procesora.

MOS 6502 a Zilog Z80 spracovávajú inštrukcie spôsobom pripomínajúci pipe-
lining u modernejších procesorov. Vykonanie aktuálnej inštrukcie je prekrývané
načítaním nasledujúcej inštrukcie.

Vstupné a výstupné zariadenia
Doteraz sme mohli pozorovať ako sa nami skúmané počítače nijako neodli-

šujú v už spomenutých základných častiach. Pri perifériách to tak platiť nebude,
pretože v tejto časti sú si počítače najviac odlišné. Napríklad Apple II má 8 fle-
xibilných periférnych slotov schopných dokonca aj prevziať kontrolu nad zberni-
cou, kdežto u Commodore PET môžeme nájsť I/O čipy 6522 VIA2 a 6520 PIA3,
ktoré takú možnosť nemajú. TRS-80 naopak obsahuje tzv. Expansion Connec-
tor pripájajúci rôzne periférie a dodatočnú pamäť. Podobne Apple II disponuje
zabudovaným reproduktorom, v Commodore PET a TRS-80 sa také výstupné
zariadenie nenachádza.

2Versatile Interface Adapter, radič dvoch všeobecne použitelných I/O portov
3Peripheral Interface Adapter, jednoduchšia varianta VIA
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Klávesnica
Spôsobov riešenia klávesníc existuje viacero. U TRS-80 nachádzame kláves-

nicu priamo integrovanú na základnej doske a namapovanú na konkrétny úsek
pamäte. Apple II ponúka vlastný konektor pre klávesnicu a taktiež ju mapuje
priamo do pamäte. Stlačenie klávesy v obidvoch prípadoch teda okamžite mení
dáta na vyhradenom mieste v pamäti. Commodore PET 2001 a následné Com-
modore počítače sa mierne odlišujú. Ich klávesnica je pripojená na dva všeobecne
použiteľné I/O porty z periférneho čipu PIA. K jednému portu sú pripojené vodiče
riadkov klávesnice, k druhému vodiče stĺpcov. PIA registre týchto portov taktiež
mapuje do pamäte a vzniká v nej tak matica stlačených kláves, ktorú softvér
rapídne skenuje pre získanie vstupu z klávesnice. Každá klávesnica má svoje ma-
povanie kláves na jednotlivé bajty znakov v pamäti. Najčastejšie sa mapuje do
ASCII, prípadne jej variant (napr. PETSCII od Commodore).

Grafický výstup
Prvé modely domácich počítačov riešia grafický výstup pomocou jednoduch-

ších integrovaných obvodov. Tie sú pripojené k video RAM a pri horizontálnom
skenovaní obrazovky z nej čítajú postupne dáta, na základe ktorých generujú
výstupný signál pre monitor.

Hlavnými grafickými režimami sú textový režim a bitmapový režim. Pri tex-
tovom režime video RAM obsahuje kódy znakov, ktorých pixelová podoba je
uložená v Character Generator ROM. Bitmapový režim pracuje priamo s dátami
video RAM ako s pixelmi, preto pri tomto režime video RAM je niekoľkonásobne
vyššia v porovnaní s textovým režimom.

Neskoršie modely počítačov používajú sofistikovanejšie oddelené obvody v po-
dobe grafických čipov pre tvorbu grafického výstupu. Príkladom je čip VIC-II po-
užitý v Commodore 64, o ktorom sa môžeme dozvedieť viac z kvalitne napísaného
článku The MOS 6567/6569 video controller (VIC-II) and its application in the
Commodore 64, Christian Bauer [11].

Porty a konektory
Ako sme už spomínali, každá základná doska disponuje rôznymi konektormi a

portmi. Vzhľadom na ich špecifickú logiku sa im nebudeme dopodrobna venovať.
Najčastejšie však ako súčasť periférnych čipov môžeme vidieť dva typy portov, a
to sériový port a GPIO4 port.

Sériový port typicky implementuje rozhranie RS-232, takže sériovo prenáša
dáta bit po bite. GPIO port prenáša dáta paralelne, ktorého smer jednotlivých
vodičov možno nastaviť za behu pomocou softvéru. Niektoré vodiče teda môžu
byť vstupnými a iné zase výstupnými.

4General Purpose Input/Output, univerzálny vstup/výstup
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2.2 8-bitový procesor MOS 6502
Keďže v rámci tejto práce chceme do nášho emulátora implementovať aj kon-

krétny procesor, mali by sme si nejaký vybrať a jeho fungovanie podrobiť hlbšej
analýze. Vyberieme si teda procesor MOS 6502, pretože jeho dizajn je najjedno-
duchší spomedzi trojice Intel 8080, Zilog Z80 a MOS 6502. Opäť budeme vychá-
dzať z technickej príručky MOS 6502 [15] obsahujúcej všetko čo potrebujeme.

Obr. 2.4: Interná architektúra mikroprocesorov MOS 650x. Zdroj: Foltyn Presen-
tation
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Jednoduchosť oproti 8080 a Z80 je daná nižším počtom registrov a teda aj
menšou inštrukčnou sadou. Pri 6502 používateľ pracuje s 8-bitovými registrami,
kdežto 8080 a Z80 umožňujú kombinovať registre do jedného 16-bitového registra,
a preto aj majú väčšiu inštrukčnú sadu. MOS 6502 je týmto odkázaný len na 8-
bitové aritmeticko-logické operácie, čím oproti konkurentom pôsobí „hlúpejšie“,
keďže spomínané dva zvyšné procesory dokážu vykonávať aj 16-bitové operácie.

Špecifikácia procesora
Frekvencia procesora 6502 je typicky 1–2 MHz. Z obrázku 2.4 môžeme zistiť,

že obsahuje vlastnú internú 16-bitovú adresovú zbernicu a 8-bitovú zbernicu.
Ďalej procesor umožňuje používať rôzne riadiace signály, za zmienku stoja signály
prerušenia IRQ a NMI, signál reštartu RES, signál vyčkávania RDY, signál nastavenia
príznaku pretečenia SO a synchronizačný signál SYNC.

V sade registrov má 6502 nasledujúce špeciálne registre: 16-bitový programový
čítač (PC), 8-bitový stavový register (P), 8-bitový ukazovateľ zásobníka (S) a dva
8-bitové indexovacie registre X a Y. Súčasťou sady registrov je aj hlavný register
— 8-bitový akumulátor (A).

Procesor 6502 podporuje 9 adresovacích režimov, ktoré ovplyvňujú veľkosť
a dĺžku inštrukcie, a pomocou ktorých sa počíta efektívna adresa použitá pri
spracovaní inštrukcie. Inštrukcia môže mať veľkosť 1–3B (opkód a prípadne 1-2B
operand). Spracovanie inštrukcií sa prekrýva — procesor v poslednom cykle ak-
tuálne vykonávanej inštrukcie začne načítavať nasledujúcu v poradí. To platí len
v prípade, ak v poslednom cykle nedochádza k zápisu do pamäti. Takýto spôsob
spracovania by sme mohli označiť aj za akúsi formu jednoduchého pipeliningu.

Procesor pri svojej činnosti využíva 256 bajtový zásobník pevne nachádzajúci
sa na prvej stránke pamäťovej jednotky (adresa $100). Zásobník rastie zhora dole,
to znamená, že pri vložení dát ukazovateľ zásobníka P zníži svoju hodnotu o jedna
a pri odobratí dát naopak zvýši hodnotu o jedna. Jeho použitie je predovšetkým
na uchovanie návratových adries z podprogramov a pri spracovaní prerušenia
procesora.

Funkcie registrov
Programový čítač obsahuje adresu nasledujúcej inštrukcie v pamäti. Hodnoty

indexovacích registrov X a Y sa používajú pri počítaní efektívnej adresy v urči-
tých režimoch adresovania. Do akumulátora sú ukladané výsledky aritmeticko-
logických operácii a s týmto registrom sa pracuje najčastejšie.

Stavový register obsahuje príznaky procesora ovplyvňujúce chovanie niekto-
rých inštrukcií (napríklad podmienený skok) a jednotlivé príznaky sú najčastejšie
výsledkom spracovania rôznych aritmeticko-logických operácii. Každý bit osem-
bitového stavového registra reprezentuje jeden príznak, celkovo ich je teda 8 (z
toho jeden nevyužitý), konkrétne príznak znamienka (N), pretečenie (V), break-
point (B), decimal (D), prerušenie (I), nula (Z), prenos (C).

Funkcie riadiacich signálov
Základnými signálmi procesora sú signály riadiace jeho časovanie a komuniká-

ciu s pamäťou ako napríklad hodinový signál, R/W signál určujúci smer pristupo-
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vania k pamäti, či ďalšie iné. Okrem základných signálov sú v procesore prítomné
ešte ďalšie špecificky správajúce sa signály.

Signál IRQ naznačuje žiadosť o prerušenie, ktorú však procesor môže ignoro-
vať, naopak signál NMI naznačuje žiadosť o prerušenie, ktorú nemožno ignorovať.
Spracovanie prerušenia procesor začína sekvenciou cyklov, počas ktorých si ukladá
svoj stav na zásobník, t.j. hodnoty špeciálnych registrov PC, P a S a v jej závere
nahradí obsah registra PC adresou z vektora prerušení. Po obsluhe prerušenia si
špeciálnou inštrukciou procesor obnovuje zo zásobníka uložený stav a pokračuje
ďalej z miesta, na ktorom došlo k prerušeniu.

Signál RDY naznačuje vyčkávanie procesora na iné zariadenie. To znamená,
že v prípade neaktívnosti signálu RDY je procesor „zastavený“ a nič nevykonáva,
dĺžka trvania aktuálneho cyklu je týmto predlžovaná. V praxi ho možno využiť
pri pomalších I/O zariadeniach, ktoré nestíhajú držať krok s procesorom, a tak ho
môžu cez tento signál pozdržiavať. Vzhľadom na úplne riadenie zbernice proceso-
rom 6502 počas celého trvania jeho behu, tento signál taktiež teoreticky umožňuje
inému zariadeniu prebratie kontroly nad zbernicou.

Režimy adresovania
Pri vykonávaní inštrukcie sa často pracuje s operandom, ktorého skutočná

hodnota je k dispozícii buď hneď, alebo je umiestnená v pamäti počítača, čo zna-
mená nutnosť procesora ju načítať z konkrétnej adresy. Takáto adresa sa nazýva
efektívna adresa a spôsob jej počítania definujú konkrétne režimy adresovania.
Tie aj celkovo určujú, akým spôsobom sa získava hodnota operanda. Režimy
procesora 6502 sú nasledovné: implicítny, bezprostredný, akumulátorový, abso-
lútny, absolútný indexovaný, indexovaný nultou stránkou, relatívny, nepriamy,
nepriamy s registrom X a nepriamy s registrom Y.

Pri implicitnom adresovaní inštrukcia nepracuje so žiadnym operandom, pro-
cesor preto jeho hodnotu nerieši. Bezprostredné adresovanie používa načítanú
hodnotu operandu ako jeho skutočnú hodnotu. Pri akumulátorovom režime je
obsah akumulátorového registra skutočnou hodnotou operandu. Ďalšie režimy
získavajú skutočnú hodnotu operanda z pamäte pomocou efektívnej adresy. V pr-
vom kroku poskladajú hodnotu efektívnej adresy a v ďalšom kroku z nej načítajú
hodnotu.

Absolútny režim skladá 16-bitovú efektívnu adresu z dvoch bajtov operanda.
Absolútny indexovaný registrom X k poskladanej efektívnej adrese navyše pripo-
čítava obsah registra X a naopak, absolútny indexovaný registrom Y pripočítava
obsah registra Y.

Adresovanie nultou stránkou používa prvý bajt operandu ako efektívnu ad-
resu, čím teda adresuje nultú stránku pamäte (prvých 256 bajtov). Adresovanie
nultou stránkou indexované registrom X pripočíta k efektívnej adrese ešte aj ob-
sah registra X a naopak, adresovanie nultou stránkou indexované registrom Y
pripočítava obsah registra Y.

Relatívne adresovanie hodnotu efektívnej adresy získa použitím hodnoty PC
registra, ku ktorému pripočíta znamienkový jednobajtový operand. Operand je
znamienkový z dôvodu použitia tohto režimu v inštrukciach podmieneného skoku
— je dovolené skákať relatívne dopredu, ale aj dozadu.

Nepriame adresovanie najprv zostavuje pomocnú adresu z dvojbajtového ope-
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randu, prostredníctvom ktorej potom postupne načítava 16-bitovú efektívnu ad-
resu z pamäte bajt po bajte. Nepriame adresovanie s registrom X k pomocnej ad-
rese ešte navyše pripočítava hodnotu registra X. Nepriame adresovanie s registrom
Y pripočítava hodnotu registra Y až k získanej efektívnej adrese. Pri nepriamom
adresovaní teda procesor vykonáva čítanie z pamäte dvakrát, prvý raz k získaniu
efektívnej adresy a druhý raz k získaniu skutočnej hodnoty operandu.

Spracovanie inštrukcie
Inštrukcia je spracovaná v najmenej dvoch cykloch procesora, najviac však

v siedmich cykloch. V prvom cykle procesor načíta opkód nasledujúcej inštrukcie
podľa PC registra, potom z neho dekóduje danú inštrukciu a nakoniec zvýši hod-
notu PC o jedna. V závislosti na režime adresovania je v ďalších jeden až dvoch
cykloch načítaný operand a hodnota PC navýšená o dĺžku operanda. Ak použitý
režim adresovania vyžaduje spočítanie efektívnej adresy a následné získanie sku-
točnej hodnoty operanda z pamäte, udeje sa tak v jeden až štyroch cykloch s tým,
že sa začína už v cykle načítavania operandu. V zvyšných cykloch sa inštrukcia
vykoná a nasleduje spracovanie ďalšej inštrukcie v poradí.

Rodina procesorov MOS 65xx
Procesory z tejto rodiny sa nejakým zásadným spôsobom od seba neodlišujú,

všetky vychádzajú z MOS 6502. U niektorých však môžeme nájsť menšie obme-
dzenia, alebo aj vylepšenia.

Napríklad procesor 6507 nemá možnosť pripojenia signálov prerušenia IRQ a
NMI, signálov SYNC a SO a jeho adresová zbernica je zmenšená na 13 bitov [16].
Počítače s týmto procesorom preto môžu adresovať maximálne 8KiB pamäte.

Naopak, procesor 6510, úspešný nástupca 6502, je rozšírený o 8-bitový GPIO
port a umožňuje pomocou nového signálu povoleného adresovania (AEC) znefunkč-
niť jeho adresovú a dátovú zbernicu [17], čím sa činnosť procesora prakticky za-
staví po celú dobu neaktívnosti signálu.
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3. Návrh knižnice a jej funkčné
požiadavky

Z kapitoly 1 sme získali základnú predstavu o účele našej knižnice emulátora
a aké ciele chceme pri jej implementácii splniť. V tejto kapitole si upresníme
jednotlivé požiadavky na prácu s knižnicou a pomocou nich navrhneme základné
piliere knižnice.

Zadefinujeme si komponent počítača a zavedieme základné typy komponentov,
pri ktorých určíme ich základné funkcie. Ďalej špecifikujeme spôsob konfigurácie
komponentu z pohľadu používateľa a určíme, ako by malo prebiehať rozšírenie
emulátora o novú implementáciu komponentu samotným vývojárom. Tiež upres-
níme, akým spôsobom si predstavujeme proces celého zostavenia konkrétneho
počítača. Na záver kapitoly si ešte povieme o funkciách emulovaného počítača,
ktoré má mať vývojár k dispozícii na jeho ovládanie a vzájomnú komunikáciu
s vonkajším prostredím.

3.1 Nastaviteľné komponenty
Podrobnou analýzou hardvéru v kapitole 2 sme zistili, ako je počítač poskla-

daný z množstva navzájom komunikujúcich integrovaných obvodov, sofistikova-
nejších čipov a periférnych zariadení. V našej knižnici ich preto chceme repre-
zentovať spoločným prvkom — komponentom. Ten bude základným stavebným
prvkom emulovaného počítača a jeho úlohou je napodobniť správanie reálneho
hardvéru.

Od komponentu požadujeme vysokú mieru flexibilnosti vzhľadom na našu
ambíciu umožniť vývojárovi pridanie vlastnej implementácie časti počítača (na-
príklad komponentu procesora Intel 8080). Preto by každý komponent mal mať
umožnený prístup k zvyšným častiam s ktorými je prepojený, aby napríklad pro-
cesor vedel pristúpiť k pamäti, alebo zariadenie klávesnice mohlo posielať vstupné
dáta cez príslušný port.

Niektoré komponenty zdieľajú spoločné charakteristiky, to nám umožní rôzne
skupiny komponentov popísať abstraktnými typmi. Cieľom týchto typov kompo-
nentov je vymedziť ich základné funkcie, tie bude musiet každá implementácia
komponentu spĺňať a prípadne dodať ich logiku. Základné typy budú viac-menej
kopírovať typy objektov, ktoré sme už našli pri vnútornej analýze počítačov v ka-
pitole 2. Zaradíme medzi ne základnú dosku, hodiny, zbernicu, procesor, pamäť
a vstupné/výstupné zariadenie. Pri vstupných a výstupných zariadeniach ešte
zmienime, že sa jedná o koncové zariadenia, s ktorými pracuje používateľ počí-
tača. Ako už vieme, niektoré z týchto typov možno ešte zaradiť do užšej skupiny,
a to sú komponenty mapované do pamäte. Túto skutočnosť je preto potrebné
zohľadniť pri navrhovaní hierarchie komponentov v knižnici.

Komponenty musia byť taktiež aj konfigurovateľné pomocou množiny na-
stavení. Nastavenia komponentu by mali obsahovať jednotlivé parametre, ktoré
umožníme koncovému používateľovi zmeniť. Ďalej môžu obsahovať spôsoby pri-
pojenia k iným komponentom počítača, bez ktorých nemôžu fungovať (napríklad
klávesnicu pripojíme k portu, procesor k hodinám a podobne).
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K základným typom komponentov, ktoré sú zároveň aj komponentami s ma-
povaním do pamäte, nechceme opakovane pridávať rovnaké nastavenia. Preto
nastavenia základných typov komponentov musia rozširovať nastavenia prípad-
ných predkov základných typov a kopírovať tým tak hierarchiu typov komponen-
tov v knižnici. Vývojárom externe pridané komponenty nemusia dodávať žiadne
vlastné nastavenia, ak to daný komponent nevyžaduje. V takom prípade kompo-
nent disponuje iba nastaveniami jeho základného typu. Ak ale pridaný komponent
ponúka aj vlastné nastavenia, musia tieto nastavenia rozširovať už existujúce na-
stavenia základného typu, ktorý tento komponent implementuje.

Na záver tejto časti si ešte upresníme funkčné požiadavky pre jednotlivé typy
komponentov a určíme, aké nastavenia od nich očakávame.

Základná doska
Tak ako aj v realite, potrebujeme mať v počítači prvok spájajúci všetky kom-

ponenty dokopy. Takýmto prvkom by mal byť komponent základnej dosky, ktorý
umožní pripojenie zvyšných komponentov počítača k sebe a ich prístup k systé-
movej zbernici a dostupným portom.

Aby sme mohli dobre riadiť emuláciu počítača, potrebujeme mať naviac pri
predmetnom komponente schopnosť roztočiť a zastaviť všetky pripojené generá-
tory hodín, čím daný počítač efektívne spustíme alebo zastavíme.

Od základnej dosky nepožadujeme žiadne špecifické nastavenia, pretože ju
chceme použiť len ako tmeliaci prvok v emulovanom počítači.

Hodiny
Pri komponentoch vykonávajúcich určitú činnosť v cykloch potrebujeme mať

možnosť naslúchať k pravidelne tikajúcemu zariadeniu. Takéto zariadenie bude
predstavovať komponent hodín s nastavitelnou periódou tikania a mal by dovoliť
k sebe pripojiť len komponenty schopné reagovať na tik (napr. procesor, grafický
čip).

Komponent musí taktiež zohľadňovať aj viacfázové tikanie vzhľadom na vý-
skyt dvojfázových systémov hodín.

Zbernica
Ako sme zistili v kapitole 2, úlohou systémovej zbernice je adresovať najmä

pamäťovú jednotku a prenášať dáta. V knižnici preto potrebujeme prvok v po-
dobe komponentu umožňujúceho čítať pamäť a aj do pamäte zapisovať. Keďže
komponent zbernice bude zabezpečovať prístup k dátam, jeho doplňujúcou úlohou
musí byť tiež mapovanie komponentov do pamäti, ktoré si ešte viac upresníme
v závere tejto časti kapitoly.

Typicky sa systémová zbernica skladá aj z riadiacej časti, pomocou ktorej
sú prenášané riadiace signály. Túto činnosť musí komponent taktiež podporo-
vať, a preto od neho budeme požadovať umožnenie iným komponentom nastaviť
aktívnosť/neaktívnosť jednotlivých riadiacich signálov.
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Procesor
Od komponentu procesora budeme chcieť, aby sa choval ako skutočný mikro-

procesor. To znamená, že od neho očakávame schopnosť vykonávať svoju činnosť
v cykloch prostredníctvom komponentu hodín, čím vývojárovi umožníme imple-
mentovať procesor s vysokou presnosťou emulácie. Pripojenie k hodinám bude
nastaviteľné a koncový používateľ bude mať pri skladaní počítača na výber, ku
ktorému komponentu hodín procesor pripojí.

Z analýzy hardvéru procesora už vieme, že typický procesor obsahuje sadu
registrov, riadiacu časť a internú adresovú a dátovú zbernicu. Jednou z funkčných
požiadaviek komponentu procesora bude aj udržiavanie stavu procesora, ktorého
súčasťou budú jednotlivé registre. Ďalšou požiadavkou je implementácia internej
zbernice v podobe funkcií čítania pamäte a zápisu do pamäte, tie budú musieť
zohľadňovať aj variabilnosť šírky adresovej zbernice procesora, pretože nemusí
byť vždy 16-bitová, ako sme sa dozvedeli v závere predošlej kapitoly.

Väčšina procesorov podporuje prerušenia, a preto je vhodné, aby komponent
obsahoval vektor prerušení a správne reagoval na príslušné riadiace signály.

Pamäť
Komponent pamäte musí byť schopný zapísať jeden bajt ku konkrétnej adrese

a pomocou nej ho aj prečítať. V prípade ROM chceme, aby operácia zápisu nebola
možná a jej obsah sa automaticky načítal zo súboru pri jej vytvorení. V nasta-
veniach komponentu by mala byť predovšetkým veľkosť pamäte, v prípade ROM
aj cesta k súboru.

Vstupné zariadenia
Keďže vstupné zariadenia sa medzi sebou značne líšia, potrebujeme podporo-

vať viacero podtypov. Chceme, aby jedným z nich bol typ komponentu zariadenia,
ktorého vstup sa získava pomocou kláves, to nám následne umožní implemen-
tovať klávesnice a prípadne aj joystick. Od predmetného komponentu budeme
požadovať jeho schopnosť reagovať na oznámenie stlačenia klávesy. Každý takýto
komponent by mal mať tiež určené mapovanie kláves na kódy znakov, aby bol
vstup pre softvér bežiaci na emulovanom počítači zrozumiteľný.

Výstupné zariadenia
S výstupnými zariadeniami je situácia podobná ako pri vstupných zariade-

niach. Kvôli ich väčším odlišnostiam (napr. zvukový výstup vs. grafický výstup)
potrebujeme zaviesť ďalšie podtypy výstupných zariadení. V knižnici chceme pri-
márne pracovať s grafickým a textovým výstupom, a preto zavedieme typ kompo-
nentu zariadenia s grafickým výstupom a typ komponentu zariadenia s textovým
výstupom. Pomocou nich tak bude možné do emulátora implementovať obrazovku
alebo jednoduchý počítačový terminál.

Od komponentu zariadenia s grafickým výstupom požadujeme, aby obsahoval
bitmapu s nastaviteľnou šírkou a výškou. Komponent musí rovno umožniť aj
zmenu farby pixelu na konkrétnej pozícii v bitmape.

18



Ku komponentu zariadenia s textovým výstupom máme jedinú funkčnú po-
žiadavku, a to jeho vydanie výstupného textu pri jeho požiadaní.

Komponent s mapovaním do pamäte
Jedná sa o nadmnožinu základných typov komponentov, ktoré sa dokážu sprá-

vať ako pamäť, to znamená, že umožňujú do nich zapisovať alebo čítať z nich.
Preto sem patrí predovšetkým RAM a ROM pamäť.

Podrobná analýza vstupných a výstupných zariadení v predošlej kapitole nám
ukázala, ako sú tieto zariadenia pripojené k čipom na doske. Tie budeme repre-
zentovať takisto pomocou tohto komponentu, pretože sa ukázalo, že I/O čipy
počítača sú väčšinou mapované do pamäte a procesor do nich môže zapisovať
dáta, prípadne ich z nich čítať.

Od komponentu požadujeme možnosť jeho priradenia k určitému úseku adre-
sového priestoru pomocou zbernice. Úsek budeme definovať pomocou nastaviteľ-
nej začiatočnej a koncovej adresy.

Obr. 3.1: Názorný príklad mapovania pamäte v počítači

Na obrázku 3.1 môžeme vidieť príklad mapovania pamäte v počítači s proce-
sorom MOS 6502. Prvé dve stránky RAM sú rezervované pre funkcie procesora
6502. Oveľa zaujímavejšia je však horná časť adresového priestoru. Všimnime si,
že na niektorých úsekoch sú mapované viaceré komponenty. Konkrétne na úseku
$8800-$8003 sa nachádza voľná RAM a I/O periférie, a na úseku $C000-$FFFF
je RAM spoločne s ROM.

K podchyteniu takýchto situácii potrebujeme preto od zbernice aby podporo-
vala mapovanie viacerých komponentov na určitých úsekov adresového priestoru.
Poradie, v akom sa majú komponenty vrstviť bude dané poradím, v akom boli
namapované. V prípade mapovania zobrazenom na obrázku je najprv mapovaná
RAM a následne ROM a I/O periférie.
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3.2 Rozšíriteľnosť o nový komponent
Keďže sa snažíme o vytvorenie univerzálnej knižnice, ktorá síce už bude obsa-

hovať niekoľko nami implementovaných komponentov, očakávame pri jej použití
aj požiadavku umožniť vývojárovi pridanie jeho vlastných implementácii.

K jej splneniu budeme potrebovať od knižnice, aby ponúkala verejnú službu
umožňujúcu registráciu komponentov, s ktorými bude emulátor pracovať. Úlo-
hou tejto služby tak bude slúžiť ako centrálny register komponentov a vytvárať
inštancie zvolenej komponenty.

Pridanie komponentu musí byť jednoduché a bez nutnosti zásahov do príncí-
pov fungovania emulátora. Aj za týmto účelom v knižnici vytvoríme rôzne abs-
traktné typy z 3.1 a ďalšie rozhrania komponentov usmerňujúce vývojára k spl-
neniu funkčných predpokladov komponentu nevyhnutných k jej správnemu fun-
govaniu v rámci emulátora. Aby implementácia komponentu mohla byť pridaná
do emulátora, bude musieť spĺňať nasledujúce požiadavky.

1. Komponent musí byť identifikovateľný unikátnym názvom, napr. „PLA“.

2. Komponent musí implementovať proces registrácie do centrálneho registra
komponentov pomocou jeho identifikátora.

3. Komponent musí implementovať proces vytvorenia jeho inštancie a následne
pripojenie k základnej doske.

4. Komponent musí implementovať proces konfigurácie a pripojenia k zvyšným
komponentom podľa vstupných nastavení.

Posledné dve požiadavky úzko súvisia s procesom zostavenia emulovaného
počítača, ten si viac upresníme v nasledujúcej časti tejto kapitoly.

3.3 Zostavenie vlastného počítača
V úvode práce sme si predstavili náš zámer oprostiť programátora od pevných

implementácii konkrétnych modelov počítača a ideálne preniesť zodpovednosť
za ich tvorbu na koncového používateľa emulátora prostredníctvom grafického
rozhrania.

K úspešnej implementácii tejto funkcie knižnice si musíme najprv upresniť,
akým spôsobom v nej chceme reprezentovať model počítača a definíciu jeho zo-
stavy. Zavedieme preto dva nové typy — počítač a zostava počítača — ktoré
budú ďalšími stavebnými prvkami knižnice. Počítač bude výsledným produktom
procesu zostavenia a zostava počítača bude vstupom do tohto procesu.

Zostavu počítača si môžeme predstaviť ako manuál pre knižnicu k zostave-
niu počítača a očakávame, že ho bude primárne tvoriť používateľ cez grafické
rozhranie aplikácie, ktorá integruje našu knižnicu. Od zostavy predovšetkým po-
žadujeme, aby obsahovala zoznam komponentov spolu s ich nastaveniami. Ďalej
v zostave budeme potrebovať názov počítača a možnosť určiť, ktoré z kompo-
nentov sú primárne CPU, primárne vstupné zariadenie a primárne výstupné za-
riadenie. Informáciu o primárnom vstupnom/výstupnom zariadení vyžadujeme k
dobrej integrovatelnosti do niektorých aplikácii s grafickým rozhraním.
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Počítač predstavuje zostavenú inštanciu modelu počítača a prostredníctvom
nej chceme umožniť interakciu s používateľom. Ako má interakcia s počítačom
vyzerať si určíme v závere tejto kapitoly.

Aby proces zostavenia počítača vedel korektne vytvoriť jednotlivé komponenty
a dokopy ich pospájať, potrebujeme od komponentov dostatočnú prepojiteľnosť
a konfigurovateľnosť. Ďalšou funkčnou požiadavkou komponentu bude preto jed-
notný spôsob konfigurácie. Konfiguráciou nazveme proces v komponente, počas
ktorého dochádza k aplikácii jednotlivých nastavení a pripájania k ďalším kom-
ponentom.

3.4 Interakcia s počítačom
Medzi používateľom a emulovaným počítačom chceme umožniť interakciu,

a preto si potrebujeme zadefinovať jeho API, ktoré dostatočne pokryje všetky
potrebné funkcie.

Od počítača budeme požadovať základné funkcie ako spustenie a zastavenie
emulácie, získanie grafického alebo textového výstupu a vloženie vstupu z kláves-
nice. Ďalšou požiadavkou je možnosť mäkkého reštartu, ten by mal reštartovať
všetky komponenty pomocou riadiaceho RES signálu. Dôležitou funkciou počí-
tača je aj schopnosť krokovať emuláciu po jednotlivých inštrukciách procesora, tá
by rozhodne nemala chýbať v rozhraní emulovaného počítača.

Vzhľadom na zámer použiť knižnicu v aplikáciach s grafickým prostredím,
bolo by vhodné im umožniť zobrazenie stavu emulácie. Preto poslednou funkčnou
požiadavkou rozhrania počítača je možnosť vyžiadať stav emulácie. Cez stav emu-
lácie sprístupníme aktuálny obsah registrov procesora, obsah pamäťovej jednotky
(zahrňuje aj komponenty mapované do pamäte) a zoznam vykonaných inštrukcií
procesorom. Informácia o vykonanej inštrukcii bude zahrňovať adresu inštrukcie
v pamäti, názov inštrukcie a jej operand. To môže byť užitočné k zobrazovaniu
detailnejšej činnosti procesora.
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4. Implementácia knižnice
emulátora

Táto kapitola podrobne analyzuje a pripravuje možné prístupy k implemen-
tácii základných častí knižnice tak, aby boli splnené všetky požiadavky uvedené
v kapitole 3 a ciele uvedené v časti 1.3.1.

4.1 Voľba programovacieho jazyka a platformy
Pred začiatkom implementácie si potrebujeme vybrať vhodný programovací

jazyk a platformu, prostredníctvom ktorých zrealizujeme nami navrhovanú kniž-
nicu. Našou voľbou bude jazyk C# z platformy .NET, keďže sa jedná sa o jeden
z najpoužívanejších objektovo orientovaných jazykov a spĺňa naše potreby. Ja-
zyk je zameraný predovšetkým na vytváranie desktopových aplikácii a pomocou
platformy .NET ponúka množstvo frameworkov k ich tvorbe. To bude pre nás uži-
točné vzhľadom na cieľ vytvorenia knižnice, ktorá má byť jednoducho použiteľná
v aplikáciach s grafickým rozhraním.

Hoci pôvodný .NET Framework je cielený na operačný systém Windows, exis-
tujú ďalšie implementácie .NET umožňujúce vytvorený kód spustiť aj na iných
operačných systémoch. Ako príklady môžeme uviesť Mono a Xamarin. Pretože
implementácii .NET existuje viacero, bolo vytvorené rozhranie .NET Standard,
ktoré zjednocuje a formálne špecifikuje rozhrania všetkých .NET implementácií.
Knižnice splňujúce rozhranie .NET Standard sú tak použiteľné naprieč všetkými
implementáciami .NET, a keďže chceme pri našej knižnici cieliť na čo najviac
platforiem, vytvoríme ju pomocou tohto štandardu.

Ďalšou pre nás výhodnou súčasťou .NET je jeho správca balíčkov NuGet,
ktorý nám umožňuje použiť dodatočné knižnice od tretích strán vo forme ba-
líčkov. Niektoré baličky nám, ako uvidíme ešte v tejto kapitole, napríklad po-
môžu odpútať sa od implementácie pokročilejších dátových štruktúr chýbajúcich
v .NET.

V knižnici emulátora požadujeme vysokú presnosť emulácie od nami imple-
mentovaných komponentov, a preto je na mieste aj otázka, či rýchlosť vykonáva-
ného kódu v prípade C# je dostatočná. Jazyk C# je prekladaný Just In Time
a k spusteniu programu je potrebné behové prostredie, čo znamená réžiu navyše
v porovnaní so staticky prekladaným jazykom, ako je napríklad C++. Za výkon-
nostne najnáročnejší komponent emulátora môžeme považovať procesor s emulá-
ciou presnou na jednotlivé cykly, to znamená napodobnenie vykonávania miliónov
inštrukcií za sekundu. Bežné 8-bitové procesory dosahovali frekvenciu v jednot-
kách až desiatkach megahertzov, čo je malý zlomok v porovnaní s niekoľko giga-
hertzovými frekvenciami dnešných procesorov, na ktorých bude program s našou
knižnicou bežať. S prihliadnutím na efektívnu implementáciu procesora, počtu
emulovaných inštrukcií za sekundu a réžie pri vykonávaní kódu, si preto myslíme,
že rýchlosť programov napísaných v C# je dostatočná. Avšak ak by sa vývo-
jár rozhodol implementovať komponent procesora s frekvenciou podobnou, alebo
väčšou ako je frekvencia hostiteľského procesora, narazí tak zákonite na limity
emulácie a požadovanú frekvenciu sa mu nepodarí napodobniť.
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4.2 Implementácia základov knižnice
V tejto časti predstavíme spôsob implementácie počítača a jeho zložitejších

komponentov tak, aby splnili základné požiadavky z kapitoly 3 a ich správanie sa
navonok podobalo na správanie reálneho hardvéru uvedeného v kapitole 2.

Komponent
V podkapitole 3.1 sme si zaviedli základný prvok, pomocou ktorého má byť

emulovaná konkrétna funkčná časť skutočného počítača. Tento prvok nazveme
Component. Určili sme si ňom požiadavku flexibilnosti a potreby prístupu k iným
komponentom, a preto v Component budeme potrebovať referenciu motherboard
na inštanciu základnej dosky. Tá nám umožní u každého komponentu pripojiť sa
na základnú dosku a komunikovať so zvyšnými komponentami.

Vytváranie komponentov

Pri procese zostavenia počítača potrebujeme schopnosť vytvorenia komponen-
tov na základe vstupnej zostavy počítača ComputerConfiguration. V zostave
počítača budeme odkazovať na jednotlivé implementácie komponentov pomocou
ich unikátneho názvu. Tento názov môžeme zaviesť do Component ako abstraktnú
vlastnosť, ktorej hodnotu by mala každá implementácia dodať vlastnú a unikátnu.

K riešeniu vytvorenia inštancií komponentov pri procese automatického zo-
stavenia počítača sa nám ponúkajú návrhové vzory Prototype a Factory. Vybe-
rieme si Prototype, pretože nám lepšie zapadne do konceptu centrálnej služby
komponentov, v ktorej budeme pracovať s komponentmi nielen pri vytváraní ich
objektov.

Návrhový vzor naimplementujeme v rámci služby ComponentManager, ktorej
hlavnou úlohou bude viesť register prázdnych objektov komponentov a vytvára-
nie ich kópií. Register komponentov v ComponentManager môžeme reprezentovať
slovníkom registry, ten nám umožní jednotlivé inštancie komponentov dohľadať
podľa názvu komponenta.

Služba ComponentManager bude prostredníctvom CreateComponent() vytvá-
rať nové objekty zvoleného komponentu klonovaním jeho inštancie z registry.
Klonovanie prebehne špeciálnou metódou a jej logiku dodá vývojár v rámci im-
plementácie konkrétneho komponentu.

Každý komponent, ktorý chce vývojár použiť v knižnici, musí byť podľa pod-
kapitoly 3.2 zaregistrovaný v službe ComponentManager. Do registry umožníme
nové komponenty pridať cez RegisterComponent() s tým, že spôsob, akým sa
táto metóda zavolá, ponechávame na vývojárovi. Nami implementované kom-
ponenty v rámci knižnice môžeme registrovať v statickom konštruktore služby
ComponentManager.

Nastavenia komponentov

Pri analýze požiadaviek komponentov sme si tiež určili potrebu nastaviteľnosti
komponentov. Množinu nastavení komponentov budeme reprezentovať základnou
triedou ComponentSettings. Tá bude prázdna, keďže pri všeobecnej Component
nepotrebujeme žiadne konkrétne nastaviteľné parametre. Potomkovia Component
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v prípade potreby budú vytvárať svoje vlastné triedy nastavení, ktoré vychádzajú
z ComponentSettings. V ďalších častiach podkapitoly túto triedu využijeme pri
implementácii konfigurácie komponentov a reprezentácii zostavy počítača.

Základná doska
Pri náčrte knižnice v predošlej kapitole sme základnú dosku zaradili medzi

základné typy komponentov. Vzhľadom na neustálu prítomnosť základnej dosky
v počítači a bez odlišností v jej fungovaní, implementujeme Motherboard ako
jednoduchý pomocný objekt, ktorý nebude vychádzať z typu Component.

K tomu, aby sme komponentom umožnili vzájomné prepojenie a splnili tým
jednu z ich hlavných požiadaviek, budeme viesť v Motherboard slovník všetkých
objektov komponentov podľa ich identifikátora. Metódou ConnectComponent()
zariadime pripojenie komponentu k základnej doske. Prostredníctvom metódy
GetComponent() si potom môže každý komponent vo vlastnej implementácii zís-
kať hociktorý objekt iného komponentu na základe jeho identifikátora a pracovať
s ním.

Ako sme sa ale dozvedeli z analýzy architektúry reálnych počítačov v 2.1,
hlavná komunikácia by mala medzi komponentmi prebiehať cez zbernicu. K tomu
nám bude vhodná v Motherboard referencia na objekt typu SystemBus vo forme
verejnej vlastnosti Bus, čím umožníme v jednotlivých komponentoch pristúpiť
k zbernici.

Pri vytvorení Motherboard musíme vždy vytvoriť aj inštanciu SystemBus,
pretože sa jedná o nevyhnutnú súčasť základnej dosky.

Práca s komponentami hodín

Medzi funkčné požiadavky základnej dosky sme zaradili aj ovládanie kompo-
nentov hodín cez StartClocks() a StopClocks().

Pri ich spustení cez StartClocks() však musíme zabezpečiť, aby tikali pa-
ralelne. K tomu môžeme použiť triedu Task z .NET, ktorá nám umožní spustiť
hodiny v inom vlákne. V nasledujúcom fragmente kódu môžeme vidieť jeden
z možných spôsobov implementácie spustenia hodín.

public void StartClocks() {
// Hodiny spustíme v odlišných vláknach k predídeniu sekvenčného behu
foreach (var clock in GetClocks()) {

Task.Factory.StartNew(clock.Run);
}

}

Zastavenie hodín bude jednoduchšie. V metóde StopClocks() nám postačí pri
každom komponente hodín zavolať jeho metódu Stop(), ktorá zastaví tikanie, a
tým rovno aj vlákno, v ktorom boli hodiny spustené.

Systémová zbernica
Podľa podkapitoly 3.1. chceme umožniť komponentom prístup k pamäti cez

vhodný prvok v knižnici a vykonávať pomocou neho operácie čítania a zapiso-
vania. Tento prvok pomenujeme SystemBus a z rovnakých dôvodov, ako pri zá-
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kladnej doske, nepôjde o používateľský komponent, takže nebude ani vychádzať
z triedy Component.

Operácie k práci s pamäťovou jednotkou

Fyzická systémová zbernica podľa 2.1. obsahuje adresovú a dátovú zbernicu.
Logiku týchto dvoch častí však môžeme spojiť dokopy a reprezentovať metó-
dami Read() a Write(), ktoré budú požadovanými operáciami k prenosu dát
medzi pamäťou a komponentom. Adresovú zbernicu bude predstavovať 16-bitová
adresa ako vstupný parameter spomenutých metód. Dátovú zbernicu bude pred-
stavovať jednobajtová návratová hodnota z Read() a jednobajtové vstupné dáta
do Write(). Riadiaci signál R/W preto nemusíme ani implementovať, keďže je
v tomto prípade zbytočný.

Implementácia mapovania pamäte

Nevyhnutnou súčasťou zbernice pre umožnenie pristupovania k správnym čas-
tiam pamäťovej jednotky je mapovanie pamäte popísané v závere podkapitoly 3.1.

Mapovanie pamäte potrebujeme reprezentovať vhodnou dátovou štruktúrou,
ktorá nám umožní k intervalom (úsekom adresového priestoru) priradiť kompo-
nenty a vyhľadávať v týchto intervaloch. Také požiadavky spĺňajú intervalové
stromy, tie však .NET Standard neobsahuje. Spôsobmi riešenia sú teda buď na-
písanie vlastnej implementácie intervalového stromu, alebo pokúsiť sa nájsť už
existujúcu implementáciu pomocou správcu balíčkov NuGet.

Možným kandidátom je balíček RangeTree [18] implementujúci generický in-
tervalový strom a ponúka všetko, čo potrebujeme. Pretože procesor bežne operuje
s pamäťovou jednotkou niekoľkokrát počas jednej inštrukcie, bude pristupovaním
k pamäti cez zbernicu dochádzať k vyhľadávaniu v strome priemerne stovky ti-
síc krát za sekundu. Preto je potrebné pri výbere implementácie zohľadniť aj jej
rýchlosť vyhľadávania

Pri RangeTree metóda Query() zaberie O(log n + m) času, kde n je počet
všetkých intervalov a m je počet vrátených výsledkov. Očakávame, že v pamäti
bude bežne mapovaných v priemere niekoľko jednotiek až desiatok komponentov,
takže počet všetkých intervalov bude pomerne nízky a počet prekrytí interva-
lov odhadujeme v radoch jednotiek v najzložitejších situáciach. Napríklad pri
zostave počítača Commodore 64 sa na jednom úseku prekrývajú maximálne 3
komponenty. Môžeme preto zhodnotiť rýchlosť vyhľadávania v RangeTree ako
dostatočnú pre jeho použitie v našej knižnici.

Mapovanie pamäte budeme teda v zbernici SystemBus implementovať pomo-
cou RangeTree a cez MapComponent() doňho umožníme pridať každý kompo-
nent mapovateľný do pamäte. Pri RangeTree budeme pracovať s hodnotami typu
ComponentMemoryMapping, predstavujúce konkrétne mapovanie komponentu na
určitom úseku adresového priestoru.

Metódy Write() a Read() budú v mapovaní hľadať komponenty podľa adresy
tak, aby bolo zohľadnené poradie mapovania komponentov na prekrývajúcich sa
úsekoch adresového priestoru. Zbernica sa bude vždy snažiť pristúpiť ku kom-
ponentu namapovanom na najvrchnejšej vrstve. Ak však zariadenie bude neprí-
stupne pre danú operáciu, použijú sa komponenty z nižších vrstiev mapovania.
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Týmto spôsobom výberu komponentu z mapovania umožníme aj prípadné za-
pisovanie na úseky adresového priestoru, v ktorom ROM prekrýva RAM. V takom
prípade bude zápis smerovaný na komponent RAM, pretože do ROM sa nemôže
zapisovať.

Práca s riadiacimi signálmi

Pri systémovej zbernici sme vyslovili aj potrebu manipulácie s riadiacimi sig-
nálmi, ktorú vo fyzickej zbernici zabezpečuje riadiaca zbernica.

Princíp jej fungovania môžeme implementovať prostredníctvom udalostí
OnSignalLow a OnSignalHigh, na ktoré budú môcť komponenty reagovať. A me-
tódami LowerSignal() a RaiseSignal(), ktorými komponenty za seba znížia
alebo zvýšia určitý signál. Pri zvýšení signálu vyvoláme udalosť OnSignalHigh a
naopak, pri znižení signálu vyvoláme udalosť OnSignalLow. V štandardnom stave
budú všetky signály zvýšené.

Pri implementácii si však musíme dať pozor na to, aby SystemBus zdvihnutie
signálu oznámil až potom, čo všetky komponenty, ktoré signál znížili, ho aj zvýšili
naspäť. Jedným z možných riešení je pri každom signáli uchovávať identifikátory
komponentov, ktoré ho držia znížený. K uchovaniu identifikátorov môžeme použiť
dátovú štruktúru HashSet, ktorá nám zaručí unikátne prvky, čo bude užitočné
v prípadoch, kedy sa komponent môže pokúsiť viackrát po sebe znížiť rovnaký
signál.

Hodiny
V kapitole 3 sme popísali, ako si predstavujeme všeobecné fungovanie hodín

v knižnici. K splneniu podmienok potrebujeme pri každých hodinách vedieť o zo-
zname k nim pripojených komponentov. Tieto komponenty by mali byť hodinami
upozorňované na tik cez špeciálnu metódu rozhrania definujúceho pripojiteľnosť
k zdroju tikania.

Pretože knižnica ďalej nebude určovať, akým spôsobom má komponent hodín
tikať, implementujeme v rámci knižnice rovno aj konkrétnu implementáciu štan-
dardného generátora hodín. V takom komponente budeme potrebovať emuláciu
reálneho generátora hodín s periódou presnou až na jednotky nanosekúnd. Žiadny
nástroj v .NET, ako napríklad Timer, nám však neumožňuje tikanie s nanose-
kundovými intervalmi. Možným riešením je docielenie požadovaného správania
neustále opakujúcim sa cyklom až do zastavenia hodín, počas ktorého budeme
vlákno úmyselne spomalovať jeho zdržiavaním, čím docielime tikanie podľa za-
danej frekvencie. Pri tomto riešení sa ponúka metóda Thread.Sleep, ktorú ale
použiť nemôžeme, pretože je presná na milisekundy a pomalá. Zvolíme preto
vlastné riešenie pomocou aktívneho čakania, ktoré bude sledovať čas pomocou
triedy Stopwatch umožňujúca pracovať s presnosťou až na nanosekundy.

Procesor
Základné požiadavky sme už vyslovili v časti 3.1 a ich splnenie knižnica pone-

cháva na vývojárovi implementácie konkrétneho procesora. Keďže sme medzi ciele
práce zaradili aj implementáciu procesora MOS 6502, predstavíme riešenie hlav-
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ných častí jeho emulácie, ktorá bude presná na cykly. Pri implementácii budeme
vychádzať z analýzy procesora v podkapitole 2.2.

Aby trieda procesora nebola príliš prehustená, k reprezentácii stavu vytvoríme
pomocnú triedu. Táto trieda bude obsahovať registre procesora a bude umožňovať
zmenu stavového registra pomocou jednotlivých príznakov procesora.

Inštrukcie procesora budeme reprezentovať abstraktnou triedou, ktorá bude
obsahovať spoločné metódy všetkých inštrukcií. To budú predovšetkým metódy
k spočítaniu efektívnej adresy podľa adresovacieho režimu inštrukcie a vykonania
inštrukcie, počas ktorého sa získa skutočná hodnota operandu. Ďalšou spoločnou
metódou bude abstraktná metóda k vykonaniu samotnej operácie inštrukcie a
každá inštrukcia v nej implementuje celú svoju logiku (manipuláciu s registrom,
zápis do pamäti a pod.).

Keďže sa v každom okamihu spracováva a vykonáva jedna inštrukcia, môžeme
pri inicializácii procesora vytvoriť ku každému typu inštrukcie jeden objekt, a ten
potom neustále používať, čím sa mu interne bude meniť iba hodnota operandu.
Takýmto riešením sa vyhneme opakovanému vytváraniu miliónov menších objek-
tov na halde a celkovo tým zrýchlime kód emulácie procesora. Objekty jednotli-
vých inštrukcií uchováme v slovníku, kde ako kľúč použijeme opkód inštrukcie.
Tento slovník zabalíme do pomocnej triedy reprezentujúcej inštrukčnú sadu pro-
cesora, ten si jej inštanciu vytvorí pri inicializácii. Poznamenáme ešte, že v tejto
práci nebudeme popisovať funkcie a spôsob implementácie jednolivých inštrukcií.
O ich popise sa môže čitateľ viac dočítať na internetovej stránke zaoberajej sa
procesorom MOS 6502 [19].

Činnosť procesora chceme emulovať až na presnosť cyklov, a preto logiku
jedného cyklu implementujeme v metóde pravidelne volanej z generátora hodín.
Potrebujeme však vyriešiť, ako rozdeliť sekvenčný kód, ktorý predstavuje operáciu
inštrukcie a je pre každý jej typ odlišný. Predstavme si tak nasledujúci príklad
sekvenčného kódu pre operáciu inštrukcie INC.

protected override void ExecuteOperation(MOS6502 cpu) {
// Prvý cyklus
byte operand = (byte)(OperandValue + 1);
CheckZeroFlag(cpu.State, operand);
CheckNegativeFlag(cpu.State, operand);

// Druhý cyklus
cpu.WriteToMemory(EffectiveAddress, operand);

}

Zobrazený kód by sme potrebovali rozdeliť na menšie celky a naplánovať ich
postupné vykonávanie. K tomu môžeme použiť všeobecný bezparametrový dele-
gát Action z .NET. Pomocou delegáta tak budeme reprezentovať kód inštrukcie
vykonaný v jednom cykle. Do procesora si k takémuto postupnému plánovaniu vy-
konania inštrukcie pridáme metódu ExecuteNext(). Metódou naplánujeme akciu
procesora na ďalší cyklus v poradí. Keďže argumentom metódy bude delegát, mô-
žeme kód plánovať cez lambda výrazy. Predošlý kód tak bude po novom vyzerať
nasledovne.
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protected override void ExecuteOperation(MOS6502 cpu) {
// Prvý cyklus
cpu.ExecuteNext(() => {

byte operand = (byte)(OperandValue + 1);
CheckZeroFlag(cpu.State, operand);
CheckNegativeFlag(cpu.State, operand);

// Druhý cyklus
cpu.ExecuteNext(() => cpu.WriteToMemory(EffectiveAddress, operand));

});
}

Takýmto spôsobom si bude procesor čiastočne dopredu plánovať akcie in-
štrukcie. Niekedy však budeme potrebovať naplánovať jeden cyklus na rôznych
miestach v triede procesora alebo inštrukcie. Volaním ExecuteNext() by sme
naplánovali akcie do dvoch odlišných cyklov, a to v takomto prípade nechceme.
Preto vytvoríme ďalšiu metódu JoinToNext(), ktorá pripojí akciu k už napláno-
vanej ďalšej. Delegát Action nám to umožňuje pomocou operátora sčítania.

Navrhnuté riešenie vykonávania inštrukcií navyše umožní jednoduché prekrý-
vanie spracovania inštrukcií, čo už pripomína pipelining. V procesore použijeme
k plánovaniu dátovú štruktúru LinkedList, do ktorej môžeme rýchlo vkladať
a odoberať akcie z oboch strán. Celkové spracovanie inštrukcií rozdelíme ešte
na niekoľko fáz. V prvej fáze dôjde k načítaniu inštrukcie spolu s jej operandami
z pamäte. Následne vyvoláme u inštrukcii jej naplánovanie vykonania, vrátane zís-
kania skutočnej hodnoty operandu podľa jej adresovacieho režimu. Všetky kroky
sa budú plánovať cez nami navrhnuté metódy.

Na záver nám zostáva vyriešiť obsluhu prerušení. Pred začiatkom spracovania
novej inštrukcie budeme vždy kontrolovať stav riadiacich signálov v systémovej
zbernici. Ak budú signály naznačovať prerušenie, procesor opäť naplánuje sek-
venciu cyklov, ktorá spustí obsluhu prerušenia.

Pamäť
Pri komponente pamäti potrebujeme vyriešiť spôsob reprezentácie lineárneho

modelu pamäte a zabezpečiť efektívny prístup k dátam podľa zadaných adries.
Prirodzene sa nám tak ponúka reprezentácia pomocou poľa bajtov s dĺžkou rov-
nakou, ako má byť veľkosť pamäte. Prístupy do pamäte tak budú najefektívnejšie,
pretože sa bude pristupovať na konkrétne miesto v poli pomocou adresy slúžiacej
ako index. Všetky iné reprezentácie, ako napríklad slovník s adresou ako kľúčom
a jednobajtovou hodnotou, by boli výrazne neefektívne.
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Vstupné a výstupné zariadenia
Od zariadenia s klávesovým vstupom vyžadujeme schopnosť mapovania klá-

ves na iné kódy, aby softvér vstupu porozumel. Do komponentu preto pridáme
jednoduchý objekt s rozhraním poskytujúcim metódu k prevodu kódu virtuálnej
klávesy na kód z niektorej znakovej sady. Vývojár tak vždy dodá k zariadeniu
mapovanie implementujúce tento prevod na kód do konkrétnej znakovej sady
(napríklad CBM ASCII).

Pri grafických výstupných zariadeniach potrebujeme umožniť tvorbu obrazu
pomocou konkrétnych pixelov. V .NET Standard momentálne neexistuje žiadna
vhodná štruktúra k takémuto typu tvorby grafiky, a preto použijeme doplnkový
balíček System.Drawing.Common. Tento balíček poskytuje triedu Bitmap repre-
zentujúcu grafický obrázok a umožnujúcu meniť farbu konkrétnych pixelov. Ob-
jektu Bitmap môžeme tiež nastavovať šírku a výšku v pixeloch, čo bude vhodné
k reprezentácii obrazovky s variabilným rozlíšením.

Štruktúru bitmapy preto použijeme pri implementácii grafického výstupného
zariadenia a dovolíme ostatným komponentom vhodnou metódou meniť jej obsah
zmenou konkrétneho pixelu. Takáto metóda bude užitočná napríklad pre I/O
komponenty vytvárajúce výstupné dáta (napr. grafický čip).

Počítač a iné časti knižnice
Jednoduchšie a priamočiare riešenia knižnice sú ďalej predstavené v rámci

kapitoly 5. K nim patrií aj reprezentácia počítača a zostavy počítača spolu s
nastaveniami komponentov. V kapitole sú obsiahnuté aj implementačné detaily
procesu zostavenia počítača.
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5. Vývojová dokumentácia
Zdrojový kód práce sa nachádza V zložke 8Emulator v podobe Visual Studio

2019 Solution. Solution je zložený z dvoch projektov — knižnice EightEmula-
tor a aplikácie EightEmulatorGUI, ktorá knižnicu používa k emulácii 8-bitových
počítačov.

5.1 Knižnica EightEmulator
Projekt knižnice je typu .NET Standard 2.0, čo ju umožňuje použiť pod rôz-

nymi implementáciami .NET. Súčasťou projektu sú aj NuGet balíčky RangeTree
a System.Drawing.Common, bez ktorých knižnica nemôže fungovať.

EightEmulator sa delí na dva hlavné menné priestory:
Components Hierarchia tried komponentov k emulácii častí počítača
Computers Triedy k reprezenzácii počítača, jeho zostáv a procesu zostavenia

Components sa ešte delí na tri väčšie menné podpriestory:
Base Základné triedy definujúce rovnakú činnosť častí počítača
Impl. Implementácie niektorých typov komponentov
Internal Triedy interných komponentov

5.1.1 Základné komponenty
Jedným zo základov knižnice je abstraktná trieda Component predstavujúca

ucelený celok, ktorý emuluje konkrétnu časť počítača. Každý Component je iden-
tifikovateľný pomocou vlastnosti Identifier a obsahuje spojenie s objektom
Motherboard, cez ktorý prebieha komunikácia s okolím.

Component implementuje rozhranie IConfigurableComponent umožnujúce
pripojiť každý komponent k Motherboard cez ConnectToMotherboard(). Ro-
zhranie ďalej cez metódy Clone() a Configure() vyžaduje od komponentov,
aby dodali spôsob, akým sa majú automaticky vytvoriť a nakonfigurovať počas
procesu zostavenia objektu počítača.

Implementácie triedy Component musia definovať unikátny názov typu kom-
ponentu prostredníctvom metódy GetComponentTypeName(). Unikátnosť názvu
je nevyhnutná k správnej registrácii komponentu v ComponentManager, ten si ve-
die register všetkých implementácii Component a ako kľúč k tomu používa práve
názov typu komponentu.

Vytváranie inštancií komponentov poskytuje ComponentManager metódou
CreateComponent(). Výsledkom tejto metódy je klon vzorového objektu zvole-
ného typu Component, ktorý je dodaný službe ComponentManager pri registrácii
daného typu komponentu pomocou RegisterComponent(). Každá implementá-
cia Component musí byť preto zaregistrovaná do ComponentManager, inak kniž-
nica nedokáže vytvoriť jeho objekt pri zostavovaní počítača, o ktorom sa viac
dozvieme v sekcii 5.1.3.
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Trieda Component je ďalej ešte rozšírená do základných abstraktných typov,
ktoré bližšie špecifikujú správanie komponentu. Každý typ má svoje menšie menné
priestory s prípadnými pomocnými triedami:
Clock Triedy reprezentujúce generátor hodín
Memory Triedy reprezentujúce pamäťovú jednotku
Processor Triedy reprezentujúce procesor
InputDevices Triedy reprezentujúce vstupné zariadenia
OutputDevices Triedy reprezentujúce výstupné zariadenia

V nasledujúcich krátkych častiach si tieto triedy popíšeme.

Základné triedy generátora hodín

Všetky komponenty hodín používané v knižnici musia implementovať abs-
traktnú triedu BaseClockGenerator. Trieda reprezentuje zariadenie, ktoré pra-
videlne tiká a dáva o tom vedieť pripojeným komponentom. Udržuje si preto zo-
znam poslucháčov implementujúcich rozhranie ITickable, ktorí by mali byť na
tik hodín upozornení cez Tick(). Pripojenie prebieha metódou AddListener(),
prostredníctvom ktorej sa iný komponent prihlási k počúvaniu. Abstraktnými
metódami Run() a Stop() trieda zaisťuje, aby všetky hodiny boli spustiteľné a
zastaviteľné. Využíva ich predovšetkým Motherboard k zastaveniu a spusteniu
celej emulácie.

Základné triedy pamäťovej jednotky

Základ pamäťovej jednotky predstavuje abstraktná trieda BaseMemory, tá
nededí priamo z Component, ale z MemoryMappedComponent. Abstraktná trieda
MemoryMappedComponent je väčšou nadmnožinou niektorých komponentov ma-
povateľných do pamäte.

Schopnosť byť mapovateľný do pamäte zaistuje rozhranie IMemoryMapped.
Zariadenia implementujúce takéto rozhranie musia umožniť metódami Read() a
Write() prenášanie jednobajtových dát za použitia 16-bitovej celočíselnej adresy.
K tomu musia ešte dodať IsAccessible() určujúce, či operácia v konkrétnom
smere (čítanie alebo zápis) je povolená.

Trieda okrem poskytovania metód rozhrania IMemoryMapped, umožnuje aj zís-
kanie obsahu pamäte cez DumpMemory(). Nastavenia špecifické pre komponenty
mapované do pamäte definuje trieda MemoryMappedComponentSettings rozširu-
júca ComponentSettings. Nastavenia obsahujú 16-bitovú začiatočnú a koncovú
adresu úseku adresového priestoru, na ktorý má byť komponent mapovaný.

Mapovanie prebieha v preťaženej verzii Configure(), ktorá pomocou doda-
ných nastavení pridá komponent do mapovania pamäte cez MapComponent() sys-
témovej zbernice. Keďže ide len o preťaženú metódu, jej volanie nie je automa-
tické. Všetky komponenty implementujúce takúto triedu buď musia zabezpečiť,
aby bola volaná pri ich konfigurácii alebo si samotné mapovanie vyriešia samy.

Vráťme sa späť k BaseMemory, táto trieda implementuje komponent mapo-
vateľný do pamäte pomocou pola bajtov. Veľkosť poľa je určená v nastaveniach
BaseMemorySettings a k inicializácii tohto poľa dochádza v opäť preťaženej me-
tóde Configure(), ktorá ku koncu ešte reťazovo volá jej verziu predka. Stále sa
však nejedná o konečnú implementáciu tejto metódy, a preto ju musia explicitne

31



volať všetci potomkovia implementujúci triedu BaseMemory k zaisteniu správneho
inicializovania pamäte.

Metódy Write() a Read() trieda využíva k manipulácii s polom bajtov. Pri
zápise sa do pola na index, určený adresou ako argument, vložia jednobajtové
dáta. Pri čítaní dát sa rovnako použije adresa ako index v poli. Dump pamäte
vykonáva BaseMemory kopírovaním celého obsahu poľa reprezentujúceho pamäť.

Základné triedy procesora

Každý procesor v knižnici musí rozširovať abstraktnú triedu BaseCPU imple-
mentujúcu rozhranie ITickable. Metódou Tick() procesor reaguje na tik hodín
a rieši pomocou nej logiku jedného cyklu. Na prácu so zásobníkom procesor pou-
žíva StackPush() a StackPop(). Aj keď zásobníky fungovali vo väčšine proceso-
rov rovnako, dodanie ich implementácie ponechávame vývojárovi. Každý kompo-
nent rozširujúci túto triedu musí ďalej určiť resetovaciu sekvenciu procesora pro-
stredníctvom metódy Reset() a sekvenciu obsluhy prerušenia prostredníctvom
HandleInterrupts().

Procesor operuje s pamäťou pomocou ReadFromMemory() a WriteToMemory()
reprezentujúce jeho internú adresovú a dátovú zbernicu, ktoré sú v realite pri-
pojené k systémovej zbernici. Metódy preto interne volajú Read() a Write()
systémovej zbernice cez referenciu na Motherboard, pri čom však zohľadňujú va-
riabilnosť šírky adresovej zbernice procesora. Adresu k prístupu do pamäte preto
ešte upravia cez GetAddressableLocation(), ktorá aplikuje na adresu bitovú
masku AddressMask určujúcu šírku adresovej zbernice. Táto maska tak nedovolí
adresovať viac, ako by mal byť procesor schopný.

Aby mal počítač možnosť byť informovaný o vykonaní nejakej inštrukcie,
BaseCPU poskytuje udalosť OnInstructionExecute a argumentami udalosti sú
adresa inštrukcie v pamäti, názov inštrukcie a operand v textovej podobe. Vyvo-
lanie tejto udalosti by malo byť súčasťou implementácie procesora. Počítaču je
ďalej umožnené získať stav emulácie procesora metódou GetEmulationState().

Základné nastavenia procesora BaseCPUSettings obsahujú identifikátor kom-
ponentu hodín, na ktorý sa procesor počas konfigurácie pripája. Konfigurácia pre-
bieha podobne ako pri pamäti v preťaženej verzii Configure(). Tá cez referenciu
na základnú dosku získa komponent hodín podľa identifikátora a následne pri-
pojí procesor k hodinám jeho pridaním medzi poslucháčov tikania. Ak komponent
hodín podľa zadaného identifikátora neexistuje, nenastane žiadna behová chyba
s tým, že procesor nebude funkčný, keďže ho nebude nič udržovať v pohybe. Ak
potomkovia BaseCPU nechcú sami spravovať spôsob pripojenia k hodinám, mali by
tak v svojej implementácii explicitne volať verziu konfiguračnej metódy predka.

Základné triedy vstupného zariadenia

Všetky vstupné zariadenia sú v knižnici reprezentované abstraktnou trie-
dou BaseInputDevice. Táto trieda obsahuje iba jednu a najdôležitejšiu me-
tódu ProcessInput() k spracovaniu vstupu počítača. Vstup je popísaný triedou
ComputerInput obsahujúcou typ vstupu a všeobecný objekt vstupných dát. Je
dôležité spomenúť, že pri každom vstupe môže byť táto metóda volaná pre každé
vstupné zariadenie bez ohľadu na to, či daný vstup je určený pre daný kompo-
nent. Preto by mal každý podtyp tejto triedy kontrolovať minimálne typ vstupu
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a nevyhovujúce ignorovať.
Momentálne však knižnica pozná iba jeden typ vstupu, a tým je vstup z klá-

vesnice. Spôsob jeho spracovania bližšie špecifikuje rozširujúca abstraktná trieda
KeyboardInputDevice. Táto trieda určuje správanie ProcessInput() tak, aby
vstupné dáta z ComputerInput boli interpretované ako KeyboardInputData. Ob-
sahom takýchto dát je kód klávesy z enumeračného typu VirtualKeys a príznak,
či ide o stlačenie, alebo uvoľnenie klávesy. Samotný kód klávesy z klávesnice hosti-
teľského počítača môže byť pre starý softvér bežiaci na emulátore nezrozumiteľný.
Tento typ komponentu z toho dôvodu obsahuje aj mapovanie kláves implemen-
tujúce rozhranie IKeyMap.

Mapovanie klávesy prebieha pomocou MapVirtualKey() a návratová hod-
nota je celočíselný kód. Bez mapovania komponent nedokáže plniť svoju základnú
funkciu, a preto v prípade nedodania mapovania implementátorom komponentu
nastáva výnimka. Tým naznačujeme, aby vývojár v komponente riadne určil kon-
krétne mapovanie. Komponent po namapovaní klávesy pri spracovaní vstupu pre-
dáva získaný kód na základe príznaku stlačenia, resp. uvoľnenia klávesy metódam
MappedKeyPressed(), resp. MappedKeyReleased(). Ich verzie si už musí imple-
mentovať vývojár konkrétneho komponentu.

Základné triedy výstupného zariadenia

Výstupné zariadenia kopírujú podobný princíp, ako sme videli u vstupných
zariadeniach, tu má však tok dát opačný smer. Zariadenia sú reprezentované
abstraktnou triedou BaseOutputDevice a tá taktiež obsahuje jedinú metódu
GetOutput() vracajúcu výstup popísaný triedou ComputerOutput. Súčasťou vý-
stupu je typ výstupu, všeobecný objekt výstupných dát a identifikátor kompo-
nentu, z ktorého výstup vyšiel. Knižnica zatiaľ pracuje iba s dvoma typmi výstupu
— textový výstup a grafický výstup.

Tvorba každého typu výstupu je bližšie špecifikovaná v rozširujúcich abstrakt-
ných triedach TextOutputDevice a GraphicsOutputDevice. Trieda zariadenia s
grafikým výstupom určuje správanie metódy GetOutput() tak, aby vrátila vý-
stup v podobe Bitmap obaleného do ComputerOutput a pomocou bitmapy tvorí
výstup obrazu. Pri textovom výstupe je správanie tejto metódy úplne ponechané
na konkrétnej implementácii komponentu. Obidve triedy deklarujú abstraktné
metódy k postupnej tvorbe výstupných dát a mali by byť volané predovšetkým
z komponentov emulujúcich I/O čipy, ktoré vo vnútri počítača riadia tieto peri-
férne zariadenia.

5.1.2 Interné komponenty
K emulácii niektorých častí počítača používa knižnica aj triedy reprezentujúce

reálny komponent počítača, ktorého však spôsob fungovania je vždy rovnaký. Nie-
ktoré objekty týchto tried sú vždy prítomné v počítači a nepotrebujú poskytovať
nastavitelnosť. Z tohto dôvodu vôbec nerozširujú Component, a preto sme ich za-
radili aj medzi interné komponenty. Patria sem triedy základnej dosky, systémovej
zbernice a triedy portov.
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Trieda základnej dosky

Základnú dosku v knižnici reprezentuje trieda Motherboard obsahujúca ve-
rejné priame spojenie so SystemBus. Motherboard si vedie zoznam pripojených
komponentov pomocou slovníka, kde ako vyhľadávací kľúč používa identifiká-
tor komponentu. Ďalej umožňuje komponenty k sebe pripojiť, odpojiť a získať
podľa identifikátora. Ako reálna základná doska, tak aj Motherboard ponúka
porty k pripojeniu cez FindPort(). Metóda sa pokúsi port nájsť podľa zadaného
identifikátora komponentu a názvu portu.

Dôležitými metódami základnej dosky sú StartClocks() a StopClocks(),
pomocou ktorých sa riadi beh emulácie. Spustenie hodín prebieha v jednotlivých
Task inštanciách, ktoré vykonávajú kód v nových vláknach, čím je zaistený para-
lelný beh hodín. Základná doska taktiež umožňuje pýtať sa na behový stav hodín
prostredníctvom metódy ClocksRunning(). Táto metóda zistí, či aspoň jedny
hodiny bežia a ak áno, vráti kladný výsledok.

Základná doska na záver k umožneniu získať v rámci stavu emulácie aj obsah
celej pamäte, poskytuje metódu DumpMemory(), ktorou prejde všetky kompo-
nenty mapované do pamäte a zavolá na nich rovnomennú metódu. Získaný obsah
následne ukladá do objektu stavu emulácie EmulationState, ktorý dostáva ako
argument.

Trieda systémovej zbernice

Komunikáciu medzi komponentmi zariaďuje v knižnici trieda SystemBus re-
prezentujúca reálnu systémovu zbernicu. Jej ústrednými činnosťami sú mapova-
nie pamäte spolu s pristúpením k mapovaným pamäťovým jednotkám a riadiaca
činnosť pomocou signálov.

Mapovanie pamäte sme detailne navrhli v časti 4.2. Na tomto mieste iba zopa-
kujeme, že SystemBus používa RangeTree štruktúru k mapovaniu komponentov
do pamäte prostredníctvom MapComponent(). Metódy Read() a Write() hľa-
dajú vhodným spôsobom v intervalovom strome komponent, ku ktorému sa dá
pomocou vstupnej adresy pristúpiť. Keďže takýto komponent musí implemento-
vať rozhranie IMemoryMapped, metódy následne zavolajú ich rovnomenné verzie
u daného komponentu.

Riadiacu činnosť zbernice zaisťujú metódy LowerSignal() a RaiseSignal().
Každý riadici signál je v knižnici reprezentovaný singletonovou inštanciou triedy
ControlSignal. Tá definuje signál pomocou kódu a príznaku, či ide o signál s via-
cerými zdrojmi. Pridávanie nových signálov mimo knižnice prebieha rozšírením
ControlSignal.

Spôsob obsluhy signálov sme taktiež navrhli v sekcii 4.2. Pri každom signáli
si zbernica pamätá identifikátory zdrojových komponentov, t.j. komponentov dr-
žiacich signál znížený cez LowerSignal() metódu. Tieto metódy preto vyžadujú
identifikátor komponentu ako dobrovoľný parameter. Dobrovoľný je z dôvodu
existencie signálov, pri ktorých môže byť len jeden zdroj aktívny. V takom prí-
pade metóda RaiseSignal() vždy zdvihne signál. Pri úspešnom znížení, resp.
zdvihnutí signálu je vždy vyvolaná udalosť OnSignalLow, resp. OnSignalHigh.
Argumentom udalostí je singletonový objekt riadiaceho signálu.

34



Triedy portov

Všetky porty dostupné z Motherboard reprezentujú triedy implementujúce
rozhranie IPort. Toto rozhranie presne definuje správanie očakávané od portu
— vedieť prenášať vstupné a výstupné dáta. Vstup zaistuje metóda Input() a
výstup oznamuje prostredníctvom udalosti OnOutput. Pre potreby niektorých I/O
komponentov sme pridali do rozhrania aj udalosť OnInput a metódu HasInput(),
ktorá by mala skontrolovať, či port aktuálne obsahuje vstup. To je užitočné u
portov so sériovým prenosom dát, ktorým má knižnica emulovať aj oneskorenie
prenesenia dát. Udalosti majú ako argument jednobajtové dáta prenesené cez
port. Knižnica ponúka dva základné typy portov — SerialPort a GPIOPort.

K lepšiemu spojeniu niektorých komponentov cez porty je v knižnici vytvorená
trieda PortDataLine. Táto trieda naslúcha výstupom z portu a pomocou dátovej
masky sleduje hodnotu iba jedného konkrétneho bitu predstavujúceho jeho vodič.
Pri oznámeniach výstupu portom cez jeho udalosť OnOutput táto trieda vyvolá
ďalšiu udalosť OnChange s booleovskou hodnotou preneseného bitu.

Všetky komponenty umožňujúce k sebe pripojenie cez port by mali imple-
mentovať rozhranie IPortConnectable. Takéto komponenty potom poskytujú
metódy k získaniu menného zoznamu portov a nájdeniu konkrétneho portu podľa
jeho názvu.

SerialPort

SerialPort implementuje rozhranie RS232, a preto uňho môžeme nájsť vlast-
nosti ako Parity, StopBits, BaudRate a DataBits. K prenosu dát používa re-
gistre TransmitData a ReceiveData.

Hlavnou metódou sériového portu je Update(), tá by mala byť pravidelne
volaná z vonkajšieho prostredia (väčšinou I/O komponenty pripojené k hodinám).
Pomocou tejto metódy sériovy port emuluje reálnu rýchlosť prenosu dát danú
vlastnosťou BaudRate.

Pri zmene vyššie spomínaných vlastností sa vždy cez CalculateDelay() pre-
počíta dĺžka odozvy prenosu dát, ktorá je presná na milisekundy. Sériový port
pri vydaní výstupu vyvoláva udalosť OnOutput a v jej argumente použije ako
prenesené dáta aktuálnu hodnotu TransmitData registra. Pri získaní vstupu sa
vyvoláva udalosť OnInput s hodnotou registra ReceiveData.

GPIOPort

GPIOPort emuluje port paralelne prenášajúci 8-bitov, kde smer prenosu po
jednotlivých vodičoch je voliteľný. Ich smer zaistuje jednobajtovým registrom
DataDirection, ktorého každý bit určuje, aký smer má ním reprezentovaný vo-
dič. Hodnota 0 znamená vstup a hodnota 1 výstup. K udržaniu prenášanej hod-
noty obsahuje jednobajtový register Data, u ktorého každý bit predstavuje dáta
prenášané po príslušnom vodiči. K samotnému prenosu dochádza volaním me-
tódy Input(), tá na vstupné dáta aplikuje invertovanú hodnotu DataDirection
ako masku, čím zostanú vo výslednej hodnote aktívne len tie bity, ktorých smer je
cez DataDirection určený ako vstup. Výslednú hodnotu port následne oznamuje
udalosťou OnInput.
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Pre jednoduchosť implementácie I/O komponentov sme registre implemento-
vali ako verejné vlastnosti, a tým povolili zmeny z vonkajšieho prostredia. Vstup
sa tak dá vložiť aj priamou zmenou Data registra a takáto zmena nevyvoláva
udalosť OnInput. Namiesto toho však dochádza k vyvolaniu udalosti OnOutput
s hodnotou Data registra, na ktorú je aplikovaná hodnota DataDirection regis-
tra, čím sa prefiltrujú bity len na výstupné.

5.1.3 Počítač a jeho zostavy
Keďže knižnica dokáže fungovať aj bez konkrétnych implementácii kompo-

nentov, ponechávame ich až na záver tejto podkapitoly. Teraz si viac povieme
o triedach samotného počítača, jeho zostáv a procese zostavenia počítača podľa
jeho zostavy.

Trieda počítača

Trieda Computer slúži ako vonkajší obal pre základnú dosku, ktorý pomocou
rozhrania IComputer poskytuje viaceré metódy k riadeniu počítača ako celku.
Požiadavky rozhrania IComputer sme presne definovali v časti 3.4.

Počítač prostredníctvom metódy RunEmulation() štartuje emuláciu tým, že
spustí všetky hodiny. StopEmulation() zastavuje všetky hodiny a tým aj celú
emuláciu. Táto metóda môže v aplikáciách spôsobiť blokáciu aktuálneho vlákna,
pretože niektoré hodiny (a ako zistíme práve tie nami implementované) spôsobia
aktívne čakanie v prípade vykonávania aktuálneho cyklu. Preto by jej volanie
malo byť mimo hlavných vlákien grafického prostredia v aplikáciách.

Krokovanie emulácie prebieha metódou ExecuteNextInstruction(), tá na-
staví limit spracovaných inštrukcií na jednu inštrukciu a spustí hodiny. Pri iniciali-
zácii počítač získava zo základnej dosky primárne CPU a nastavuje reagovanie na
jeho udalosť OnInstructionExecute cez handler OnCpuUpdate(). Pri vykonaní
každej inštrukcie procesorom si počítač uchováva informácie tejto inštrukcie v po-
dobe objektu triedy ExecutedInstruction, ten sa ukladá do zoznamu posledne
vykonaných inštrukcií, ktoré počítač vracia ako súčasť stavu emulácie. Keďže
vyžiadanie stavu emulácie pomocou GetEmulationState() môže prísť v každom
okamihu a z iných vlákien, metódy pracujúce so zoznamom vykonaných inštrukcií
používajú zámok na tento zoznam, aby nedochádzalo k jeho manipulácii z via-
cerých vlákien súčasne. Metóda OnCpuUpdate() ešte sleduje limit vykonaných
inštrukcií nastavený pri štarte emulácie. Po jeho dosiahnutí sa emulácia sama
zastavuje, čím je umožnené jej krokovanie.

Vstup a výstup počítača je poskytovaný špeciálnymi metódami. SendInput()
umožňuje vkladať do počítača vstup pomocou objektu typu ComputerInput a
ponúka dobrovoľný parameter s identifikátorom cieľového zariadenia. Ak identi-
fikátor nie je špecifikovaný, metóda odošle vstup do všetkých vstupných zaria-
dení počítača. GetAllOutputs() získa vstupy v podobe zoznamu objektov typu
ComputerOutput zo všetkých výstupných zariadení naraz. GetOutput() získava
výstup iba z konkrétneho výstupného zariadenia podľa jeho identifikátora.
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Zostavy počítača

Aby knižnica vedela zostaviť objekt Computer, potrebuje k tomu manuál v po-
dobe zostavy počítača reprezentovanej triedou ComputerConfiguration.

Inštancie ComputerConfiguration vytvára používateľ knižnice a dodáva ich
ako vstupný parameter pri zostavovaní počítača. Zostava sa skladá z názvu po-
čítača Name, identifikátora komponentu primárneho procesora PrimaryCPU a zo-
znamu konfigurácií použitých komponentov Components. Primárne CPU nemusí
byť priradené, no však v takom prípade počítač nedokáže získať v rámci stavu
emulácie aj stav procesora.

Komponent je v zostave reprezentovaný triedou ComponentConfiguration, tá
sa skladá z unikátneho identifikátora Id a používateľom prideleného názvu Name.
Typ komponentu určuje ComponentType, pod týmto názvom je typ komponentu
registrovaný v ComponentManager. Jednotlivé nastavenia komponentov obsahuje
konfigurácia komponentu cez objekt Settings typu ComponentSettings. Zá-
kladný typ nastavení je použitý zámerne, aby sa konfigurácia dala jednotne re-
prezentovať. Pri procese konfigurácie cez Configure() si musia jednotlivé typy
komponentov explicitne pretypovať objekt nastavení na typ prislúchajúci danému
typu komponentu.

ComputerConfiguration poskytuje statickú metódu GetXmlSerializer()
vracajúcu vhodne predpripravený objekt typu XmlSerializer z platformy .NET.
Ten dokáže ihneď serializovať zostavu počítača do formátu XML a taktiež ju
z neho aj deserializovať. Metóda automaticky predáva všetky existujúce typy na-
stavení komponentov z assembly projektu do konštruktora triedy XmlSerializer,
čím sa zaisťuje správna deserializácia celej hierarchie nastavení komponentov.

Proces zostavenia počítača

Zostavenie počítača vykonáva trieda Computer.Builder, ktorá implementuje
návrhový vzor Builder. K úspešnému zostaveniu je nutné do konštruktora stavi-
teľa predať objekt zostavy a reťazovo zavolať metódy AssembleComponents() a
Build().

AssembleComponents() pracuje v troch fázach a jej úlohou je zostaviť zá-
kladnú dosku s pripojenými komponentmi. V prvej fáze vytvorí objekt základ-
nej dosky. V druhej fáze podľa konfigurácie jednotlivých komponentov vytvorí
ich inštancie prostredníctvom služby ComponentManager a následne dochádza
k pripojeniu na základnú dosku. Snaha o vytvorenie inštancie neexistujúceho
(alebo neregistrovaného) typu komponentu končí vyhodením výnimky. V po-
slednej tretej fáze sa u každého vytvoreného komponentu spustí jeho proces
konfigurácie pomocou metódy Configure(), ktorá dostáva na vstup nastavenia
komponentu. Doplňujúcim záverečným krokom AssembleComponents() je ešte
nájdenie a priradenie primárneho CPU na základnej doske, ak je poskytnuté
v ComputerConfiguration.

Volaním Build() dochádza k vytvoreniu nového objektu počítača obsahujú-
ceho základnú dosku, ktorá bola vyrobená cez AssembleComponents(). Takýmto
spôsobom zostavovania knižnica zabraňuje jej používateľom k samovoľnému vy-
tváraniu počítačov. Objekt počítača môže vzísť jedine z tohto procesu zostavenia
prostredníctvom objektu staviteľa.
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5.1.4 Implementované komponenty
Táto časť podkapitoly popisuje konkrétne implementácie základných tried

zo sekcie 5.1.1. Aby bola knižnica zo začiatku použiteľná, implementuje niektoré
komponenty umožňujúce vytváranie jednoduchých modelov počítača (napríklad
čiastočne Commodore PET a 64). Medzi najväčšie implementácie patrí kompo-
nent procesora MOS 6502.

Procesor MOS 6502

Procesor MOS 6502 v knižnici reprezentuje trieda MOS6502 vychádzajúca
z BaseCPU a implementujúca rozhranie ITickable. Komponent emuluje každý
cyklus pomocou vlastnej implementácie metódy Tick(), v ktorej vždy vyko-
náva nasledujúcu naplánovanú akciu inštrukcie. Akcie sú plánované metódami
ExecuteNext() a JoinToNext() pracujúcimi s frontou plánovaných akcií nazva-
nou pipeline. Trieda frontu reprezentuje pomocou LinkedList, aby procesor
mohol zaradiť akcie na začiatok, aj na koniec fronty. Doplňujúcou metódou k plá-
novaniu je metóda ExecuteLater() umožňujúca pridanie akcie na koniec fronty.
Ide o opak metódy ExecuteNext(), ktorá pridáva akciu na začiatok fronty.

Inštrukcie procesora reprezentuje trieda Instruction pozostávajúca z viace-
rých verejných vlastností ako opkód, adresovací režim, počet cyklov a operand.
Inštrukcia interne používa člen EffectiveAddress a OperandValue predstavu-
júci skutočnú hodnotu operandu. Procesor u každej inštrukcii spúšta jej vykona-
nie metódou Execute(). Táto metóda nevykoná operáciu inštrukcie okamžite,
ale ju procesoru postupne naplánuje po akciách v jednotlivých cyklov proce-
sora. Metóda Execute() pracuje v dvoch fázach, v prvej podľa adresového re-
žimu zistí hodnotu OperandValue. Pri adresovacích režimoch vyžadujúcich načí-
tanie skutočnej hodnoty operandu dochádza najprv k spočítaniu efektívnej ad-
resy pomocou CalculateEffectiveAddress(). Taktiež aj v tejto fáze dochá-
dza k plánovaniu jednotlivých krokov a nie k okamžitému vykonaniu. V druhej
fáze inštrukcia plánuje samotnú operáciu inštrukcie pomocou abstraktnej metódy
ExecuteOperation(). Každý typ inštrukcie má teda vlastnú triedu implementu-
júcu túto metódu. Procesor vždy pracuje s rovnakými objektmi u každého typu
inštrukcie. Objekty inštrukcií si drží pomocou inštancie triedy InstructionSet
a objekt inštrukcie z nej získava metódou GetInstruction() podľa opkódu in-
štrukcie.

Sadu registrov procesora reprezentuje trieda MOS6502State obsahujúca všetky
registre ako verejné členy. Trieda poskytuje metódy k práci s príznakmi proce-
sora. Prístup k stavu procesora je umožnený pomocou verejnej vlastnosti State.
Procesor ďalej umožnuje získanie svojho stavu emulácie prostredníctvom metódy
GetEmulationState() vracajúcej obsahy registrov z jeho stavu. K prácii so zá-
sobníkom trieda implementuje metódy StackPush() a StackPop(). V nich do-
chádza k čítaniu alebo zápisu do pamäte a manipuláciou s registrom ukazovateľa
zásobníka tak, aby rástol zhora dole.

K spracovaniu inštrukcií dochádza volaním metódy FetchAndDecode(), ktorá
naplánuje v ďalších cykloch načítanie opkódu nasledujúcej inštrukcie z pamäte
a následne aj načítanie operandu z pamäte. K záveru metóda spustí plánovanie
vykonania dekódovanej inštrukcie cez ExecuteInstruction(). Do posledného
cyklu aktuálne naplánovanej inštrukcie sa rovno naplánuje aj spracovanie ďalšej
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inštrukcie, čím sa celý proces cyklicky opakuje.
Procesor sa v svojom procese konfigurácie prihlasuje k sledovaniu aktívnosti

riadiacich signálov cez SystemBus. Sleduje sa riadici signál RES a pri jeho zvýšení
procesor reaguje metódou Reset() vykonávajúcou resetovaciu sekvenciu proce-
sora. Pred spracovaním novej inštrukcie vždy dochádza k obsluhe prerušení po-
mocou HandleInterrupts() v ktorej sa sleduje aktívnosť signálov IRQ alebo
NMI. Ak je prerušenie potrebné, spustí sa sekvencia cyklov začínajúca obsluhu
prerušenia.

Nastavenia procesora MOS6502 definuje trieda MOS6502Settings rozširujúca
CPUSettings. Súčasťou nastavení je velkosť zásobníka a jeho začiatocna adresa
v pamäti.

Procesor MOS 6507

Procesor MOS 6507 knižnica implementuje triedou MOS6507 rozširujúca 6502.
Trieda sa odlišuje odlišnou hodnotou bitovej masky AddressMask. Hodnota tejto
masky je nastavená tak, aby procesor mohol adresovať pamäť maximálne 13 bitmi.

Procesor MOS 6510

Procesor MOS6510 reprezentuje trieda MOS6510 rozširujúca 6502. Pridáva na-
viac GPIOPort mapovaný do pamäte na adresu 0 a 1. Pretože porty v knižnici
nie sú mapovateľnými komponentmi, je pre tento port vytvorená wrapper trieda
ProcessorPort implementujúca rozhrania IMemoryMapped a IPort. Trieda in-
terne obsahuje inštanciu GPIOPort a deleguje prácu s ním. Trieda ProcessorPort
implementuje metódy Read() a Write() čítaním a zápisom do registrov interného
GPIOPort.

MOS6510 ďalej pridáva naviac riadici signál AEC implementovaný v rozšírenej
verzií metódy Tick(), v nej sa kontroluje aktívnosť signálu. Pri aktívnosti AEC
metóda Tick() nevykonáva nič, čím sa činnosť procesora zdržiava.

RAM a ROM

Typ pamäte RAM reprezentuje trieda RAM implementujúca BaseMemory. RAM
nepridáva žiadnu novú logiku, zavádza ňou iba typ RAM do knižnice. Typ pamäte
ROM je v knižnici reprezentovaný triedou ROM implementujúcou BaseMemory.
Trieda rozširuje IsAccessible() tak, aby zápis do pamäte nebol povolený. Im-
plementácia metódy Write() je na nahradená vyhodením výnimky. Nastavenia
ROM pamäte definuje trieda ROMSettings rozširujúca základne nastavenia pa-
mäti. Navyše obsahuje cestu k súboru z ktorého počas konfiguračného procesu
Configure() načítava svoj obsah.

ClockGenerator

Trieda ClockGenerator implementuje generátor hodín podľa spôsobu pred-
staveného v kapitole 4. Metódou Run() je spustené tikanie hodín a metódou
Stop() sa zastavuje. Pri pokuse zastavenia môže dôjsť k aktívnemu čakaniu na
dokončenie aktuálneho cyklu.

Nastavenia hodín definuje trieda ClockGeneratorSettings obsahujúca celo-
číselnu periódu v nanosekundách.
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Screen

Trieda Screen reprezentuje obrazovku počítača s fixným rozlíšením v pixe-
loch. Implementuje triedu GraphicsOutputDevice a nepridáva žiadnu novú lo-
giku komponentu. Nastavenia obrazovky definuje trieda ScreenSettings obsa-
hujúca celočíselnú šírku a výšku obrazovky v pixeloch. V implementácii konfigu-
račného procesu Configure() dochádza k inicializácii bitmapy podľa nastavenej
velkosti.

TerminalDisplay a TerminalKeyboard

Trieda TerminalDisplay v knižnici implementuje výstupné zariadenie s vý-
stupom textu. Drží si output buffer do ktorého je metódou OutputText() vkla-
daný text. K vkladaniu textu dochádza pri získaní nového vstupu z portu, ku
ktorému je zariadenie pripojené. Komponent sa v konfiguračnom procese cez
Configure() prihlasuje k sledovaniu udalosti OnOutput portu.

Pri vyžiadaní výstupu cez GetOutput() komponent vracia obsah buffera v
podobe ComputerOutput a resetuje ho. Trieda TerminalKeyboard implementuje
zariadenie s klávesovým vstupom. V Configure() sa pripája k portu do ktorého
metódou MappedKeyPress() vkladá vstupné kódy znakov. Keďže komponent sa
môže pripojiť aj k sériovému portu emulujúci skutočné oneskorenie prenosu, drží
si frontu znakov pre prípad nestíhania spracovania vstupu portom.

Komponenty definujú svoje nastavenia v triedach TerminalDisplaySettings
a TerminalKeyboardSettings obsahujúce pripojenie k portu definované triedou
PortConnectSettings.

PLA

Trieda PLA implementuje emuláciu programovatelnej logickej jednotky. Kom-
ponent PLA obsahuje pole rôznych konfigurácii pamäte reprezentovanými zozna-
mom ComponentMemoryMapping. PLA sa pripája na konkrétne piny portov pomo-
cou PortDataLine sledujúcim konkrétny bit výstupu portu. Počet možných kon-
figurácii je exponenciálny k počtu pripojených pinov. Nastavenia PLASettings
definujú pripojenia na jednotlivé piny portov a zoznam konfigurácii pamäte.

Volaním metódy SetActiveConfiguration() dochádza k vypnutiu/zapnutiu
mapovaní jednotlivých komponentov na základe aktívnej konfigurácie. Metóda je
volaná vždy pri zmenách na výstupe portov ku ktorým je PLA pripojená.
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5.2 Aplikácia EightEmulator
Projekt aplikácie je typu WinForms a ako behové prostredie používá .NET

Framework 4.7.2. Aplikácia používa vytvorenú knižnicu k emulácii 8-bitových
počítačov. Skladá sa z dvoch formulárov umožňujúcich používateľovi riadiť a sle-
dovať stav emulácie a vytvárať nové zostavy počítačov pomocou jej grafického
prostredia.

5.2.1 Formuláre aplikácie
Architektúra aplikácie je pomerne jednoduchá, jej základ tvoria dva formuláre

k zobrazeniu dvoch odlišných obrazoviek grafického prostredia. V nasledujúcich
častiach si každý formulár podrobnejšie popíšeme.

Formulár hlavnej obrazovky

Hlavnú obrazovku aplikácie reprezentuje formulár EmulatorForm. Formulár
má tri hlavné činnosti.

Prvou je načítavanie existujúcich zostáv počítača zo XML súborov a ná-
sledne zostavenie počítača prostredníctvom Computer.Builder z nami vytvo-
renej knižnice. Zostavenie prebieha v metóde AssembleComputer(), ktorá je vo-
laná buď pri načítaní zostavy zo súboru alebo po zmene existujúcej zostavy cez
formulár ComputerConfigurationForm. Pri zachytení výnimky počas zostavo-
vania počítača formulár zobrazuje používateľovi chybovú hlášku pomocou triedy
MessageBox. Po úspešnom zostavení počítača dochádza k obnove niektorých častí
grafického prostredia ako napríklad výmena obrazovky za terminál podľa typov
výstupov nového počítača.

K ukladaniu zostavy pomocou SaveComputerConfiguration() dochádza po
každom zatvorení formulára zostavy s dialógovým výsledkom OK. Zostava počí-
tača sa pri uložení serializuje do XML a následne zapisuje do výsledného súboru
umiestneného do zložky, v ktorej bola aplikácia spustená.

Druhou hlavnou činnosťou formulára je riadenie emulácie. Pri zachytení uda-
lostí rôznych tlačidiel formulár vykonáva príslušnú akciu cez rozhranie aktuál-
neho počítača. Pri akcii zastavenia, krokovania alebo tvrdého reštartu sa vždy
emulácia najprv asynchrónne zastavuje. Metóda StopComputerEmulation() za-
stavuje počítač v novej inštancii triedy Task, čím zabraňuje prípadnému bloko-
vaniu hlavného UI vlákna počas čakania na zastavenie. Súčasťou riadenia emu-
lácie je aj vkladanie vstupu do počítača prostredníctvom klávesnice. Formulár
preto sleduje udalosti stlačenia a uvoľnenia klávesy a jej kód pošle ihneď do po-
čítača cez SendInput() v podobe objektu KeyboardInputData zabaleného do
ComputerInput s typom vstupu Keyboard.

Poslednou hlavnou činnosťou formulára je zobrazovanie stavu emulácie a vý-
stupu počítača. V aplikácii pravidelne tiká Timer s fixným intervalom a vyvoláva
udalosť, ktorú formulár obsluhuje cez OnEmulationFrame(). Pri každom rámci
emulácie dochádza k obnove hodnôt v grafických prvkoch formulára. Hodnoty sa
získavajú zo stavu emulácie počítača pomocou GetEmulationState().

Aktualizujú sa tri väčšie sekcie grafického prostredia — tabuľka vykonaných
inštrukcií, sekcia s hodnotami registrov a stavových príznakov procesora a sekcia
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s aktuálnym obsahom pamäte. Vzhľadom na počet vykonaných inštrukcií pohy-
bujúcich sa v stovkách tisíc za sekundu, tabuľka si udržiava cache inštrukcií podľa
ich adresy v pamäti a dovoluje do nej pridávať ešte nezobrazené inštrukcie. Pri
každej obnove UI je v tabuľke zvýraznená posledne vykonaná inštrukcia. Sekcia
s registrami je momentálne statická a obsahuje 6 fixných prvkov textového poľa,
ktorých názov a hodnota sa mení podľa stavu emulácie procesora počas obnovy
UI.

Formulár pomocou SetCurrentMemoryPage() mení obsah aktuálne otvorenej
záložky prvku zobrazujúceho pamäť. Do textovej časti tejto záložky vkladá obsah
konkrétnej stránky pamäte (formulár pracuje s veľkosťou stránky 512 bajtov)
v hexadecimálnom pohľade. Táto metóda je volaná pri akciách prvkov slúžiacich
k prechodom medzi stránkami pamäte.

Výstup počítača je taktiež formulárom pravidelne obnovovaný, ale s oveľa
kratším intervalom. Slúži k tomu ďalší časovač vyvolávajúci udalosť, ktorá je ob-
slúžená v OnOutputRefresh(). Počas obnovy výstupu sa získava primárny výstup
počítača zo všetkých dostupných výstupov a ak je to možné, vyberie ako prvý
grafický výstup, v opačnom prípade je zvolený textový výstup. Na základe typu
výstupu formulár obsahuje dva rôzne prvky k jeho zobrazeniu. Textový výstup
zobrazuje prvok ConsoleControl reprezentujúci jednoduchý terminál počítača.
Grafický výstup zobrazuje prvok PictureBox reprezentujúci obrazovku počítača
a jej obsahom je objekt triedy Bitmap, ktorý sa očakáva z výstupu počítača
ComputerOutput.

Formulár zostavy počítača

Na prácu so zostavami počítačov poskytuje aplikácia dialógové okno repre-
zentované formulárom ComputerConfigurationForm, ktorý pri jeho vytvorení
dostáva vstupnú zostavu počítača (tá môže byť aj prázdna). Hlavná časť formu-
lára obsahujúca komponenty počítača sa delí na dve sekcie.

Prvú sekciu tvorí prvok TableLayoutPanel. Tento panel vytvára zoznam
ComponentConfiguration pridaných komponentov do počítača a je dynamicky
vytváraný metódami RemoveComponent(), AddComponentRow() a pri inicializácii
formulára aj BuildComponentsList(). Formulár cez akciu tlačidla pridania no-
vého komponentu do zostavy vytvorí inštanciu ComponentConfiguration s uni-
kátnym identifikátorom a pridelí jej prvý z typov komponentov zo zoznamu typov.
Hodnota identifikátora je generovaná prostredníctvom štruktúry System.Guid.
Zmena typu komponentu prebieha pomocou prvku ComboBox, ktorého hodnoty
sú získavané z ComponentManager pri otvorení formulára.

Druhá časť sekcie komponentov je tvorená prázdnou plochou pomocou prvku
typu Panel. Obsah plochy sa dynamicky mení otváraním a zatváraním nasta-
vení komponentu cez OpenComponentSettings() a CloseComponentSettings().
Každý typ komponentu má svoj vlastný ovládací prvok rozširujúci UserControl
na prácu s jeho nastaveniami. Triedy prvkov nastavení sa nachádzajú v men-
nom priestore UserControls. Pri otvorení nastavení komponentu sa na základe
jeho typu vytvára príslušný ovládací prvok nastavení a v konštruktore dostáva
ComponentConfiguration, ktorý akciami používateľa mení.

Formulár okrem hlavnej časti s komponentmi ďalej poskytuje textové pole
k zmene názvu počítača a vyberací zoznam ComboBox k výberu primárneho CPU.
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Hodnoty vyberacieho zoznamu sa dynamicky menia pridávaním a odoberaním
komponentov a jeho aktualizácia prebieha v UpdateUI().

5.2.2 Doplňujúce komponenty
Súčasťou projektu aplikácie je aj menný priestor EmulatorComponents obsa-

hujúci doplňujúce implementácie dvoch komponentov — Commodore klávesnice
a grafického čipu VIC-II. Tie v emulátore umožňujú kvalitnejší vstup a výstup
predovšetkým pre počítač Commodore 64, ktorého zostavu v XML prikladáme
ako prílohu k práci. Komponenty možno použiť aj pri zostavení iných počítačov,
je však potrebné k nim dodať príslušné ROM obrazy softvéru pre ich riadenie pro-
cesorom, v opačnom prípade nebudú schopné vykonávať svoju činnosť správne.

Implementácie obidvoch komponentov sú z veľkej časti založené na imple-
mentáciach týchto zariadení z projektu Commodore 64 Emulator [20], ktorého
zdrojový kód je voľne šíriteľný pod GNU GPL licenciou. Z tohto dôvodu text
práce nebude popisovať spomenuté dve implementácie, keďže sa nejedná o dielo
autora tejto práce. Primárnym účelom pridania týchto komponentov je predvede-
nie rozšírenia dostupných komponentov v knižnici. Registrácia komponentov do
knižnice prebieha v hlavnej triede Program pred štartom GUI aplikácie.
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Záver
Na základe dôkladnej analýzy reálneho hardvéru počítačov v kapitole 2 sa

nám podarilo navrhnúť a implementovať .NET Standard knižnicu umožňujúcu
emulovať 8-bitový počítač s vysokou presnosťou. V knižnici sme vytvorili hie-
rarchiu základných typov komponentov reprezentujúcich skutočné časti počítača.
Tieto komponenty sme navrhli ako dostatočne flexibilné a dobre konfigurovateľné
prostredníctvom ich nastavení. Do knižnice sme ďalej zaviedli proces registrácie
nových komponentov, aby sme jej používateľa žiadnym spôsobom neobmedzovali.
V prípade potreby si tak vývojár mimo knižnice môže vytvoriť svoje implementá-
cie komponentov, ktoré potrebuje k poskladaniu určitého počítača a tie následne
vloží do knižnice. K jednotnej reprezentácii všetkých modelov počítača sme za-
viedli zostavy počítača a pomocou nich umožnili tvorbu ľubovoľného počítača.
Spôsob tvorby konfigurácie počítača a zostavovania objektov počítača sme na-
vrhli čo najjednoduchšie, aby sa vývojárovi pracovalo s knižnicou pohodlne a
mohol ju ľahko integrovať do svojej aplikácie. Emulovanému počítaču sme za-
definovali jeho rozsiahlejšie rozhranie, ktoré by malo pokryť všetky potreby na
prácu s ním z prostredia mimo knižnice. V rámci knižnice sa nám tiež podarilo
implementovať komponenty niektorých procesorov z rodiny MOS 65xx a niekoľko
periférnych zariadení, čím sme knižnicu urobili použiteľnou pre aplikácie.

Po úspešnom vytvorení knižnice sme ju rovno integrovali do jednoduchej Win-
dows Forms aplikácie. Aplikácia tak vôbec nerieši spôsob, akým sa má emulácia
riešiť. Jej úlohou je iba umožniť pohodlné vytváranie zostáv počítača a následné
riadenie emulácie vzniknutého počítača. Hlavné okno aplikácie sme vytvorili tak,
aby mohlo byť počas emulácie použité aj ako prostredie k ladeniu programov. To
sme dosiahli možnosťou detailného sledovania stavu počítača v podobe vykona-
ných inštrukcií, zobrazenia pamäte a registrov.

Možné zlepšenia a rozšírenia v búcnosti

Chceli by sme pridať možnosť dodania implementácií komponentov cez stia-
hnuteľné balíčky/pluginy, čím ulahčíme používateľovi knižnice integráciu rôznych
doplňujúcich komponentov. Ďalej by sme chceli implementovať viac základných
vstupných a výstupných zariadení od viacerých výrobcov počítačov, napríklad
integrovanú klávesnicu z Apple II. Knižnica podporuje zatiaľ iba niektoré typy
vstupu a výstupu, chceli by sme preto pridať viacero nových typov. Napríklad
umožniť emuláciu svetelného pera pomocou dotykovej obrazovky počítača, na
ktorom bude emulátor bežať. Zdrojový kód GUI aplikácie by bolo vhodné vý-
razne zlepšiť. Pre širšie použitie GUI emulátora by sme ho chceli rozšíriť o ďalšie
funkcie ako breakpointy, assembler a podobne.
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A. Používateľská dokumentácia
Prvá časť tejto prílohy popisuje postupy k začleneniu nami vytvorenej kniž-

nice do aplikácii pomocou názorných ukážok kódu. Druhá časť prílohy slúži ako
manuál k použitiu aplikácie EightEmulator vrátane tvorby vlastných zostáv po-
čítača cez grafické prostredie aplikácie.

A.1 Integrácia knižnice do aplikácie
Predpokladáme, že sa vývojárovi už podarilo do jeho projektu pripojiť našu

knižnicu. V akom type aplikácie sa knižnica použije, je na zvážení vývojára,
v texte však v niektorých príkladoch budeme používať GUI knižnicu Windows
Forms bežiacou pod .NET Framework. To ale nebráni vývojárovi vytvoriť na-
príklad aplikáciu bez grafického rozhrania a implementovať emulátor v podobe
konzolovej aplikácie.

V nasledujúcich častiach si ukážeme, akým spôsobom môže vývojár poskladať
zostavu počítača, vytvoriť objekt počítača a riadiť ho. Na záver si ešte ukážeme
rozšírenie knižnice o nový komponent a vysvetlíme pri tom všetky požiadavky,
ktoré musia byť splnené k jeho úspešnému použitiu pri skladaní počítača.

Programátorské vytvorenie zostavy počítača
Začneme vytvorením nového objektu ComputerConfiguration s už vyplne-

ným názvom modelu nášho počítača.

var computerConfig = new ComputerConfiguration {
Name = "Example Computer"

};

K vytvorenému objektu zostavy začneme postupne pridávať jednotlivé kom-
ponenty. Knižnica dovoľuje pridať nasledujúce typy komponentov s presnými náz-
vami: MOS6502, MOS6507, MOS6510, RAM, ROM, PLA, ACIA, CIA, ClockGenerator,
Screen, TerminalKeyboard a TerminalDisplay. Ich popis funkcií a definícií na-
stavení je obsiahnutý v kapitole 5. Ak aplikácia potrebuje zoznam týchto typov,
knižnica ho poskytuje cez službu ComponentManager.

Vráťme sa však naspäť k vytváraniu zostavy. Vytvoríme konfiguráciu pre kom-
ponent typu ClockGenerator a nastavením periódy 1000 nanosekúnd, čo od-
povedá frekvencii 1MHz. Pomocou hodín umožníme udržiavať niektoré dôležité
komponenty v pohybe a zariadime spustiteľnosť emulácie. Každej konfigurácii
komponentu musíme vždy priradiť aj unikátny identifikátor komponentu, mô-
žeme k tomu použiť napríklad System.Guid. Konkrétny komponent v počítači by
sme mali vždy aj vhodne pomenovať, my naše hodiny nazveme ’System Clock’.
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var systemClock = new ComponentConfiguration {
Id = Guid.NewGuid().ToString("N"),
Name = "System Clock",
ComponentType = "ClockGenerator",
Settings = new ClockGeneratorSettings {

Period = 1000
}

};

Komponent následne pridáme do celkovej zostavy počítača.

computerConfig.Components.Add(systemClock);

Aby počítač mohol niečo reálne výkonávať, pridáme do jeho zostavy aj pro-
cesor MOS6502. Ten cez jeho nastavenia pripojíme k hodinám s názvom ’System
Clock’. V nastaveniach sa vždy odkazuje na iné komponenty cez ich unikátny
identifikátor. Ďalším dôležitým faktom je povinnosť do Settings priradiť nasta-
venia určené pre daný typ komponentu alebo jeho predka. Ak by sme napríklad
k procesoru priradili nastavenia určené pre klávesnicu, proces zostavenia počítača
by spadol na (očakávanej) výnimke.

var processor = new ComponentConfiguration {
Id = Guid.NewGuid().ToString("N"),
Name = "MOS CPU",
ComponentType = "MOS6502",
Settings = new MOS6502Settings {

Clock = systemClock.Id
}

};

computerConfig.PrimaryCPU = processor.Id;
computerConfig.Components.Add(processor);

S procesorom a hodinami už bude počítač schopný vykonávať nejakú činnosť,
avšak nebude mať nič konkrétneho k spracovaniu. Preto by mala zostava obsaho-
vať aj ďalšie komponenty ako RAM, ROM a I/O zariadenia. Ich pridávanie v tomto
texte už nebudeme ukazovať, kedže sa snažíme ukázať skôr princíp tvorby zostavy.
Vytvorenie zostavy počítača schopnej fungovať tak ponechávame na vývojára. K
práci však prikladáme ako prílohu zložku computers s ukážkovými zostavami po-
čítačov Commodore 64 a jednoduchého variantu Commodore PET v XML.

Vytvorenú zostavu môžeme jednoducho uložiť nasledujúcim spôsobom.

var serializer = ComputerConfiguration.GetXmlSerializer();
using (var writer = new StreamWriter(filePath)) {

serializer.Serialize(writer, computerConfig);
}
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Zostavenie počítača z vytvorenej zostavy
Zostavu už máme vytvorenú z predošlej časti textu. Ak objekt zostavy náho-

dou nemáme po ruke, môžeme ho načítať zo XML súboru. Pozor však na výnimky
pri deserializácii, tie vznikajú ak XML štruktúra nesedí so štruktúrou definovanou
triedami knižnice.

var serializer = ComputerConfiguration.GetXmlSerializer();
using (var reader = new StreamReader(filePath)) {

try {
var config = (ComputerConfiguration) serializer.Deserialize(reader);

}
catch (InvalidOperationException e) {

// Zostava počítača je neplatná alebo poškodená
}

}

Použitím zostavy vytvoríme objekt počítača. Znova dáme pozor na výnimky
pri zostavovaní, najčastejšie ide o výnimku ConfigurationException vznikajúcu
pri chybných nastaveniach. Počítač po vytvorení môžeme začať používať a riadiť
emuláciu cez jeho rozhranie.

try {
var computer = new Computer.Builder(config)

.AssembleComponents()

.Build();
}
catch (ConfigurationException e) {

// Zostava počítača obsahuje chybu popísanú v e.Message
}

Programátorské ovládanie počítača
Rozhranie počítača je definované cez IComputer a jeho funkcie sú popísané

v predošlých kapitolách. Počítač môžeme riadiť napríklad nasledujúcim spôso-
bom.

// Spustíme emuláciu
computer.RunEmulation();

// Necháme počítač bežať 10 sekúnd
// Keďže beží v inom vlákne, uspanie tohto vlákna nezastaví emuláciu
Thread.Sleep(10000);

// Beží emulácia?
computer.IsEmulationRunning();

// Zastavíme emuláciu
computer.StopEmulation();

// Posunieme emuláciu o jednu inštrukciu procesora dopredu
computer.ExecuteNextInstruction();
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K odoslaniu vstupu do počítača musíme vždy vytvoriť objekt ComputerInput.
Počítač podporuje zatiaľ iba vstupy z klávesnice, takže nastavíme typ vstupu
na Keyboard. K tomu musíme do ComputerInput pribaliť informácie o klávese
reprezentované typom KeyboardInputData a nezabudnúť uviesť, či ide o stla-
čenie, alebo uvoľnenie klávesy. Po vytvorení vstupu ho rovno aj odošleme cez
SendInput().

var input = new ComputerInput() {
Type = InputType.Keyboard,
Data = new KeyboardInputData() {

Key = VirtualKeys.Space,
OnKeyRelease = false

}
};

computer.SendInput(input);

Výstup počítača môže byť rôznorodý. Metódou GetAllOutputs() získame
všetky aktuálne hodnoty výstupných dát ako zoznam objektov ComputerOutput.
Pri nich je potrebné podľa typu výstupu pretypovať výstupné dáta na konkrétny
typ a začať následne používať.

foreach (var output in computer.GetAllOutputs()) {
if (output.Type == OutputType.Text) {

var text = (string)output.Data;
} else if (output.Type == OutputType.Graphics) {

var bitmap = (Bitmap)output.Data;
}

}

Rozšírenie knižnice o nový komponent
Každý používateľ knižnice si môže ponuku komponentov rozšíriť aj sám a

okamžite tieto komponenty používať v zostavách počítačov. V tejto časti textu
nebudeme ukazovať konkrétnu implementáciu komponentu. Ukážeme ale jeho
kostru, ktorú je nutné splniť a v krátkosti ju popíšeme.

Pred vytvorením komponentu je potrebné si najprv vybrať jeden zo základ-
ných typov predstavených v sekcii 5.1.1. Ak chceme implementovať napr. proce-
sor, vyberieme BaseCPU. V nasledujúcom príklade chceme implemenetovať klá-
vesnicu. Vytvoríme teda novú triedu a jej predok bude KeyboardInputDevice.

public class ExampleKeyboard : KeyboardInputDevice {
}

Takáto trieda však nepôjde vôbec skompilovať, pretože neimplementuje žiadne
metódy predkov. To je správne, pretože bez nich by komponent nevykonával čin-
nosti, ktoré sa očakávajú tak ako od všeobecného Component, tak aj od kompo-
nentu vstupného zariadenia so vstupom z klávesnice. Metódy preto postupne do
triedy pridáme a vhodne implementujeme, čím sa komponent bude správať ako
vstupné zariadenie.

Určíme najprv názov typu komponentu, zvyčajne sem dávame názov triedy.
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public override string GetComponentTypeName() => "ExampleKeyboard";

Ku komponentu ďalej pridáme implementáciu klonovacej metódy k správnemu
vytváraniu pri zostavení počítača cez Computer.Builder.

public override IConfigurableComponent Clone() => new ExampleKeyboard();

Ak má komponent špecifické nastavenia alebo potrebuje vykonávať rôzne akcie
pri konfigurácii, implementujeme konfiguračný proces nasledovne. Ak však kom-
ponent nerieši žiadne nastavenia a inicializácie pri konfigurácii, môžeme ponechať
implementáciu tejto metódy prázdnu.

public override void Configure(ComponentSettings settings) {
if (!(settings is ExampleKeyboardSettings keyboardSettings)) {

throw new InvalidCastException("Sem ide chybova hlaska");
}

// Tu konfigurujeme a zapájame klávesnicu pomocou keyboardSettings
// Klávesnica používa mapovanie z Commodore počítačov
KeyMap = new CBMKeyMap();

}

K tomu potrebujeme ešte vytvoriť triedu nastavení pre našu klávesnicu.

public class ExampleKeyboardSettings : ComponentSettings {
// Všetky nastavenia špecifické k tejto klávesnici
// Môže tu byť pripojenie k portu a podobne

}

Na záver je potrebné implementovať metódy špecifické pre komponenty typu
KeyboardInputDevice.

public override void MappedKeyPressed(int keyCode) {
// Tu implementujeme správanie klávesnice pri stlačení klávesy

}

public override void MappedKeyReleased(int keyCode) {
// Tu implementujeme správanie klávesnice pri uvolnení klávesy

}

Výsledný komponent je nevyhnutné registrovať do ComponentManager. Bez
toho jeho použitie pri tvorbe počítačov nie je možné. Registráciu zavoláme na
vhodnom mieste pri štarte aplikácie. Vo Windows Forms aplikácii to je napríklad
statická metóda Main() triedy Program.

ComponentManager.RegisterComponent(new ExampleKeyboard());
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A.2 Použitie aplikácie EightEmulator
V tejto časti prílohy si ukážeme možnosti práce s aplikáciou EightEmulator pri

tvorbe zostáv počítača a jeho následnej emulácii. Po spustení aplikácie sa vždy
zobrazí úvodná obrazovka na obrázku A.1. Žiada od používateľa, aby načítal,
alebo vytvoril zostavu počítača k jeho emulácii.

Obr. A.1: Úvodná obrazovka aplikácie

Požadované akcie ponúka menu Computer. Možnosťami tohto menu sú Load
existing, Create new a Change current. Akcia Load existing otvorí dialó-
gové okno k výberu XML súboru existujúcej zostavy počítača, po jej vybratí po-
čítač načíta a pripraví ho k emulácii. Následne dochádza k zmene pohľadu okna
zobrazením grafického prostredia k emulácii. Tento pohľad popisuje posledná časť
tejto prílohy.

K vytvoreniu novej zostavy slúži možnosť Create new, tá otvorí ďalšie okno
umožňujúce tvorbu a editáciu zostavy. Poslednou možnosťou je Change current
pomocou ktorej používateľ spustí editáciu načitanej zostavy cez rovnaké okno.
Táto možnosť sa však zobrazuje len ak už je načítaná zostava počítača.

Vytvorenie zostavy počítača
Pri editácii a vytváraní zostavy počítača je v aplikácii vždy otvorené okno na

obrázku A.2.
V hornej časti okna sa nachádzajú všeobecné nastavenia počítača. Medzi

tieto nastavenia patrí názov počítača editovateľného pomocou textového poľa
Computer Name. Vedľa názvu počítača sa nachádza vyberací zoznam Primary
CPU, ktorým používateľ určuje hlavný procesor počítača. Zoznam obsahuje k vý-
beru iba komponenty klasifikované ako procesor. Pri neurčení primárneho proce-
sora je pri uložení zostavy používateľ upozornený a vyzvaný k doplneniu. Výzva
môže byť ignorovaná, v takom prípade však pri behu emulácie nebude aplikácia
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zobrazovať na hlavnej obrazovke stav procesora v podobe registrov a vykonaných
inštrukcií.

Obr. A.2: Okno aplikácie k tvorbe a editácii zostáv počítača

Strednú časť obrazovky tvorí plocha k práci s komponentmi počítača. V ľavej
časti Computer Components sa nachádza zoznam všetkých komponentov prida-
ných do zostavy počítača. Napravo od tejto časti nájdeme dynamicky meniaci
sa priestor s názvom Component Settings. Táto dynamicky meniaca sa časť zo-
brazuje nastavenia konkrétneho komponentu po ich otvorení stlačením tlačidla
Settings prítomného pri každom komponente v ľavom zozname. Nastavenia
sa vždy sami zobrazia po pridaní nového komponentu do zoznamu cez tlačidlo
Add Component. Zoznam komponentov ďalej umožňuje používateľovi pomenová-
vať komponenty vlastnými názvami editovaním textového poľa v stĺpci Name.
Stĺpec Type obsahuje vyberacie zoznamy so zvoleným typom každého kompo-
nentu a ponúkajú všetky typy komponentov, ktoré aplikácia umožňuje emulo-
vať v rámci počítača. Posledný ovládací prvok zoznamu komponentov je tlačidlo
Remove, ktoré odstráni komponent zo zostavy počítača.

V pravom dolnom rohu okna má používateľ na výber, či chce pomocou tlačidla
Close zavrieť a zahodiť zmeny, alebo pomocou tlačidla Save and Close zmeny
uložiť a rovno použiť zostavu k emulácii vytvoreného počítača. Pri druhej mož-
nosti dochádza aj k uloženiu zostavy vo formáte XML do adresára, z ktorého je
aplikácia spustená. Ako názov súboru sa používa názov počítača a pri neexistencii
názvu sa vygeneruje náhodný identifikátor, ktorý je použitý ako názov.

Záver tejto časti používateľskej dokumentácie obsahuje vymenovanie dostup-
ných typov komponentov, ktoré používateľ pri tvorbe počítača môže použiť a
popisuje v stručnosti ich základnú funkciu a nastavenia.
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MOS6502, MOS6507 a MOS6510

Komponenty emulujú vymenované procesory z rodiny MOS65xx. Frekvenciu
procesora určuje perióda generátora hodín, ku ktorému sa procesor pomocou jeho
nastavení pripája.

ClockGenerator

Tento komponent napodobňuje správanie reálneho pravidelne tikajúceho ge-
nerátora hodinového signálu a prípajajú sa k nemu rôzne iné komponenty, vrátane
procesora. Jeho nastavenia umožňujú meniť periódu tikania v nanosekundách.

RAM a ROM

Komponenty emulujú lineárny model pamäte. RAM umožňuje priamy prístup
k čítaniu a zápisu, v prípade ROM je možné len čítanie. Komponenty sa ich
nastaveniami mapujú na určitý adresový úsek a je pri nich potrebné určiť ich
veľkosť v bajtoch. ROM navyše obsahuje cestu k súboru, z ktorého sa automaticky
načítava jej obsah.

Screen

Komponent napodobňuje obrazovku počítača. V počítači je klasifikovaný ako
výstupné zariadenie, a preto sa s ním môžu spájať niektoré iné komponenty (na-
príklad grafický čip VIC). Pomocou nastavení mu používateľ mení šírku a výšku
v pixeloch.

TerminalDisplay a TerminalKeyboard

Komponenty emulujú správanie jednoduchého počítačového terminálu pravi-
delne prijímajúceho a odosielajúceho dáta po sériovej linke. Obidva komponenty
používateľ pripája cez ich nastavenia k dostupným portom počítača. Terminal-
Display zobrazuje jednoduchý textový výstup a TerminalKeyboard odosiela do
počítača textový vstup. Klávesnica v súčasnosti natvrdo používa mapovanie klá-
ves na kódy CBM ASCII, varianty ASCII v Commodore počítačoch.

ACIA

Komponent emuluje reálny I/O čip 6551 ACIA riadiaci sériový port a jeho
použitie je viac špecifikované v datasheet čipu. Používateľ ho nastaveniami pripája
ku generátoru hodín.

CIA

Komponent emuluje reálny I/O čip 6526 CIA riadiaci dva GPIO porty. Po-
užitie čipu bližšie špecifikuje jeho datasheet. Podobne ako pri ACIA aj tento
komponent používateľ pripája ku generátoru hodín.
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CommodoreKeyboard

Komponent emuluje klávesnicu z niektorých Commodore počítačov (napríklad
C64). Používa mapovanie kláves do CBM ASCII a používateľ ho pripája pomocou
nastavení k dvom portom. Jeden port slúži k pripojeniu riadkov klávesnice, druhý
k pripojeniu stĺpcov.

VIC

Komponent emuluje čip VIC-II vytvárajúci grafický výstup na obrazovku.
Jeho riadenie musí obsluhovať vhodný program v ROM (napríklad KERNAL
od Commodore). Používateľ ho nastaveniami mapuje do pamäte na konkrétny
úsek adresového priestoru. Čip by mal byť pripojený k vhodnému komponentu
zariadenia s grafickým výstupom.

Riadenie a sledovanie behu emulácie
Po úspešnom načítaní existujúcej zostavy alebo vytvorení novej zostavy ap-

likácia vždy zobrazí v hlavnom okne pohľad emulácie na obrázku A.3. Tento
pohľad zobrazuje ovládacie prvky emulátora k riadeniu emulácie a sledovaniu jej
priebehu, čím predstavuje aj jednoduchšie prostredie k ladeniu programov spus-
tených na emulovanom počítači.

Obr. A.3: Hlavné okno aplikácie k riadeniu a sledovaniu emulácie

Okno sa skladá z piatich sekcií plniacich rôzne základné funkcie emulátora.
V ľavej časti sa nachádza sekcia Executed instructions s tabuľkou obsa-

hujúcou zoznam inštrukcií v assembler formáte vykonaných procesorom. Zoznam
však nezobrazuje históriu inštrukcií, pridávaju sa doňho vždy len nové inštrukcie,
ktoré v ňom ešte nie sú. Po pravidelnej aktualizácii stavu emulácie sa v tejto
tabuľke vyznačí posledne vykonaná inštrukcia. To umožňuje sledovať priebeh vy-
konávania inštrukcií pri krokovaní emulácie.
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V pravej časti nachádzame sekciu Memory dump s aktuálnym obsahom pamäte
všetkých komponentov mapovaných do pamäťovej jednotky. Každý komponent
má vlastnú záložku, ktorej názov sa odvíja od pomenovania komponentu v zostave
počítača. Obsah záložky zobrazuje obsah pamäte v hexadecimálnom formáte a je
rozdelený na stránky po 512 bajtoch. Medzi stránkami aplikácia umožňuje listo-
vať tlačidlami Previous page a Next page. Zmenou poľa Page môže používateľ
preskočiť na konkrétnu stránku pamäte.

Stredná časť okna sa delí na tri menšie sekcie. Sekcia Input/Output zobra-
zuje prvky predstavujúce periférne zariadenia. V súčasnosti v nej nájdeme buď
terminál, ktorý zobrazuje textový výstup, alebo malú obrazovku zobrazujúcu gra-
fický výstup počítača. Kliknutím do tohto priestoru a stlačením kláves aplikácia
umožňuje vkladať klávesnicový vstup do počítača. Počítač však musí obsahovať
vhodné komponenty reprezentujúce klávesnicu a jej prípadné riadiace I/O čipy.
V opačnom prípade počítač vstup nespracuje a nebude reagovať. Ďalšou sekciou
strednej časti je Registers. Táto sekcia zobrazuje aktuálne hodnoty registrov
procesora a stavové príznaky v podobe checkboxov.

Poslednou sekciou sú tlačidlá umiestnené v strede dolnej časti okna, ktorých
funkciou je riadiť emuláciu. Emuláciu v grafickom prostredí spúšťa tlačidlo Run.
Po jeho stlačení začne počítač okamžite vykonávať kód v pamäti pomocou zvole-
ného procesora v zostave. Je však dôležité poznamenať, že emulátor nemusí nič
zobrazovať v prípade nedostatočného alebo zle poskladaného počítača používa-
teľom. K správnemu fungovaniu by mal každý počítač obsahovať aspoň jeden
generátor hodín, procesor, RAM a doplňujúce ROM na správnych adresových
úsekoch s programom určeným pre daný model počítača. Periférne zariadenia sú
dobrovolné, počítač sa bez nich často zaobíde, zhorší sa však jeho použiteľnosť.

Po spustení emulácie tlačidlo Run mení svoj názov na Stop, a tak po jeho
opätovnom stlačení dôjde k zastaveniu emulácie. Použitím tlačidla Soft reset
dochádza k reštartu počítača a procesor od toho momentu začína spracovávať
program v pamäti odznova. Tlačidlo Hard reset spôsobuje tvrdý reštart kom-
pletným načítaním počítača odznova podľa jeho zostavy a stav emulácie zobra-
zený v aplikácii sa vymaže. Emuláciu je možné v aplikácii aj krokovať, t.j. posúvať
sa po jednotlivých inštrukciách programu, pomocou tlačidla Next. Takáto funkcia
emulátora je vhodná pre ladenie programov.
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B. Ďalšie prílohy
Obsah príloh práce

• /computers – zložka s názornými zostavami niektorých počítačov

• /8Emulator – zdrojový kód knižnice a aplikácie 8Emulator

• /8Emulator/README – informácie k potrebným ROM súborom

• /praca.pdf – text práce
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