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Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella tavukoodi ja siihen perustuva C-

kielellä ohjelmoitu virtuaalikone. Projektin lopullinen tarkoitus on sijoittaa 

Windowsilla ajettavan suunnitteluohjelman generoima tavukoodi paloina, eli 

fragmentteina sulautetun laitteen ulkoiseen flash-muistiin, josta se haetaan pala 

kerrallaan virtuaalikoneen RAM-muistiin ajettavaksi. 

Ideana on kehittää alusta, jolle voidaan helposti luoda sulautetun käyttöliittymiä 

niin, ettei koodaamista tarvitse tehdä ollenkaan, tai mahdollisimman vähän. 

Virtuaalikoneen suunnittelu ja alustava toteutus tarjoaa pohjan tälle idealle, sillä 

sen ansiosta suunnitteluohjelmalla generoitua koodia voidaan ajaa suoraan 

ulkoisesta flash-muistista, ilman että käyttöliittymän muuttuessa tarvitsee kääntää 

koodia uudelleen. 

Projektin tuloksena on alustava toteutus virtuaalikoneesta, jolla pystytään ajamaan 

pieniä käyttöliittymiä. Suunnitteluohjelman ollessa vielä toteuttamatta, täytyy 

käyttöliittymän tavukoodi kirjoittaa käsin, mikä tekee virtuaalikoneesta vielä tässä 

vaiheessa enemmänkin soveltuvuusselvityksen. 
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The purpose of this thesis was to design a bytecode language, and a bytecode 

based virtual machine written in C-language. The final objective of the project is 

to insert the bytecode into an external flash-memory of an embedded device. The 

bytecode will be generated by a design program run on Windows, and the gener-

ated code will be divided into smaller pieces called fragments which are loaded 

into the controllers RAM during execution. 

 

The central idea is to develop a platform for which it would be easy to create em-

bedded graphical user interfaces with no coding, or as little coding as possible. 

The design of the virtual machine offers the basis for this idea, as the generated 

bytecode can be accessed directly from the external flash, it removes the need for 

compiling when the code is changed.  

 

The result of the project was a simple virtual machine, capable of running small 

graphical UI:s written in the self-developed bytecode. As the external design pro-

gram was still unimplemented at the time of writing this thesis, the bytecode had 

to be written by hand, which makes the virtual machine more of a proof of con-

cept at this point. 
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KÄSITELUETTELO 

Näyttömoduuli Sulautettu  laite, johon kuuluu LCD-näyttö sekä sitä ajava 

prosessori ja muut tarvittavat laitteet.   

DMA   Oikosiirto 

 

DRAM  Dynamic Random Access Memory 

 

FIFO/LIFO First/Last In First Out, datan tallennustapa puskuriin, jossa 

joko ensimmäisenä tai viimeisenä lisätty elementti haetaan 

ensin pois 

 

Pino   LIFO-logiikalla toteutettu tietotyyppi 

 

SP Stack Pointer. Osoitin, joka pitää kirjaa siitä, missä pinon 

päällimmäinen elementti sijaitsee. 

FP Frame Pointer. Osoitin, joka pitää kirjaa siitä, mihin 

kohtaan koodia palataan kutsutusta funktiosta. 

 

PC Program Counter. Osoitin, joka pitää kirjaa siitä mikä käsky 

tulee suorittaa seuraavaksi. 

 

Rekisteri Virtuaalikoneessa osoite virtuaalikoneen RAM-muistissa 

 

Parsiminen Prosessi, jossa analysoidaan joukkoa symboleita. Symbolit 

voivat olla luonnollista kieltä, tietokonekieltä tai 

matemaattista kieltä.  

 

Hyppy Peräkkäisten käskyjen suorittamisessa siirtyminen johonkin 

muuhun kuin seuraavaan suoritettavaan käskyyn. 

 

Widget  Window object, ikkunaobjekti. 

 

Rajapinta Joukko rutiineja, jotka mahdollistavat ohjelmien vaihtaa 

tietoa keskenään tietämättä toistensa ominaisuuksien 

sisäistä toteutustapaa. 

 

Käyttöliittymäobjektit  

Näytöllä esiintyviä elementtejä, jotka muodostavat 

kokonaisuuden, esimerkiksi nappi. 

 

Hotspot Alue näytöllä, jonka koskettaminen aiheuttaa jonkin 

tapahtuman. 

 



  8 

 

PPI Pixels Per Inch, pikseleiden määrä näytöllä yhtä tuumaa 

kohti. 

 

Resoluutio Näytön kuvan muodostamien pikseleiden määrä. 

 

Kellopulssi  Kello-oskillaattorin tuottama tahdistuspulssi. 

 

UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter. 

Sarjaliikennepiiri, joka muuntaa rinnakkaismuotoista tietoa 

sarjamuotoiseksi ja päinvastoin.  
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1  JOHDANTO 

Tämä työ oli osa TJK Tietolaite Oy:n näyttömoduuliprojektia, jonka tarkoituksena 

on luoda konfiguroitava näyttömoduuli, joka voidaan kytkeä mihin tahansa sitä 

tukevaan sulautettuun järjestelmään tai ”isäntälaitteeseen” niin, että jokaiselle 

projektille voidaan tehokkaasti ja nopeasti suunnitella oma yksilöllinen graafinen 

käyttöliittymänsä.  

Käyttöliittymä voidaan suunnitella erillisellä graafisella työkalulla, joka kääntää 

suunnitellun liittymän sarjaksi tavukoodikäskyjä, joita ajetaan itse suunnitellulla 

C-koodipohjaisella virtuaalikoneella. Virtuaalikoneen ansiosta, tehtäessä 

muutoksia käyttöliittymään, ei pohjalla pyörivää C-koodia tarvitse kääntää  

uudelleen, mikä mahdollistaa sen, että asiakkaat voivat myös itse suunnitella  

oman käyttöliittymänsä, ja ladata sen laitteelle, ilman mitään tietämystä C-

koodauksesta. Näyttömoduuli kommunikoi isäntälaitteen kanssa itse 

toteutettavalla sarjaliikenneprotokollalla, jonka kautta näytöllä esitettävät tiedot 

päivitetään.   
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2 RAKENNE 

Koska projekti koostuu monesta osasta, ja sen kehitys kestää varmasti useita 

kuukausia, piti opinnäytetyötä varten määritellä vain pieni osa projektista. Ennen 

tämän osan selvittämistä on kuitenkin syytä käydä läpi projektin kokonaisuus, 

jotta sen idea tulee selville. 

 

Kuva 1. Käytettävät laitteet 

Kuvasta 1 nähdään projektin yleiskatsaus. Ulkoiseen flash-muistiin tallennetaan 

konfiguraatiotiedosto, josta haetaan kaikki yksilölliset ajon aikana tarvittavat 

tiedot, kuten fontit, kuvat ja kielet. Näiden lisäksi konfiguraatio sisältää 

isäntälaitteelle yksilöllisen kokoelman käyttöliittymäfragmentteja. Nämä 

fragmentit ovat listoja tavukoodikäskyjä, joita ajamalla virtuaalikone määrittää, 

mitä näytölle piirretään. Suuren ulkoisen flashin ansiosta voidaan tukea myös 

monimutkaisia ohjelmia, joissa saattaa olla valtava määrä tavukoodikäskyjä. 

Koska kaikki käskyt eivät mahdu kontrollerin sisäiseen RAM-muistiin, täytyy 

virtuaalikoneeseen toteuttaa algoritmi, joka hakee osia tavukoodista kerrallaan 
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ulkoisesta flashista RAMiin dynaamisesti ajon aikana. Näyttömoduulissa 

käytetään DMA:ta kuvien vuorottelemiseen LCD-paneelille, jolloin vähennetään 

prosessorille aiheutuvaa kuormaa. Kuvan piirtämiseen käytetään 

kaksoispuskurointia, toinen puskuri sijaitsee sisäisessä RAM-muistissa ja toinen 

ulkoisessa DRAM-muistissa. Näin vältytään muodostamasta väylästä 

pullonkaulaa puskurien piirtämiseen tarvittavalle datalle. Isäntälaitteen  

hallitseminen tapahtuu kosketusnäytön kautta, johon voidaan työstää 

käyttöliittymä ulkoisen suunnitteluohjelman avulla. Näyttömoduuli kommunikoi 

isäntälaitteen kanssa UARTin kautta.  

 

Kuva 2. Projektin osat 

Kuvasta 2 nähdään projektin eri osat OSI-mallin tyylisessä rakenteessa. Erillisen 

suunnitteluohjelman avulla voidaan toteuttaa drag-and-drop tyylisesti valmiista 

elementeistä koostuva graafinen käyttöliittymä, josta kääntäjä generoi 

tavukoodikäskyt, jotka tallennetaan ulkoiseen flash-muistiin. Kun näyttömoduuli 

kytketään isäntälaitteeseen, haetaan flash-muistissa sijaitsevat käskyt RAMiin ja 

aletaan suorittaa niitä virtuaalikoneen avulla. Virtuaalikone toimii myös 

rajapintana emWin-grafiikkakirjastolle, jonka funktioita kutsutaan tavukoodin 
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käskyjen perusteella. EmWinin funktiot taas piirtävät tarvittavat objektit 

seuraavaan kuvaan, jonka DMA siirtää näytölle, ja luovuttaa edellisen kuvan 

muokattavaksi tai korvattavaksi riippuen siitä, voidaanko siinä olevia elementtejä 

hyödyntää seuraavassa kuvassa. 

Projektissa on useita osia, jotka sopisivat sellaisinaan opinnäytetyön aiheeksi. 

Koska virtuaalikone ja siihen liittyvä tavukoodikieli ovat kuitenkin käytännössä 

projektin selkäranka, liittyen kaikkiin projektin osiin tavalla tai toisella, havaittiin 

niiden määritteleminen ja niistä yksinkertaisen version toteuttaminen hyväksi 

opinnäytetyön aiheeksi. 
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3 VIRTUAALIKONEEN SUUNNITTELU 

Virtuaalikoneen tekoa oli kaavailtu yrityksessä jo pidempään, mutta sen 

toteuttamiselle ei kenelläkään ollut vielä aikaa. Muutama perussääntö oli 

kuitenkin ehditty jo laatia, kuten käskykannan tavoitteellinen koko ja 

pinopohjaisuus. Aiemmista projekteista oli havaittu hyväksi välttää puhtaan 

pinokoneen käyttöä ja kallistua sen sijaan ns. yhden argumentin malliin, jossa 

jokaista käskyä vastaa yksi argumentti. Tämä tekee käskyjen ja niiden 

argumenttien käsittelystä C-koodissa helppoa, koska molemmat voidaan tallentaa 

omaan taulukkoonsa, ja indeksoida niitä samaan aikaan. Lisäksi, verrattuna täysin 

puhtaaseen pinokonemalliin, jo yksi argumentti nopeuttaa huomattavasti monia 

peruskäskyjä, kuten yhteenlaskua, koska käskyjä tarvitaan vähemmän samojen 

operaatioiden tekemiseen. Pinokoneen ja yhden argumentin virtuaalikoneen 

toimintalogiikkaa selitetään tarkemmin seuraavassa kappaleessa. 

3.1 Pinokone  

Hyvin aikaisessa vaiheessa projektia päätettiin, että virtuaalikoneesta tulisi niin 

sanottu pinokone, jossa kaikki tarvittava data puskettaisiin mikrokontrollerin 

oman pinon sisällä sijaitsevaan virtuaaliseen pinoon yksi kerrallaan ja se 

haettaisiin pinosta yksi kerrallaan. Toinen mahdollisuus olisi ollut tehdä 

virtuaalikoneesta rekisteripohjainen, jolloin jokainen tarvittava tieto olisi 

tallennettu ja haettu sarjasta rekistereitä. Pinokone valittiin, koska se on 

yksinkertaisempi toteuttaa, ja koska ”rekisterit” C-koodissa olisivat joka 

tapauksessa ainoastaan muistiosoitteita RAM-muistissa. Kuvassa 3 on esitetty 

puhtaan pinokoneen toiminta yksinkertaisessa aritmeettisessa operaatiossa. /1/ 
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Kuva 3. Java Virtual Machinen toimintalogiikka /2/ 

Puhtaan pinokoneen logiikka on siis seuraavanlainen. Jokainen toiminto 

suoritetaan manipuloimalla pinon päällimmäistä tai päällimmäisiä elementtejä. 

Kuvassa 4 esitetyssä esimerkissä nähdään yhteenlaskuoperaatio. Yhteen 

laskettavat luvut kootaan pinoon, ja ADD-käsky toimii implisiittisesti pinon 

kahdelle päällimmäiselle elementille, laskien ne yhteen, poistaen ne pinosta, ja 

lisäten tuloksen pinon päällimmäiseksi.  

Tämän projektin virtuaalikone ei kuitenkaan seuraa täsmälleen tätä mallia. Sen 

sijaan, että suurin osa toimintoja sisältävistä käskyistä, kuten esimerkin ADD-

käsky, käyttäisivät implisiittisesti kaikkina argumentteinaan pinon päällimmäisiä 

elementtejä, valitsimme jokaiselle käskylle käytettäväksi yhden erillisen 

argumentin. Tämä johtuu siitä, että jo yhden argumentin lisääminen nopeuttaa 

virtuaalikoneen toimintaa huomattavasti, koska kaikkia käytettäviä argumentteja 

ei tarvitse puskea pinoon. Virtuaalikone pyörii ikisilmukassa, ja jokainen käsky 

vastaa yhtä silmukan kierrosta, tällöin jo yhden silmukan välttäminen siellä täällä, 

kertaantuu nopeasti.  

Vaikka parametreja voitaisiin periaatteessa antaa jokaiselle käskylle 

mielivaltainen määrä, on yksinkertaisuuden ja johdonmukaisuuden vuoksi 

päädytty yhteen 16 bittiseen parametriin per käsky. Jo yhdelläkin parametrillä  
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saadaan olennaisesti pienennettyä tarvittavien kirjoistusten määrää pinoon, koska 

molempia arvoja ei tarvitse puskea pinoon, vaan toinen voidaan ottaa suoraan 

parametritaulukosta. Nämä lyhyet käskyjonot voidaan pakata suuremmiksi 

rakenteiksi, jolloin ne ovat flash-muistissa peräkkäin, ja ne voidaan lukea kerralla 

RAM-muistiin. Lisäksi vaihtelevaa määrää argumentteja ei projektin 

monimutkaisuuden takia kannata toteuttaa, sillä dynaamisesti varattavan sisäisen 

muistin kannalta on olennaista, että tarvittavan muistin määrä pystytään 

arvioimaan mahdollisimman tarkasti jo käskyjen määrästä. Myös koodin 

toteutuksen kannalta on huomattavasti turvallisempaa ja helpompaa indeksoida 

kahta saman kokoista rakennetta, jolloin on mahdotonta vahingossa antaa käskylle 

väärä argumentti. Kuvassa 4 on esitetty projektin yhden argumentin pinokoneen 

toimintaesimerkki edellistä kuvaa vastaavassa tilanteessa. 

 

Kuva 4. Tietolaite VM toimintalogiikka 

Kuten jo näin yksinkertaisesta esimerkistä huomataan, säästetään jo muutaman 

luvun yhteenlaskussa kaksi käskyä antamalla toinen käskyn kohteista suoraan 

argumenttina, ja lisäksi kuormitetaan pinoa ainoastaan yhden elementin verran. 

Nämä ehkä pieneltä tuntuvat säästöt kasaantuvat nopeasti, kun ottaa huomioon 

käskyjen suoritusnopeuden, ja etenkin aritmeettisten operaatioiden mahdollisen 

määrän käyttöliittymässä.  
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3.2 Käskyt 

Tavukoodi on lähtökohtaisesti kuvitteelliselle prosessorille suunniteltua assembly-

kieltä, jota voidaan ajaa virtuaalikoneen avulla /15/. Koodi on alustariippumatonta 

siinä mielessä, että kahden eri raudalle toteutetun virtuaalikoneen käskyt toimivat 

periaatteessa kummassa tahansa, jättäen tilaa mahdollisesti tuleville erilaisille 

rautakonfiguraatioille erilaisiin tilanteisiin. Koska assemblyn kaltaisen kielen 

kirjoittaminen manuaalisesti olisi kohtuuttoman hankalaa, generoidaan se 

korkeamman tason kielellä toteutettavan suunnitteluohjelman luoman graafisen 

käyttöliittymän perusteella käskyiksi virtuaalikoneelle.  

Yksi tärkeimmistä, ja tämän opinnäytetyön kannalta olennaisimmista vaiheista, oli 

virtuaalikoneen käskykannan suunnittelu. Käskykanta on nimensä mukaisesti lista 

niistä käskyistä, joita virtuaalikone voi hyödyntää, ja joihin kaikki toiminnallisuus 

perustuu. Tällaisia käskyjä ovat esimerkiksi edellä mainitut LOAD ja ADD, sekä 

monimutkaisemmat kuten SGE (Skip if Greater or Equal) . Useimmista käskyistä 

täytyy myös olla useampi osoitusmuoto. 

3.3 Osoitusmuodot 

Osoitusmuodolla tarkoitetaan nimensä mukaisesti sitä, mihin käskyllä osoitetaan. 

Esimerkiksi LOAD-käsky sisältää kuusi erilaista osoitusmuotoa, joihin kuuluvat: 

 Suora osoitus 

 Rekisteriosoitus 

 Stack-pointer offset 

 Frame-pointer offset 

 Rekisterin osoittama Stack-pointer offset 

 Rekisterin osoittama Frame-pointer offset 
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Osa näistä on helposti ymmärrettävissä, osa taas vaatii hieman selittämistä. 

Jokaisen osoitusmuodon idea on tarjota joko välttämätön tai virtuaalikoneen 

toiminnan kannalta helpottava reitti johonkin muistiosoitteeseen ja vähentää näin 

sekä monistettavien muuttujien että tarvittavien käskyjen määrää.  

3.3.1 Suora osoitus 

Suora osoitus tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että argumenttitaulukossa olevaa 

argumenttia käytetään käskyssä sellaisenaan, ”LOAD 4” puskee pinon 

päällimmäiseksi luvun 4. 

3.3.2 Rekisteriosoitus 

Myös tämä osoitusmuoto on suhteellisen helposti ymmärrettävissä. Niin 

virtuaalikone kuin isäntälaitekin sisältävät luultavasti tiettyjä sisäisiä muuttujia, 

joiden arvoja halutaan tarkkailla ja muokata virtuaalikoneen avulla. Näitä 

muuttujia pidetään virtuaalikoneen ”rekisteritaulukossa”, vaikka ne eivät 

varsinaisia rekistereitä olekaan. Rekisteritaulukosta kerrotaan tarkemmin 

kappaleessa 3.7.1. Tässä osoitusmuodossa argumentti siis sisältää virtuaalikoneen 

rekisteritaulukon indeksin ja rekisteritaulukko taas sisältää varsinaisen 

osoitettavan arvon, siis ”LOAD 4” hakee rekisteritaulukon indeksistä 4 arvon, 

joka pusketaan pinon päällimmäiseksi. Virtuaalikoneen omat muuttujat varaavat 

tietyn osan taulukosta ja suunnitteluohjelma päättää, mitä isäntälaitteen arvoja 

taulukkoon tallennetaan.  

3.3.3 Stack-pointer offset-osoitus 

Hieman abstraktimpi on stack-pointer offset, eli etäisyys stack-pointterista, joka 

on aina pinon päällimmäiseen elementtiin osoittava muuttuja, jolla pidetään kirjaa 

pinon huipusta. Tässä osoitusmuodossa argumentti sisältää siis siirtymän, 

suhteessa pinon päällimmäiseen elementtiin, jossa haluttu luku sijaitsee. Tämä on 

kätevä esimerkiksi silloin, kun kutsuttava funktio haluaa päästä käsiksi paikallisiin 

muuttujiinsa, jotka eivät ole pinon päällimmäisinä. 
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3.3.4 Frame-pointer offset-osoitus 

Frame-poointer offset-osoituksen periaate on täysin sama kuin edellisen, mutta 

sen sijaan että etäisyys olisi suhteessa pinon päällimmäiseen elementtiin, se on 

suhteessa lähimpään funktiopointteriin. Funktiopointteri on selitetty tarkemmin 

kappaleessa 3.5. Tätä käytetään pääasiassa silloin, kun kutsuttu funktio haluaa 

päästä käsiksi sitä varten pinoon puskettuihin argumentteihin. 

3.3.5 Rekisterin osoittama stack-pointer offset ja frame-pointer offset 

Stack-pointer ja frame-pointer offset-osoitusmuodot yhdistävät edellisten 

toimintoja. Osoitus tapahtuu pinoon, mutta siirtymän stack- tai frame-pointterista 

määrää arvo joka on tallennettu rekisteritaulukkoon. Argumentti itsessään on siis 

sama kuin rekisteriosoituksessa, mutta argumentin käyttötapa on eri. Tämä on 

käytännöllinen varsinkin silloin, kun halutaan indeksoida taulukoita tai muita 

pinoon puskettuja useista peräkkäisistä elementeistä koostuvia rakenteita, kuten 

structeja. 

3.3.6 EmWin- ja muiden rajapintafunktioiden osoitus 

Poikkeuksena muihin käskyihin, jotka käyttävät suurinta osaa osoitusmuodoista, 

kutsukäskyt käyttävät ainoastaan kahta, indeksiä fragmenttitaulukkoon, ja 

indeksiä graafisten piirtofunktioiden funktiotaulukkoon.  

Graafisen käyttöliittymän replikointiin käytetään emWin-grafiikkakirjastoa, jonka 

funktiot liitetään virtuaalikoneeseen, ja jonka rajapinnan suunnitteluohjelma 

näkee. Piirtofunktioiden kutsumiseen käytettävät funktiot on koottu 

funktiotaulukkoon, jolloin niiden kutsuminen tapahtuu helposti puskemalla 

funktion tarvitsemat argumentit pinoon ja antamalla kutsukäskylle argumenttina 

funktiotaulukon indeksin.  

Fragmenttienväliset kutsukäskyt taas käyttävät argumenttinaan indeksiä 

fragmenttitaulukkoon, joka ladataan flash-muistista käynnistyksen yhteydessä. 

Taulukko sisältää jokaisen fragmentin osoitteen, jonka avulla kutsukäsky 

valmistelee fragmentin ajoa varten.  
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3.4 Matemaattiset operaatiot 

Yksi tärkeimmistä prosessorin ja näin ollen myös virtuaalisen prosessorin 

toiminnoista, on kyky suorittaa yksinkertaisia matemaattisia operaatioita. 

Fyysisen prosessorin kohdalla tämän hoitaa prosessorin sisään integroitu 

aritmeettinen logiikkayksikkö, joka suorittaa bittikohtaisen vertailun 

kombinaatiologiikalla. Pinokoneen tapauksessa prosessorin käskylogiikka toimii 

yleensä siten, että luvut joille halutaan suorittaa operaatio pusketaan pinoon, jonka 

jälkeen annetaan käsky joka kertoo mitä logiikkayksikön pitäisi laskea.  

Koska käytössämme on periaatteessa virtuaalinen pinokone, emuloimme 

logiikkaa mahdollisimman pitkälle ja toteutamme laskutoimitukset samalla 

periaatteella. Aritmeettisen logiikkayksikön sijaan käytämme vain yksinkertaisesti 

koodia, ja säästämme pinoa, koska meidän ei tarvitse puskea molempia lukuja 

pinoon, vaan toinen jää matemaattisen käskyn argumentiksi. Jotta tällainen 

logiikka olisi mahdollinen, täytyy kaikki matemaattiset laskutoimitukset, jotka 

käännetään tavukoodiksi muuntaa normaalista matemaattisesta esitystavasta eli 

sisäjärjestyksestä (Infix notation) virtuaalikoneelle helpommin tulkattavaan 

muotoon. Normaalissa pinokoneessa tämä muoto olisi yleensä jälkijärjestys 

(Postfix), eli käänteinen puolalainen notaatio, jossa lukujen väliset operaatiot 

ilmoitetaan lukujen jälkeen, eikä niiden välissä, esimerkiksi: 

      –                        . 

Koska virtuaalikoneen laskentaoperaatiot toimivat siten, että jokainen 

aritmeettinen käsky saa toisen operoitavan lukunsa parametrina, muistuttaa 

muodostettava järjestys ensin katsottuna enemmänkin perinteistä sisäjärjestystä, 

koska jokaista pinoon puskettua parametria seuraa välittömästi operointikäsky, 

eli: 

LD 1, ADD 2, LD 3, MUL 4, SUB (SP-1) ST (SP-1), 

vertaa vastaava pinokoneen toimitus: 

LD 1, LD 2, ADD, LD 3, LD 4, MUL, SUB 
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Sitä se ei kuitenkaan ole, vaan käytännössä vain aina perinteisen pinokoneen 

viimeisin operaatiota edeltävä LOAD-käsky, ja itse operaatiokäsky yhdistyvät. 

Virtuaalikoneen version toiseksi viimeinen käsky (SUB (SP-1)) on 

virtuaalikoneen tapa käyttää laskentaan suoraan kahta pinon argumenttia, se on 

Stack-pointer offset-osoitusmuoto ja sitä käytetään kun kaksi tai useampia 

operaatiota pitää suorittaa peräkkäin ilman uutta operoitavaa lukua. Koska tämä ei 

kuitenkaan vaihda stack-pointterin arvoa, joudutaan laskutoimituksen tulosta 

siirtämään alemmaksi pinossa toisella käskyllä. Tämä hidastaa etenkin pidempiä 

laskutoimituksia joissa operaattoreita on peräkkäin useita. Mikäli käskykantaa 

saadaan karsittua, voidaan tällaisiin tapauksiin toteuttaa oma osoitusmuotonsa 

neljälle aritmeettiselle perusoperaatiolle. Virtuaalikoneen laskentajärjestys vastaa 

siis jälkijärjestystä, mutta käskyn osoitusmuoto riippuu siitä, onko lausekkeessa 

peräkkäisiä operaattoreita vai ei.    

3.4.1 Lausekkeiden parsiminen 

Koska käyttäjä voi halutessaan myös kirjoittaa suunnitteluohjelmalla koodia 

valmiiksi toteutettujen perusoperaatioiden lisäksi, täytyy suunnitteluohjelman 

pystyä parsimaan sisäjärjestyksessä kirjoitettuja lausekkeita jälkijärjestykseen. 

Matemaattisten lausekkeiden parsimiseen esitystavasta toiseen, käytetään yleensä 

binääripuuta, tarkemmin sanottuna lausekepuuta. Binääripuu on rakenne, jossa 

jokaisella solmulla on enintään kaksi lapsisolmua, lausekepuu on binääripuu, 

jonka solmuja eri järjestyksessä läpikäymällä, saadaan lause käännettyä miksi 

tahansa kolmesta aritmeettisen lausekkeen esitystavasta. /3/ 

Sivulla 21 nähdään binääripuun rakenne ja erilaisten esitystapojen logiikka, 

binääripuu muodostetaan käyttämällä hyväksi parseria, joka käy läpi aritmeettisen 

lausekkeen ja muodostaa siitä rakenteen, jossa muuttujat ovat puun alaoksilla ja 

operaattorit niiden yläpuolella. Tästä puurakenteesta saadaan 

takaisinmallintamalla luotua mikä tahansa kolmesta esitystavasta. Eri esitystavat 

saadaan siis yksinkertaisesti parsimalla puu eri järjestyksessä: 
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1. Esijärjestys: solmu -> vasen oksa -> oikea oksa 

2. Sisäjärjestys: vasen oksa -> solmu -> oikea oksa 

3. Jälkijärjestys: vasen oksa -> oikea oksa -> solmu 

 

 

Kuva 5. Lausekepuu ja siitä saatavat esitystavat 
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3.5 Hypyt ja funktiokutsut 

Aritmeettiset vertailut ja yksinkertaiset matemaattiset operaatiot kuuluvat 

virtuaalikoneen pohjimmaiselle tasolle. Hieman ylemmälle tasolle siirryttäessä 

tulevat vastaan hyppykäskyt, ja funktiokutsut. Ilman hyppykäskyjä, olisi 

virtuaalikone tuomittu toistamaan kaikki käskyt tietyssä järjestyksessä, ilman 

kykyä reagoida tapahtumiin tai ehtoihin. Hyppykäskyt jaetaan kahteen ryhmään, 

ehdollisiin ja ehdottomiin. Nimensä mukaisesti ehdollinen hyppykäsky toteutetaan 

ainoastaan silloin, jos jokin testattu ehto täyttyy, ehdoton hyppykäsky taas 

suoritetaan joka tapauksessa. Jotta ehdollisia hyppyjä voidaan suorittaa, täytyy 

virtuaalikoneen pystyä vertailemaan arvoja keskenään. Koska nämä liittyvät 

olennaisesti toisiinsa, on aritmeettisten vertailujen toteutus selitetty ehdollisten 

hyppyjen yhteydessä.  

3.5.1 Ehdolliset hypyt  

Vuosien varrella erilaisia tapoja toteuttaa hyppyjä ja nimenomaan ehdollisia 

sellaisia on ollut useita, mutta suuri osa niistä seuraa samaa kaavaa: kahta arvoa 

verrataan ja vertailun perusteella asetetaan lippuja, seuraava käsky katsoo 

haluamansa lipun tilan ja hyppää lipun tilasta riippuen.  

Lippuja on useita erilaisia, yleisimpiä ovat muunmuassa: 

1. Carry 

2. Parity 

3. Zero  

4. Sign 

Jokainen lippu hoitaa oman tehtävänsä, Carry-lippu kertoo ylittikö edellisen 

laskutoimituksen tulos yhden pinon elementin bittimäärän ja jos näin on, hypätään 

tavukoodissa kohtaan, jossa muistiin otettu bitti huomioidaan. Yleensä tällöin 

käytetään yksinkertaisesti toisenlaista käskyä, joka ottaa bitin huomioon. 

Esimerkiksi Atmelin 8051-prosessorissa ADD-käskyn sijaan käytetään ADDC-

käskyä (Add with Carry).  /4/ 
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Koska lippuja on useita ja vertailukäskyjä vain yksi, täytyy saman vertailukäskyn 

tehdä useita erilaisia vertauksia ja erilaisia hyppykäskyjä täytyy olla vähintään 

yhtä monta. Tämä metodi on hyväksi todettu, mutta lähinnä oikeissa 

prosessoreissa. Tätä pohdittaessa päädyimme kuitenkin erilaiseen toteutukseen. 

Yhden vertailukäskyn sijaan käytetään useita eri vertailuun sopivia käskyjä, kuten 

SGE ja SNZ (Skip if Greater of Equal ja Skip if Not Zero) ja ainoastaan yhtä 

hyppykäskyä, JMP. Kuten käskyjen nimestä huomataan, sisältävät vertailukäskyt 

myös Skip-next periaatteen, mikä onkin tämän toteutustavan idea. Mikäli ehto 

toteutuu, hypätään seuraavan käskyn, joka on käytännössä aina hyppykäsky, yli. 

Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli ehto toteutuu, ei hyppykäskyä tarvitse suorittaa 

lainkaan, eikä siinä näin ollen tarvita enää ylimääräisiä vertailuja kuten 

perinteisessä tavassa. Skip-next-ratkaisu on myös virtuaalikoneen luonteen 

kannalta helpompi, statuslippuja on vaikea luoda puhtaasti C-koodilla ja niiden 

tallettelemiselta muistiin vältytään, kun kaikki vertailuun liittyvä tehdään yhdessä 

käskyssä, ja käskyn ainoa haarautuma on, ohitetaanko seuraava käsky vai ei, eli 

käytännössä, inkrementoidaanko Program Counteria vai ei. Koska käytössämme 

on prosessorin sijaan virtuaalikone, voimme myös toteuttaa monimutkaisempia 

käskyjä, joihin sisältyy useita toimintoja, joilla voidaan säästää aikaa hyvin 

tietynlaisissa tilanteissa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi em. silmukat, joihin 

voidaan toteuttaa esimerkiksi käsky SZDEC n (Skip if Zero, decrement n), jossa 

silmukasta poistuminen ja silmukan ehdon totuusarvoon vaikuttavan muuttujan 

arvon vaihtaminen on sidottu yhteen käskyyn, vähentäen tarvittavien pääsilmukan 

kierrosten määrää.  

3.5.2 Funktiokutsut 

Toisin kuin normaali hyppykäsky, jossa eri kohtaan hypätään ilman tietoa 

paluusta, täytyy kutsukäskyssä, eli CALLissa muistaa minne palataan. Meidän 

tapauksessamme tähän tulee vielä lisäongelma: koska käyttöliittymä koostuu 

suuresta määrästä tavukoodia jaettuna pienempiin osiin, fragmentteihin, täytyy 

funktiokutsun yhteydessä muistaa sekä fragmentti, josta kutsu tehdään, että kutsun 

suhteellinen sijainti fragmentin sisällä. Normaalisti prosessorin tai virtuaalikoneen 

suorittaessa funktiokutsu täytyy suorittaa ainakin seuraavat toimenpiteet: 
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1. Pusketaan pinoon kutsuttavan funktion haluamat argumentit. 

2. Pusketaan pinoon osoite, johon palataan kun funktio on suoritettu. 

3. Tallennetaan sen hetkisen stack-pointterin arvo frame-pointteriksi, jotta 

stack-pointteri voidaan myöhemmin palauttaa oikeen arvoonsa. /5/ 

Meidän toteutuksessamme tähän tulisi yksi ylimääräinen askel, myös tällä hetkellä 

suoritettavan fragmentin indeksi täytyy puskea pinoon, jotta tiedetään mihin 

fragmenttiin ollaan palaamassa Samaa funktiotahan voidaan kutsua mistä tahansa 

fragmentista. Funktion stack-frame näyttäisi siis kuvan 6 kuvan kaltaiselta. 

 

Kuva 6. Funktion pinokehys (Stack frame) 

Kuten kuvasta huomataan, frame pointtereita on yleensä useampia, sillä funktioita 

voi sisäkkäin olla paljonkin. Koska käytössämme on virtuaalikone, voimme 

helposti koota sisäkkäisten funktiokutsujen frame-pointterit yhdeksi taulukoksi, 

jolloin paluukäsky tekee palautuksen aina viimeisimpään funktioon, jonka frame-

pointerarvo on tallennettu taulukkoon. Käytännössä käytämme siis kahta pinoa, 

toista fragmentti-indeksien tallentamiseen ja toista kaikkeen muuhun. Kahden 

pinon käytöstä on virtuaalikoneen toiminnan kannalta se etu, että käskyt jotka 

viittaavat frame-pointteriin, voivat hakea sen arvon helposti erillisestä pinosta, 

eikä arvoa tarvitse kahdentaa muuttujaan tai muistaa osoitetta, jossa se pinon 
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sisällä sijaitsee. Lisäksi virtuaalikoneen debuggaus on helpompaa, kun 

funktiokutsujen syvyys nähdään suoraan tämänhetkisestä frame pointterista.  

Kun funktio on suorittanut tehtävänsä, palataan edelliseen suorituskohtaan RET-

käskyn avulla. Käsky purkaa pinoista tarvittavat paluuarvot ja asettaa frame-

pointterin arvon samaan kuin kutsuttaessa. Funktion ei tarvitse huolehtia omia 

paikallisia muuttujiaan pois pinosta, sillä RET-käsky palauttaa myös stack 

pointterin arvon siihen mikä se oli kutsuttaessa. Funktion täytyy kuitenkin tietää 

montako parametria se otti vastaan, koska funktion viimeinen käsky on aina RET-

käsky, jonka argumentti on funktion vastaanottamien parametrien määrä. 

3.6 Tavukoodin ajaminen 

Kun kaikki tähänastinen laitetaan yhteen, on tuloksena lista käskyjä joita 

yhdistelemällä pystytään jo opinnäytetyön puitteissa ajamaan yksinkertaista 

käyttöliittymää. Koska käskyt eivät kuitenkaan mitenkään mahdu laitteen 

keskusmuistiin, täytyy ne tallettaa ulkoiseen flash-muistiin, josta niitä noudetaan 

sitä mukaan kun niitä tarvitaan. Käskyt täytyy kuitenkin siirtää kontrollerin RAM-

muistiin osissa, sillä jokaisen käskyn hakeminen erikseen olisi toivottoman 

hidasta. Koska käskyjen lisäksi ulkoisessa flash-muistissa pidetään muita 

käyttöliittymäkohtaisia asioita, kuten fontteja, kieliä ja kuvia, täytyy flash-muistin 

sisällöstä ja ajohetkellä RAM-muistissa olevista asioista pitää kirjaa.   

Kirjanpito toteutetaan kahdella rintamalla. Ulkoisen flash-muistin puolella 

muistialueen alkuun on varattu ennalta määrätty alue ”sisällysluetteloa” varten. 

Sisällysluettelosta käy ilmi millä muistialueella mikin ajon aikana mahdollisesti 

tarvittava resurssi sijaitsee. Jokaisen erillisen resurssin lisäksi sisällysluettelossa 

pidetään kirjanpitoa siitä, missä eri tavukoodifragmenttien alku- ja lopposoitteet 

ovat, sekä mikä jokaisen tavukoodifragmentin yksilöivä tunnistetieto on, jotta se 

osataan hakea RAM-muistiin, kun jokin toinen fragmentti sitä kutsuu. Tämän 

myötä paljastuukin yksi sulautetun virtuaalikoneen suunnittelun sudenkuopista. 

Jotta sisäisestä kirjanpidosta olisi mitään hyötyä, täytyy kontrollerin voida lukea 

sen tiedot, ja koska tietojen tarkastaminen, joka kerta kun uutta resurssia tarvitaan, 

olisi yhtä lailla toivottoman hidasta kuin yksittäisten käskyjen hakeminenkin, 
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täytyy sisällysluettelo ladata suorituksen alkaessa RAM-muistiin. Tämä taas 

aiheuttaa ongelman, sillä vaikka sisällysluettelon koko onkin huomattavasti 

vaatimattomampi kuin koko ulkoiseen flash-muistiin tallennetun sisällön koko, 

nousee senkin koko kenties tuhansien fragmenttien, sekä muun binääridatan 

myötä jo kymmeniin kilotavuihin. Valitsemamme kontrollerin RAM-muistin koko 

on 512 kilotavua, joten jopa 50 kilotavun sisällysluettelolla olisi käytössä 

ainoastaan kymmenesosa kontrollerin RAM-muistista. On kuitenkin pidettävä 

mielessä, että virtuaalikoneen koodiajo on huomattavasti kuluttavampaa RAM-

muistille kuin natiivikoodin ajo, koska virtuaalikone itsessään varaa jo 

merkittävän osan RAM-muistista ennen kuin varsinaista tavukoodia aletaan edes 

suorittaa ja jokainen pinoon puskettava elementti varaa 4 tavua muistia, oli se 32-

bittinen tai ei.  

3.7 Tapahtumakeskeisyys 

Kun virtuaalikoneen perustoiminnot oli saatu sellaiseen kuntoon, että niillä pystyi 

alustavan käyttäliittymäprojektin luomaan, alettiin miettiä sitä, miten 

virtuaalikone reagoisi erilaisiin tapahtumiin. Tärkein näistä on 

kosketuspohjaisessa käyttöliittymässä luonnollisesti kosketus. Yksi 

olennaisimmista mittareista hyvälle käyttöliittymälle on sen reagointinopeus. 

Sormella koskettaessa ihminen huomaa noin 70 ms:a pidemmän viiveen, ja 

esimerkiksi siirrettäessä objektia näytöllä, jopa 5 ms:a pidemmän viiveen /6/.  

Lopullisena tavoitteena projektille on päästä alle 100 millisekunnin viiveeseen 

kaikissa, paitsi hyvin harvoissa poikkeustilanteissa. 5 ms:a pienempää viiveestä 

on turha edes haaveilla, sellaisen saavuttaminen on jo lähtökohtaisesti 

mahdotonta, sillä jo yksin näytön virkistystaajuus jopa 60 Hz näytöllä on rajoittaa 

seuraavan kuvan piirtämisen pahimmillaan vaatimattomaan 16,67 ms:iin. Lyhyen 

testauksen tuloksena todettiin yksinkertaisten sivujen piirrossa sivufragmenttien 

toistamiseen kuluvan ajan olevan lähes merkityksetön, tapahtumien jonotus sen 

sijaan saattaa tuoda järjestelmään huomattavaa viivettä. Tätä on kuitenkin vaikea  

luotettavasti testata tässä vaiheessa, kun kaikki mahdollisesti myöhemmin 

tarvittavat tapahtumat eivät ole vielä selvillä. Suurin osa tapahtumista ei 
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kuitenkaan hidasta kosketukseen reagoimista, sillä useimmat tapahtumat, kuten 

UART-kommunikaatioon reagoiminen, sijoitetaan pienemmän prioriteetin 

puskuriin, koska niihin regoimisen nopeus ei ole käyttöliittymän käytettävyyden 

kannalta  merkityksellistä, niin kauan kuin pysytään kohtuullisissa viiveissä, sillä 

esimerkiksi UART-kommunikaatiossa ainoastaan kehyksen käsittely vaatii 

virtuaalikoneen huomiota, loppu tapahtuu keskeytyksessä. 

Kosketustapahtumat ja UART-kommunikaatio eivät kuitenkaan ole ainoita 

tapahtumia joita käyttöliittymä kohtaa, myös esimerkiksi 

rekisterikirjoitusindikaatiot aiheuttavat tapahtumia, joihin täytyy vastata sopivalla 

aikataululla. Koska virtuaalikone reagoi kaikkiin tapahtumiin tavukoodin avulla, 

täytyy eri tapahtumista laukaista eri tavukoodifragmentteja. Näitä ei kuitenkaan 

voida asettaa ajettavaksi heti kun tapahtuma vastaanotetaan, vaan ne täytyy 

jonottaa odottamaan hetkeä, kun sillä hetkellä ajettava fragmentti on suoritettu, 

muuten virtuaalikoneen pino menisi sekaisin, ja saattaisi vuotaa yli jatkuvista 

tapahtumista johtuen.  

Tapahtumat siis jonotetaan, tarkemmin sanottuna kahteen rengaspuskureina 

toteutettuun FIFO-puskuriin, jossa ensimmäisenä tullut tapahtuma käsitellään 

ensimmäisenä /11/. Koska tapahtumia on erilaisia, ja jotkut niistä ovat 

huomattavasti aikakriittisempiä kuin toiset, on jonoja kaksi, toinen aikakriittisille, 

ja toinen muille tapahtumille. Virtuaalikoneen suorittaessa loppuun sillä hetkellä 

ajettavan fragmentin, tarkastaa se ensin korkeamman prioriteetin tapahtumien 

jonon, ja mikäli jonossa on tapahtumia, suoritetaan ne järjestyksessä. Mikäli jono 

on tyhjä, tarkistetaan alemman prioriteetin tapahtumien jono samaan tapaan, ja 

suoritetaan mahdollisesti jonossa seuraavana oleva tapahtuma. Jokaisen alemman 

prioriteetin tapahtuman jälkeen suoritetaan kuitenkin aina korkeamman 

prioriteetin tapahtuma, mikäli sellainen jonossa on.  Kuvasta 7 nähdään  

virtuaalikoneen pääsilmukan perustoiminta, koska virtuaalikoneen toiminta 

perustuu  lähes kokonaan fragmentteihin, ei pääsilmukassa tarvitse tehdä juuri 

muuta kuin jonottaa tulossa olevia fragmentteja, sekä huolehtia siitä, että tulossa 

olevien fragmenttien mahdollisesti kutsumat fragmentit on haettu RAM-muistiin, 

jotta niitä ei tarvitse fragmentin ajon aikana hakea, muuten fragmenttien 
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noutaminen ulkoisesta muistista saattaa hidastaa käyttöliittymää liiaksi.

  

Kuva 7. Pääsilmukan  vuokaavio 
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3.7.1 Rekisteritaulukko 

Aikasemmin ”Osoitusmuodot”-kappaleessa mainittu rekisteritaulukko toimii 

virtuaalikoneessa yhteisenä muistialueena, jonka elementit sekä 

suunnitteluohjelma että mahdollisesti isäntälaite, tuntee. Tällä hetkellä 

rekisteritaulukko sisältää myös joitain virtuaalikoneen sisäisiä muuttujia, joita 

kumpikaan edellämainituista ei näe, mutta joille on varattu indeksit taulukosta. 

Tämä saattaa muuttua jatkokehityksessä.  

Tähän tullaan ehkä myös jatkossa soveltamaan jossain muodossa Tietolaitteen T-

Plat.E-ohjelmistoalustassa toteutettua REG-lohkoa, joka mahdollistaa luku- ja 

kirjoitusindikaatioiden liittämisen muuttujiin tai muistiosoitteisiin ja toimii 

käytännössä referenssitaulukkona kahden koodilohkon välilllä. Koska lohkon 

käyttöönotto olisi kuitenkin vaatinut muutoksia siihen, ei sitä ole vielä tässä 

vaiheessa toteutettu. Virtuaalikoneen rekisteritaulukko toteutettiin siis alustavasti 

siten, että rekisteritaulukkoon kirjoittavat käskyt generoivat tapahtumia, sitä 

mukaan kun kirjoituksia tapahtuu. Tehtäessä kirjoitus rekisteritaulukkoon jollain 

ST_REG-käskyistä, tarkastaa käsky onko indeksi johon kirjoitetaan sellainen, 

jonka muuttamisen pitäisi aiheuttaa tapahtuma virtuaalikoneessa, jos on, lisätään 

ko. tapahtuma jonoon, jolloin kirjoituksen tehneen fragmentin suorituksen 

loputtua asetetaan tapahtuman käsittelevä fragmentti ajoon. 

Sen lisäksi, että rekisteritaulukko toimii suunnitteluohjelman ja isäntälaitteen 

rajapintana, se toimii myös virtuaalikoneen sisäisesti fragmenttien välisenä 

rajapintana. Osa fragmenttien tallentamasta informaatiosta on mahdotonta, tai 

toteutuksen testaamisen kannalta haastavaa sijoittaa pinoon, koska fragmentit 

eivät saa jättää elementtejä pinoon suorituksensa loputtua. Esimerkki tällaisesta 

informaatiosta ovat käyttöliittymän nappien kahvat (eng. handle). Koska kahvojen 

avulla voidaan muokata napeille annettuja ominaisuuksia, täytyy ne pitää 

muistissa niin kauan kuin niiden sivu on aktiivisena ja vaikka kosketustapahtuman 

muuttaessa jotain napin ominaisuutta, täytyy kosketukseen reagoivan fragmentin 

saada napin kahva jostain ennalta sovitusta osoitteesta Tämä osoite on 
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rekisteritaulukon indeksi, johon suunnitteluohjelma tallentaa nappien kahvat ja 

kaikki vastaavat muuttujat. 

3.8 EmWin-rajapinta 

3.8.1 2-D objektit ja widgetit 

Varsinainen näytölle piirtäminen tapahtuu emWin-grafiikkakirjastoa hyödyntäen. 

Koska emWin on laaja kirjasto, joka sisältää perusfunktioiden lisäksi useita 

edistyneempiä ominaisuuksia, kuten ikkunoinnin, monipuskuroinnin ja 

kursorihallinnan, kannattaa kirjaston monipulisesta kokoelmasta kääntää 

projektiin ainoastaan pieni osa. Tavukoodin puitteissa jokaisen osan 

implementoiminen vaatii oman työnsä, joten oli tärkeää rajata projektille 

olennaiset funktiot. Näitä olivat tietysti etenkin 2-ulotteiset piirto-operaatiot kuten 

laatikoiden ja ympyröiden piirtäminen. Näiden lisäksi jokainen käyttöliittymä 

tarvitsee tekstiä, joten valittavana pitää olla kirjoitusfunktioita sekä useita fontteja. 

Funktioita voidaan lisätä sitä mukaan kun virtuaalikone kehittyy, mutta 

opinnäytetyön kirjoitusvaiheessa oli toteutettu nämä peruselementit sekä 

muutamia monimutkaisempia, kuten graafin piirto.   

EmWinin funktioita ei luonnollisesti voida kutsua tavukoodista suoraan, vaan 

niitä varten täytyy rakentaa rajapinta, jonka avulla voidaan suoraan tavukoodilla 

ilmaista mitä funktioita kutsutaan. Suurin osa olennaisista piirtofunktoista, kuten 

DrawRect() tai DispString() on helppo toteuttaa, pinoon pusketaan argumentit 

funktiota varten ja kutsutaan funktiopointteritaulukon kautta rajapintafunktiota, 

joka hakee argumentit pinosta ja kutsuu emWinin vastaavaa funktiota. Niin kauan 

kuin piirrettävään objektiin ei tarvitse päästä käsiksi uudelleen, toimii tämä 

logiikka lähes mille tahansa objektille, ainoastaan pinoon puskettavien 

argumenttien määrä vaihtelee.  

Usein halutaan kuitenkin tallentaa jonkinlainen kahva piirrettäviin objekteihin, 

jotta niiden ominaisuuksiin päästään myöhemmin käsiksi. Tämä saattaa olla 

vaikkapa teksti tekstilaatikossa, tai pudotusvalikon elementtien tekstit. Tällöin 

tiedot täytyy tallentaa ja linkata jotenkin käytettävään objektiin. Tässä emWin-
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kirjaston Widgetit tulevat käyttöön. Widgetit ovat nimensä mukaisesti 

ikkunaobjekteja (Window Object) ja ne sisältävät jokaiselle widgetille ominaista 

dataa tallennettuna structiin. Kahva taas on jokaiselle objektityypille yksilöllinen 

tunniste, juokseva luku joka kasvaa sitä mukaan kun aktiivisia ikkunaobjekteja 

luodaan, objektin tuhoaminen poistaa kahvan ja vapauttaa objektin varaaman 

muistin. Kahvojen käyttäminen mahdollistaa sen, että virtuaalikoneen, ja siten 

tuotetun tavukoodin tarvitsee muistaa ainoastaan yksi 32-bittinen luku, jolla se 

pääsee käsiksi muuhun objektiin kuuluvaan dataan. Nämä kahvat tallennetaan 

rekisteritaulukkoon, mutta tämä voi muuttua tulevaisuudessa. Kahvojen 

käyttäminen helpottaa objektien tunnistusta ja arvojen tallennusta, mutta tarkoittaa 

sitä, että kaikkien objektin sisältämien arvojen hakemista varten joudutaan 

käyttämään emWinin sisäisiä hakufunktioita. Nämä voi kuitenkin pakata 

objektikohtaisesti funktiotaulukkoon, jolloin niiden kutsuminen saadaan pakattua 

helpommin toteutettavaan muotoon. Ikkunaobjektit vievät myös luonnollisesti 

enemmän muistia, esimerkiksi nappiobjekti vie 40 tavua RAM-muistia ja yhden 

kilotavun ROM-muistia /7/. Tämä on kuitenkin edullien uhraus, sillä 

ikkunaobjektien  käsittely on nopeampaa callback-funktoiden ansiosta.  

Kun emWin huomaa jonkin ikkunaobjektin alueen pikselin vaihtuneen edellisestä 

kuvasta, se lähettää ikkunointihallitsijan (Window Manager) kautta viestin 

callback-funktiolle, että ikkunan alue on piirrettävä uudelleen. Jos jokainen 

näytöllä oleva objekti pitäisi piirtää tavukoodin avulla erikseen uudelleen, saattaisi 

se hidastaa huomattavasti käyttöliittymän kykyä reagoida ulkoisiin tapahtumiin,  

ja lisäisi generoitavan tavukoodin määrää huomattavasti. Toinen vaihtoehto olisi 

piirtää koko näyttö uudelleen joka kerta, mikä on mahdollista, mutta tarkoittaisi 

sitä, että pitkiä kokonaisen sivunpiirron suorittavia fragmentteja pitäisi ajaa joka 

kerta kun tapahtuma ilmenee. Tämä ei muodostu ongelmaksi 

kosketustapahtumissa, mutta esimerkiksi liukusäädintä käytettäessä pitäisi kuva 

piirtää uudelleen käytännössä jokaisella virkistyskerralla, mikä tuhoaisi 

käyttöliittymän kyvyn reagoida muihin tapahtumiin.  
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3.8.2 Ulkoisen flashin objektit 

Kuten aikaisemmin on todettu, tallennetaan ulkoiseen flash-muistiin 

tavukoodifragmenttien lisäksi kaikki käyttöliittymän tarvitsemat grafiikkaobjektit. 

Näihin kuuluvat esimerkiksi fontit, kuvat sekä kielet. EmWin tukee niin fonttien 

kuin bitmappienkin hakemista muistista suoratoistona (Streaming). Tämä 

tarkoittaa käytännössä sitä, että virtuaalikoneeseen tarvitsee toteuttaa ainoastaan 

callback-funktio, joka hakee määrätyn määrän tavuja muistiin, ja antaa 

suoratoistofunktiolle osoittimen tämän muistialueen alkuun. EmWin tarvitsee 

kuvan piirtämiseen ainoastaan yhden näytön vaakarivin verran verran muistia, 

mikä helpottaa etenkin suurien kuvatiedostojen siirtämistä näytölle /8/. Muistin 

säästämisen lisäksi toteutuksen etuna on se, että se on käytännössä rajoitukseton. 

Niin kauan kuin kuvan formaatti pysyy ehjänä, voi callback funktio hakea piirtoon 

tarvittavan puskurin datan mistä tahansa. Virtuaalikoneen rajapinta ei kuitenkaan 

kärsi tästä, sillä piirrettävien kuvien sijainti on määritelty sisällysluettelossa. 

Tällöin tavukoodissa voidaan virtuaalikoneelle antaa yksinkertaisesti 

sisällysluettelon indeksi, jonka perusteella kuva piirretään.  

Myös fonttien piirtäminen tukee tätä samaa logiikkaa. Fonttien tallentamiseen 

ulkoiseen muistiin käytettään XBF-formaattia, joka mahdollistaa fonttien käytön 

ilman, että niiden tarvitsee sijaita sisäisessä muistissa. Tämä säästää huomattavia 

määriä muistia, etenkin kun näytön pienestä resoluutiosta johtuen joudutaan 

käyttämään reunanpehmennettyjä fontteja. Tämän ansiosta voidaan 

käyttöliittymissä käyttää myös todella suuria fontteja ilman pelkoa siitä, että 

muisti ei riitä niiden piirtämiseen.  Myös erilaiset merkistöt ja kielet voidaan 

tallentaa flash-muistiin ja emWin tukee niiden välillä vaihtamista yksinkertaisen 

CSV-tiedoston avulla, joka voidaan myös sijoittaa flash-muistiin haettavaksi 

callback-funktion avulla. Tämä ei kuitenkaan vielä opinnäytetyön tekohetkellä 

ollut olennainen pohdiskelun aihe, joten sen tarkempi toteutus jäi myöhemmäksi.  

3.8.3  Reunanpehmennys 

Mikä tahansa näytölle piirrettävä objekti koostuu neliönmuotoisista pikseleistä. 

Piirrettäessä pyöreitä muotoja tai vinoja viivoja, täytyy objektin oikea muoto 
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imitoida piirrettävillä neliöillä. Tästä syntyy aliasointia ja varsinkin pienillä 

näytön resoluutioilla se saa objektit näyttämään kulmikkailta. Tätä efektiä voidaan 

vähentää käyttämällä reunanpehmennystä eli antialiasointia. 

Reunanpehmennyksen idea on, että sen sijaan että viivan muodostamat pikselit 

piirrettäisiin ”On/Off” periaatteella, eli joko pikseli piirretään tai ei, piirretään 

näiden pikseleiden lisäksi osittain läpinäkyviä pikseleitä, jotka antavat viivalle 

vähemmän tarkan reunan, jonka ihminen tulkitsee sulavampana muotona. 

Kuvassa 8 on esitetty esimerkki emWinin käyttämästä reunanpehmennyksestä 

fonteissa.  

 

Kuva 8. Reunanpehmennys kahdella ja neljällä bitillä pikseliä kohti /8/ 

Kuten kuvasta huomataan, näyttävät reunanpehmennetyt kirjaimet huomattavasti 

luettavammilta. Kuvasta on kuitenkin myös välittömästi selvää että 

reunapehmennetyt fontit vaativat enemmän resursseja, koska viivaa tai fonttia 

esittäviä pikseleitä täytyy piirtää huomattavasti enemmän. Tämän lisäksi 

pehmennykseen käytettävien pikseleiden väri pitää laskea erikseen, sillä sen pitää 

sulautua taustaan, eli jokaisen pehmentämiseen käytettävän pikselin tulee olla 

sekoitus kahta RGB-värikoodia: piirrettävän objektin väriä ja taustan väriä.  
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EmWin tukee kahta reunanpehmennyksen tasoa, 2bpp ja 4bpp, eli kahta ja neljää 

bittiä pikseliä kohti, näiden vaatiman muistin määrä kasvaa lineaarisesti. 2bpp 

vaatii kaksi kertaa enemmän muistia kuin 1bpp (ei reunanpehmennystä) ja 4bpp 

neljä kertaa enemmän /9/. Ilman reunanpehmennystä ei kokonaan pärjätä, sillä se 

on kasvanut niin olennaiseksi osaksi jokaista nykyaikaista käyttöliittymää, että sen 

puuttuminen paistaisi silmään välittömästi, etenkin pienen resoluution näytöllä, 

jossa pikseleitä joista kuva muodostetaan, on vähemmän. Koska fontit valitaan 

suunnitteluohjelmassa ja ainoastaan noudetaan ulkoisesta muistista, on 

virtuaalikoneen helppo tukea molempia ja,  koska 4bpp:n reunanpehmennys vie 

prosessorilta ainoastaan noin 4 % kauemmin, on ainoa merkityksellinen ero 

varatun muistin määrässä. /10/ 

3.8.4 Korkeamman tason funktiot 

Kuten aiemmin on todettu, voidaan niin muodot kuin napitkin piirtää 

yksinkertaisesti kutsumalla ”yksi yhteen” rajapintafunktioita. Virtuaalikone tukee 

kuitenkin myös suurempia kokonaisuuksia piirtäviä funktioita, jotka piirtävät 

näytölle kokonaisia näkymiä tietyssä järjestyksessä ottamalla arvot suoraan 

pinosta. Tällaisia funktioita ovat esimerkiksi graafin piirto, joka kutsuu 

automaattisesti useampaa alifunktiota, joilla määritellään erilaiset graafin 

ominaisuudet, kuten skaala, värit ja graafin tyyppi. Tällaisissa funktioissa pinon 

koko ennen funktiokutsua saattaa paisua isoksi ja on oltava varovainen ettei pinoa 

kuormiteta liiaksi turhilla parametreilla. Nämä funktiot kuitenkin nopeuttavat 

monimutkaisempien piirtorutiinien suoritusta, koska jokaista funktiota ei tarvitse 

kutsua suoraan tavukoodista käsin.  

3.8.5 Kosketusten tunnistaminen 

Koska projektin tarkoitus on tukea kosketusnäyttöä sekä mahdollisesti 

painonappeja, täytyy kosketukset luonnollisesti tunnistaa jotenkin. Rautatasolla 

tämä tapahtuu kosketuskontrollerilla, joka hakee resistiivisen näytön 

painalluskohdan ja lähettää sen prosessorille. Raudan sisäinen toteutus on käyty 

tarkemmin läpi kappaleessa 5.4.  
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Kun signaali kosketuksesta tulee prosessorille, aiheuttaa se keskeytyksen, jossa 

voidaan hakea kosketuksen x- ja y-koordinaatit ja reagoida niihin halutulla 

tavalla. EmWin tukee kosketusten käsittelyä kirjaston sisäisesti, se kokoaa 

kosketukset FIFO-puskuriin, ja reagoi niihin omalla ajallaan. Kun kosketus 

puretaan puskurista, lähetetään se window managerin käsiteltäväksi, joka 

tarkastaa osuiko kosketus johonkin widgeteistä ja jos osui, window manager 

lähettää osutulle widgetille käskyn suorittaa kosketuksen vaatimat toimenpiteet, 

sekä mahdollisesti piirtää itsensä uudelleen. /8/ Metodi toimii hyvin, mutta se ei 

sovellu virtuaalikoneen käyttötarkoitukseen, sillä kosketusten johdosta 

suoritettavat fragmentit olisi vaikea valita emWinin rajapinnan kautta ja erilaisia 

tapoja reagoida kosketukseen olisi rajallinen määrä. Lisäksi, koska emWin 

käsittelee ainoastaan widgetteihin osuneet kosketuksen, olisi kaikkiin 

kosketustapahtumiin pakko käyttää widgettejä, jotka ovat rajallisia 

toiminnallisuudeltaan.  

Tämän sijaan kosketukset toteutetaan kuten kaikki muukin, fragmenteilla. 

Jokaiseen käyttöliittymän sivuun on sidottu kosketusfragmentti, ja sivun ollessa 

aktiivinen, kaikki kosketustapahtumat käsitellään tämän fragmentin avulla. 

Kosketuksen tapahtuessa, pusketaan kosketustapahtuma virtuaalikoneen FIFO-

puskuriin, sekä tallennetaan x- ja y-koordinaatit rekisteritaulukkoon. 

Kosketustapahtuman käsittelyn tullessa kohdalle, haetaan oikea fragmentti 

nykyisen sivun perusteella, jota pidetään rekisteritaulukossa. Sivu on käsitteenä 

käytännössä merkityksetön, sen ainoa tehtävä on sitoa kosketukset oikeisiin 

tapahtumiin, sekä kertoa virtuaalikoneelle, koska kaikki näytöllä olevat objektit 

tulee pyyhkiä pois, ja koska niiden mahdollisesti varaama muisti voidaan 

vapauttaa. Sivun vaihtaminen tuhoaa näytöllä sillä hetkellä olevat widgetit ja 

vapauttaa niiden varaaman muistin. Nykyinen sivu on ainoastaan muuttuja 

rekisteritaulukossa.  

Kosketusfragmentti testaa  rekisteritaulukossa olevien x- ja y-koordinaattien 

osumisen näytön ”hotspotteihin”. Menetelmä on hitaampi, mutta 

ominaisuuksiltaan rajoitukseton, kosketusfragmentti voidaan generoida 

suunnitteluohjelmalla, kuten myös jokainen tapahtuma, jota siitä mahdollisesti 
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kutsutaan. Näin ainoa rajoite kosketuksille on virtuaalikoneen käskykanta sekä 

sisäiset funktiot. Lisäksi tämä tekee helpoksi sitoa yksinkertaisia tapahtumia 

kosketuksiin ilman koodia. Koska esimerkiksi sivun piirto, tai kuvanvaihto ovat 

ainoastaan tiettyjen fragmenttien suorittamista, on suunnitteluohjelman avulla 

yksinkertaista liittää näiden fragmenttien suoritus kosketusfragmenttiin.  

Tässä tavassa on kuitenkin yksi heikkous. Normaalien kosketusten, eli 

painallusten ja vapautusten lisäksi, täytyy virtuaalikoneen tukea painalluksen 

pohjassa pitämistä. Pohjassa pitäminen toimii lähtökohtaisesti eri tavalla, sillä 

uusia painalluskoordinaatteja täytyy syöttää jatkuvasti käsiteltäviksi. Mikäli 

jokaisen yksittäisen koordinaatinmuutoksen pitäisi aiheuttaa kosketustapahtuma, 

jouduttaisiin kosketusfragmentti suorittaa kymmeniä kertoja sekunnissa, minkä 

aikana joko mikään muu osa koodista ei saisi suoritusvuoroa tai kosketukseen 

reagointi hidastuisi merkittävästi. Varsinaista ratkaisua tähän ei opinnäytetyön 

kirjoittamisen hetkellä ole, mutta yksi mahdollinen ratkaisu on sitoa ensimmäisen 

kosketuksen testauksen jälkeen kosketus siihen fragmenttiin, joka sen johdosta 

suoritettiin. Toinen mahdollisuus on puskuroida kosketukset ja suorittaa 

ainoastaan osa niistä, jättäen turhat, toisiaan koordinaateissa lähellä olevat 

kosketukset pois. Kumpikaan tavoista ei kuitenkaan ole virheetön, minkä johdosta 

kumpaakaan ei ole vielä implementoitu virtuaalikoneeseen.  
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4 LAITTEISTO 

Projektia varten suunnitellaan lopulta kokonaan oma levynsä, mutta 

demoamistarkoituksessa opinnäytetyön puitteissa, tyydyimme muokattuun 

valmiiseen kittiin, eli kehitysalustaan. Kittiä tuli muokata, koska kittiä jossa olisi 

ollut tarvitsemamme näyttö ja prosessori, ei löytynyt sellaisenaan. Valitettavasti 

muokkaaminen tarkoitti hyppylankojen kiinnittämistä suoraan prosessorin ja kitin 

lisälaitteiden  pinneihin, mikä teki debuggaamisesta erityisen hankalaa. 

4.1 Mikrokontrolleri 

Näytön ajaminen, varsinkin graafisesti vaativien kuvien piirtäminen, vaatii 

suorituskyvyltään pätevän prosessorin. Siksi esimerkiksi 8- ja 16-bittiset 

mikrokontrollerit olivat heti kättelyssä pois vaihtoehdoista. Valitettavasti 

LPC1769-mikrokontrolleri, jossa on Cortex-M3-prosessori ja jota on 

Tietolaitteella käytettyy useissa projekteissa, ei käynyt tähän, sillä sitä oltiin 

testattu aiemmin vastaavanlaisissa näyttöprojekteissa, eikä sen teho 

yksinkertaisesti riitä projektin vaatimuksiin. Aikaisemmissa projekteissa oli 

kuitenkin todettu hyväksi STM32-sarjan mikrokontrollerit, ja niistä löytyi 

muunmuassa Cortex-M4- ja -M7-prosessorit, joista molemmissa on jo huomattava 

määrä tehoa sulautetuksi prosessoriksi. Koska näytön ajamisen lisäksi projektiin 

tuo oman lisärasituksensa se, ettei suoritettavaa tavukoodia käännetä 

natiivikoodiksi, vaan se pyörii virtuaalikoneen päällä, päädyimme lopulta 

tehokkaampaan M7-malliin.  

Kuten kuvasta 9 huomataan, on M7 STM:n mikrokontrollerilinjan kärkipäässä 

tehokkuutensa puolesta. Sen tehon ylittää ainoastaan H7-sarja, joka myös käyttää 

Cortex-M7-prosessoria. Tehokkaamman prosessorin käyttäminen ei siis tule 

kysymykseen, sillä merkittävästi lisätehoa tarjoavat vasta prosessorit, jotka 

toimivat täysin eri tekniikalla, hyläten sulautetun prosessoreille ominaisen flash-

muistin ja ladaten suoritettavat tiedostot suoraan RAMiin. Myöskään 

tehottomampaa prosessoria on turha harkita, sillä se saattaa muodostua 

pullonkaulaksi, eikä prosessoreiden välillä hinnan puolesta ole suurta eroa. 
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Kuva 9. ST Microelectronicsin ydinvaihtoehdot. /17/ 

4.2 LCD-näyttö 

Koska projektin päätavoite on yleiskäyttöisyys, ei se saa olla sidottuna yhteen 

näyttölaitteeseen. Jostain on kuitenkin aloitettava, niin otettiin projektin 

lähtökohdaksi geneerinen 3,5 tuumainen kosketusnäyttö, jossa on 320x240 

resoluutio (Displaytech DT035BTFT-TS). Näytön alhainen pikselimäärä 

varmistaa ettei sen ajaminen ole liian raskasta, mutta tarkoittaa toisaalta sitä että 

esimerkiksi reunanpehmennyksen käyttö on pakollista, muuten kirjaimista tulee 

teräviä ja epämiellyttävän näköisiä.  Vaihtokauppa on kuitenkin edullinen koska 

pienemmän resoluution näyttö on halvempi ja pienen kokonsa ansiosta sen PPI  

on 114, mikä tekee siitä vielä sangen luettavan (vertaa, esimerkiksi 42 tuumaisen 

FullHD-television PPI on 52). Koska hinta on tärkeää pitää matalana, eikä 

kosketusnäytöltä vaadita paljon käyttöominaisuuksia, päädyttiin käyttämään 

resistiivistä näyttöä kapasitiivisen sijaan. Resistiivisen näytön käyttö on 
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perusteltua myös siksi, että laitetta saatetaan joutua käyttämään esimerkiksi paksut 

hanskat kädessä tai pölyisessä ympäristössä, jolloin kapasitiivinen näyttö ei 

tunnista kosketusta, lisäksi resistiivisen näytön ulommainen kerros on yleensä 

muovia, mikä tekee siitä huomattavasti kestävämmän kuin ohut lasi. 

4.3 Kehitysalusta 

Valitsemamme kehitysalusta oli STM32F769i-DISCO, koska se sisälsi 

haluamamme prosessorin ja sen käytöstä oli jo hyviä kokemuksia. Alustassa 

valmiina ollut näyttö poistettiin ja alustan päälle suunniteltiin lisälevy, johon 

näyttö sekä kosketuksen tunnistuspiiri laitettiin.  

Hankalaksi prosessin teki se, että alkuperäistä suunnitelmaa varten oli prosessorin 

pinnijärjestys näytön suhteen jo päätetty, mutta kitillä ko. pinnit olivat erilaisten 

lisälaitteiden käytössä. Tästä johtuen osa lisälaitteista, kuten Ethernet ja USB-

OTG, jouduttiin poistamaan käytöstä ja niiden pinneihin juottamaan hyppylankoja 

näytön lisälevyä varten. Prosessi oli paitsi virhealtis ja sitä jouduttiinkin 

korjaamaan useaan kertaan myös hankala debugata, sillä lisälevyn alle meneviin 

levyn osiin ei saanut kiinnitettyä oskilloskooppia. Näistä ongelmista johtuen, ei 

näyttöä saatu kitillä koskaan toimimaan ja ainoa rautaan asti saatu demo oli saman 

kitin alkuperäisellä näytöllä.  
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5 NÄYTÖN TOIMINTA 

Erilaisia näyttöjä ja niiden ohjaustekniikoita on paljon. Projektissa oli kuitenkin jo 

ennen omaa osuuttani päädytty käyttämään rinnakkaisväylää, jossa jokaista RGB-

väriskaalan väriä kuvataan valinnaisella määrällä bittejä, meidän tapauksessamme 

valitsimme RGB565:n, jossa eri värit saavat nimensä mukaisesti eri määrän 

bittejä, viisi punaiselle, kuusi vihreälle ja viisi siniselle, eli yhteensä 16 bittiä, 

josta termi 16-bitin värisyvyys. Valitsemamme näyttö tukee jopa RGB888:a, jossa 

jokainen väri saa kuvaukseensa kahdeksan bittiä. Koska värit eivät kuitenkaan ole 

projektimme kannalta kovin merkittäviä, ja pienemmän värisyvyyden käyttäminen 

vähentää tarvittavan datan siirtämistä RGB-väylän kautta, päädyimme siihen 

tulokseen, että 565 on riittävä värisyvyys. 

Valitsemamme näytön resoluutio on 320*240, koska jokaisen pikselin piirtoon 

rinnakkaisväylän kautta tarvitaan yksi kellopulssi, vaatii koko näytön piirtäminen 

vähintään 76 800 kellopulssia. Todellisuudessa luku on suurempi, kun siihen 

lisätään niinsanotut puskurialueet, jotka käydään läpi tarkemmin seuraavassa 

luvussa /12/. Näyttömme hallittavaksi pikselimääräksi tulee kuitenkin 76 800 

pikseliä, koska puskurialueet eivät kuormita prosessoria tai väylää, vaan ne ovat 

ainoastaan aikaikkunoita, joiden aikana ei tarvitse lähettää dataa. Koska LCD-

näytön kuva täytyy virkistää vaikkei pikselit vaihtuisikaan, on väylän kuormitus 

koko ajan vakio, ja se voidaan laskea kertomalla em. pikselimäärä värisyvyydellä 

sekä virkistystaajuudella, eli tässä tapauksessa 60:llä. Näin ollen saamme väylän 

kuormitukseksi:  

                                .           (1) 

Siinä missä rinnakkaisväylän käyttäminen on datan formaatin kannalta 

yksinkertaista, ei näin ole näytön hallitsemisen kannalta. Toisin kuin 

edityneemmissä protokollissa, joissa näytön ohjaaminen tehdään näytön sisäisesti, 

ja tarvittava data annetaan sarjaväylän kautta, täytyy meidän hallita myös näytön 

ohjaamista manuaalisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että näytölle täytyy 

väridatan lisäksi antaa seuraavat signaalit: 
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 Vertikaalinen synkronointipulssi 

 Horisontaalinen synkronointipulssi 

 Kellopulssi 

Kellopulssi säätelee koko koneistoa ja siihen verrattuna toimivat muut signaalit, 

myös väridatasignaalit. Eri valmistajien näytöillä on erilaisia aika-alueita, joita on 

noudatettava jotta näytön sisäinen ohjain voi toimia halutulla tavalla. Nämä 

ajoitukset on yleensä kerrottu näytön tai näytönohjaimen datalehdessä. /12/ 

5.1 Kellopulssi 

Piirrettäessä kuvaa LCD-näytölle, täytyy jokainen pikseli piirtää yksi kerrallaan. 

Tämä tarkoittaa sitä, että jokaista pikseliä kohden tarvitaan kellopulssi, jonka 

nousevalla tai laskevalla reunalla pikselin väridata lähetetään. Tarvittavan 

kellopulssin taajuus riippuu siis siitä, kuinka monta pikseliä näytöllä halutaan 

näyttää ja kuinka monta kertaa sekunnissa näytölle halutaan piirtää. Periaatteessa 

tämä olisi siis 320 * 240 * 60, eli näyttömme pikseleiden määrä rivillä, kerrottuna 

rivien määrällä kerrottuna virkistystaajuudella. Näin ei kuitenkaan käytännössä 

ole, vaan aktiivisen näyttöalueen lisäksi tarvitaan, näytön valmistajasta riippuen, 

jokin määrä kellopulsseja ennen horisontaalista ja vertikaalista synkronointia, 

sekä synkronointipulssit itse. Näin ollen esimerkiksi meidän näytöllämme 

todelliseksi kellopulssin taajuudeksi tulee  

                                                    (2) 
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Kuva 10. Näytön piirtoalue ja synkronointimarginaalit /16/ 

5.2 Horisontaalinen synkronointi 

Horisontaalisella synkronoinnilla tarkoitetaan pulssia tai pulsseja, jotka kertovat 

näytölle, että piirrettävien pikseleiden riviä tulee vaihtaa. Horisontaalisen 

synkronoinnin leveys on yleensä 1 tai 2 pulssia, mutta sitä edeltävän 

horisontaalisen etuviiveen (horizontal front porch), jonka tarkoitus on antaa 

näytön- tai muistinohjaimelle aikaa valmistautua rivin vaihtoon, leveys on sen 

sijaan yleensä kymmeniä pulsseja. Horisontaalisen takaviiveen (horizontal back 

porch) tehtävä taas on antaa ohjaimelle aikaa jälleen valmistautua datan 

vastaanottoon ja sen leveys on yleensä muutamia kellopulsseja. Horisontaalisen 

synkronoinnin taajuus riippuu siis rivien määrästä näytöllä sekä näytön 

virkistystaajuudesta. Näin ollen meidän näyttömme horisontaalisen synkronoinnin 

taajuudeksi tulee /13/ 

                                            (3) 

5.3 Vertikaalinen synkronointi 

Siinä missä horisontaalinen synkronointi tapahtuu jokaisen rivin jälkeen 

kertomaan rivinvaihdosta, vertikaalinen synkronointi tapahtuu, kun kaikki rivit on 

käyty läpi ja on aika aloittaa ensimmäiseltä riviltä. Koska vertikaalinen 
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synkronointi ja siihen kuuluvat vertikaalinen etu- ja takaviive tapahtuvat vain 

kerran koko näytön täyttämisen aikana, on sen taajuus sangen helppo laskea. 

Taajuus on virkistystaajuus suoraan, eli tässä tapauksessa 60 Hz. Myös 

vertikaalisessa synkronoinnissa on etu- ja takaviive, joiden tarkoitus on sama kuin 

horisontaalisenkin. /12/ 

5.4 Kosketuksen tunnistus 

Resistiivisen näytön kosketuksen tunnistus on yksinkertaisempi kuin 

kapasitiivisen. Resistiivisen näytön takana on yleensä kerros muovia, joka taipuu 

kosketuksesta ja kerros lasia, jota vasten muovia painetaan. Molemmat kerrokset 

on päällystetty jonkinlaisella johtavalla metalliseoksella, kuten tinaoksidilla. Kun 

nämä kerrokset painetaan toisiaan vasten, koskettavat metallikerrokset toisiaan ja 

päästävät pienen määrän virtaa läpi, jolloin kosketusohjain tunnistaa jännitteen 

muutoksesta, mihin kohtaan näyttöä on koskettu /14/. Tämän toteutukseen on 

useita tapoja. Valitsemamme näyttö käyttää ”neljän langan metodia” (4-wire 

method), jossa toinen kerros edustaa koordinaattiakselia x ja  ja toinen akselia y.  

Kapasitiivisen kosketusnäytön toimintaperiaate on monimutkaisempi, mutta 

käytännössä se tunnistaa sähköä johtavan pinnan kosketuksen kapasitiivisen 

kytkeytymisen avulla.  

Kun kosketuskontrolleri on päätellyt kosketuksen paikan, se nostaa jännitteen 

yhdessä linjoistaan, joka generoi keskeytyksen mikrokontrollerilla. 

Keskeytyksessä mikrokontrolleri hakee kosketuskontrollerilta tiedot paikasta, 

johon kosketus osui. Erilaisia kosketuksia on yleensä useita, ainakin ”kosketus 

alkoi”, ”kosketus loppui” ja ”pitkä kosketus”. Näihin reagointi tapahtuu saman 

keskeytyksen kautta, mutta niiden funktiot ovat yleensä erilaiset. Kosketuksen 

alkua käytetään yleensä käyttöliittymässä vaihtamaan painettavan objektin 

ulkonäköä indikoiden, että kosketus on tunnistettu, loppumista taas generoimaan 

varsinainen tapahtuma kosketukseen ja palauttamaan alkuperäinen ulkonäkö. 

Pitkää kosketusta taas käytetään kun halutaan ”raahata” objekteja, kuten 

liukusäädintä näytöllä.   
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6 ISÄNTÄLAITE JA SUUNNITTELUOHJELMA 

Projekti tarkoitus oli alusta lähtien, että näyttömoduulin tehtävä olisi toimia 

eräänlaisena lisäosana asiakkaan jo Tietolaitteelta tilaamiin tuotteisiin. Tuotteet 

tulisi jo suunnitteluvaiheessa suunnitella siten, että ne tukevat näyttölaitteen 

kiinnittämistä aina kun mahdollista. Näyttölaite kommunikoi isäntalaitteen kanssa 

UARTin avulla, käyttäen sitä varten suunniteltua omaa protokollaa. 

Suunnitteluohjelmalla käyttöliittymää suunniteltaessa tietyt isäntälaitteen 

rekisterit liitetään virtuaalikoneen rekisteritaulukkoon, jolloin suunnitteluohjelman 

kautta voidaan linkittää tietyt rekisterit päivitettäviksi näyttömoduulin kautta, tai 

asettaa ne generoimaan tapahtumia virtuaalikoneelle ja liittää tapahtumiin niistä 

ajettavaksi tuleva tavukoodi. UART-kommunikaation työstäminen ei kuitenkaan 

ollut opinnäytetyön kannalta mielekästä, sillä samalla olisi pitänyt muokata jokin 

olemassaoleva laite käyttämään virtuaalikonetta, eikä siihen yksinkertaisesti ollut 

aikaa.  

Suunnitteluohjelmaa alettiin aluksi tehdä virtuaalikoneen kanssa samaan aikaan, 

mutta valitettavasti kellään ei loppujen lopuksi ollut aikaa jatkaa sen työstämistä 

ja sen laajuus olisi mennyt sekä opinnäytetyön skaalan, että erikoistumisalueeni 

ulkopuolelle, joten en sitä itsekään voinut tehdä, mikä hidasti virtuaalikoneen 

suunnittelua huomattavasti. Suunnitteluohjelman perusperiaatetta ehdittiin 

kuitenkin hieman miettiä. Ohjelmalla voidaan luoda sivuja käyttöliittymään sekä 

linkittää nappien painallus, tai muu tapahtuma toisiinsa. Erilaisia muita 

tapahtumia voidaan liittää käyttöliittymän eri resursseihin, esimerkiksi 

lämpötilanmittausarvo isäntälaitteella voidaan linkittää käyttöliittymän 

näyttämään arvoon ja asettaa arvo päivittymään aina kun uusi mittausarvo tulee 

sisään. Tällöin jokainen lämpötilarekisterin muutos aiheuttaa tapahtuman, johon 

virtuaalikone reagoi ajamalla pätkän tavukoodia, joka lataa rekisterin arvon 

taulukosta ja piirtää sen edellisen arvon tilalle. Esimerkki on yksinkertainen, 

mutta havainnollistaa miten suunnitteluohjelmalla pystytään konfiguroimaan 

käyttöliittymää ilman, että varsinaista koodia tarvitsee kirjoittaa.   
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Tällaisia ohjelmia on jo olemassa Esimerkiksi Bubblen Groupin kehittämä Bubble 

on visuaalinen ohjelmointikieli, jonka suunnitteluohjelmalla voi generoida koodia 

yksinkertaisten elementtien avulla, jotka ohjelma kääntää koodiksi. 

Suunnitteluohjelma tukee tietenkin myös koodin kirjoittamista itse, jolloin 

kirjoitettu skriptikoodi käännetään myös tavukoodiksi. Tämä on hankalampaa, 

koska käyttäjä astuu ulos alueelta, joka on rajattu kun käytetään 

suunnitteluohjelman omia valmiita palikoita ja mikäli käyttäjä ei tunne 

virtuaalikoneen toimintaa, saattaa sen muistin käyttö tai suorituskyky helposti 

ylittyä. Tällöin on erityisen tärkeää, että suunnitteluohjelma tietää virtuaalikoneen 

käytössä olevat resurssit, ja pystyy jo generoidusta tavukoodista arvioimaan sen 

käyttämät resurssit.   
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7 TESTIKÄYTTÖLIITTYMÄ 

Koska suunnitteluohjelmaa ei kehitetty kuin hetki, sitä ei koskaan saatu 

generoimaan tavukoodia virtuaalikoneelle. Tämän vuoksi tavukoodi tuli kirjoittaa 

käsin, mikä teki sen tekemisestä hidasta ja virhealtista. Jo muutaman sivun ja 

napin sisältävä käyttöliittymä pitää sisällään satoja tavukoodikäskyjä, joten 

toteutettujen ominaisuuksien testaaminen piti hoitaa pienissä paloissa, testaten 

yhtä tai muutamaa tavukoodipätkää kerrallaan. Opinnäytetyön loppuvaiheessa tuli 

kuitenkin tehdä pieni käyttöliittymä, jossa olisi esitelty muutama yksinkertainen 

perusominaisuus, kuten sivunvaihto, napinpainallus ja arvojen esittäminen 

näytöllä. Tämä tehtiin simulaattorilla, ja testattiin toimivaksi alkuperäisellä 

näytöllä varustetulla STM32F769I-kitillä. Kuvassa 11 on esitetty muutama 

esimerkki käyttöliittymän sivuista. 

 

Kuva 11. Käyttöliittymän testaus 

Jo näin yksinkertainen pieni käyttöliittymä vaatii noin 350 tavukoodikäskyä, joten 

sen kirjoittaminen käsin vei huomattavasti aikaa. Käyttöliittymässä on kuitenkin 

toteutettu lukujen esitys, fonttien vaihtelu, kosketukseen reagointi, sekä kahden 

toimintalogiikaltaan erilaisen napin käyttö. Viimeisessä kuvassa taustan väri 

vaihtuu painamalla väritettyä neliötä, jotka toimivat nappeina samalla tavalla kuin 

windows-tyyliset napitkin, mutta ilman emWinin ikkunointihallitsijaa.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työn tuloksena kehitettiin ensimmäinen versio virtuaalikoneesta, jonka 

käskykanta tukee prosessorin perusperiaatteita, eli aritmeettisia operaatioita, 

vertailuoperaatioita ja ehdollisia hyppyjä. Virtuaalikoneen avulla pystyy 

piirtämään yksinkertaisia käyttöliittymiä ja se reagoi ulkoisiin tapahtumiin kuten 

kosketuksiin ajamansa tavukoodin avulla.  

Valitettavasti virtuaalikoneen toimintaa kokonaisuutena ei päästy testaamaan 

raudassa, sillä korjausyrityksistä huolimatta kustomoitua kittiä ei saatu piirtämään 

näytölle. Näyttö ei sellaisenaan olisi toiminut emWin-grafiikkakirjaston kanssa, 

vaan sille olisi pitänyt ohjelmoida oma ajurinsa ja tästä syystä kitin toiminnan 

debuggaukseen ei haluttu käyttää liikaa aikaa. Sen sijaan virtuaalikoneen toiminta 

testattiin ST:n jakelun mukana toimitetulla Windows-simulaattorilla sekä 

edellämainitulla kitillä ja sen alkuperäisellä näytöllä.  Windows-simulaattori 

helpotti virtuaalikoneen kehittämistä huomattavasti, koska suurin osa 

virtuaalikoneen logiikasta voitiin ohjelmoida windowsissa, jolloin flashin jatkuvaa 

ylikirjoittamista ei tarvita ja koodin debuggaus nopeutuu huomattavasti. 

Virtuaalikoneen testaaminen vei myös huomattavasti aikaa, sillä ilman 

suunnitteluohjelmaa jouduttiin tavukoodikäskyt kirjoittamaan käsin, mikä on 

huomattavan hankalaa.  

Virtuaalikoneen ensimmäinen versio on hyvä alku kehittämiselle, mutta ei vielä 

sellaisenaan palvele mitään projektia, ainakaan ennen kuin UART-kommunikaatio 

ja suunnitteluohjelma on kehitetty. Objektien haku flash-muistista jäi myös vielä 

hyvin alkeelliselle tasolle ja se onkin seuraava toteutettava ominaisuus. 
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