
ซีพียทู ำงำนอยำ่งไร (2)  

เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองตอ่เนื่องจำกเมื่อสองอำทิตย์ที่แล้ว เรำมำลองเลน่ซพีียจู ำลองกนัท่ี  

www.cp.eng.chula.ac.th/~piak/project/cpu1001.htm   ผมเลำ่ไว้ถงึตอนที่เรำก ำลงัเขยีนโปรแกรมเพื่อสัง่ให้ซีพียู

ท ำงำนเพื่อบวกเลขสองตวัเข้ำด้วยกนั ดงันี ้ (ขวำมือเป็นรหสัค ำสัง่  ตดัปะเข้ำซีพียจู ำลองเลย) 

mov r1     1,1 

add r1     2,2 

put r3     3,3 

 

ซึง่เมื่อเรำสัง่ให้โปรแกรมท ำงำน จะได้ผลลพัธ์ออกมำ  แตถ้่ำสงัเกตดจูะพบวำ่มีแตเ่ลขศนูย์ไมม่กีำรเปลีย่นแปลง เพรำะเรำยงั

ไมไ่ด้ให้เลขตัง้ต้น เรำสำมำรถเขยีนโปรแกรมเพิ่มเพื่อใสเ่ลข 10 ที่ช่อง 1 และ 20 ที่ช่อง 2 ดงันี ้ 

mvi 10     4,10 

put 1      3,1 

mvi 20     4,20 

put 2      3,2 

mov r1     1,1 

add r1     2,2 

put r3     3,3 

 
 

ค ำสัง่ mvi จะเอำเลข (เช่น 10 ตำมตวัอยำ่ง) ไปใสไ่ว้ในกระดำษทด แล้ว put 1 เพื่อเอำไปเก็บท่ีชอ่ง 1 ให้รหสั 4 หมำยถึง 
mvi  ให้คณุผู้อำ่นลองกรอกโปรแกรมดงันี ้ “4,10,3,1,4,20,3,2,1,1,2,2,3,3,0“ (เลข 0  ข้ำงท้ำยสัง่ให้
ซีพียหูยดุกำรท ำงำน)  แล้วลองใหมอ่ีกครัง้ ทำ่นก็จะได้ค ำตอบตำมต้องกำร สงัเกตช่องเก็บ 3 มีคำ่ 30 อยู ่   
 

เรำมำท ำโปรแกรมที่สองกนัเถอะ โจทย์คือ เรำอยำกคณูเลขสองตวั แตเ่รำไมม่ีค ำสัง่คณู เรำต้องใช้วิธีบวกซ ำ้ ๆ กนั เช่น เอำ m 

คณู n เรำใช้วิธีบวก m ซ ำ้ ๆ กนั n ครัง้ ดงันี ้    ให้ช่อง 1 เก็บ m ช่อง 2 เก็บ n ช่อง 3 เก็บผล จะได้  

  เลขที ่ ค ำสัง่ 
       mvi 4 

      put r1 

      mvi 3 

      put r2 

      mvi 0 

loop: eqz r2 

      jt exit 

      add r1 

      dec r2 

      jmp loop 

exit: put r3 
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สีบ่รรทดัแรกใสเ่ลขทัง้สองในช่องเก็บ “mvi 0” ลบกระดำษทด จำกนัน้ “eqz r2” ทดสอบวำ่ คำ่ในช่อง 2 เป็นศนูย์

หรือไม ่จะได้ผลเป็นคำ่จริง/เท็จ ซึง่น ำไปใช้ในค ำสัง่ถดัไป “jt exit” จะกระโดดไปบรรทดัที่ตดิปำ้ย “exit” ไว้ ถ้ำกำร

ทดสอบเป็นจริง แตถ้่ำกำรทดสอบไมเ่ป็นจริง จะเร่ิมท ำตอ่ที่บรรทดั “add r1” บวก m ซ ำ้ ๆ กบักระดำษทด ตำมด้วย 

“dec r2” ให้ลดคำ่ n ทีละหนึง่ จำกนัน้วนซ ำ้กลบัไปท่ีบรรทดั “loop” โดยค ำสัง่กระโดด “jmp loop” ผลที่ได้คือ กำร

บวก m ซ ำ้ ๆ โดยเก็บผลในกระดำษทด จ ำนวน n ครัง้ เพรำะ n ลดไปรอบละหนึง่ในท่ีสดุจะเป็นศนูย์ แล้วกระโดดออกมำ 

“put r3” เอำผลไปเก็บในช่อง 3 เรำให้รหสักบัค ำสัง่ทีเ่พิ่มมำ 4 ค ำสัง่ดงันี ้5 eqz, 6 jt, 7 dec, 8 jmp  ใน

กำรเข้ำรหสั ให้สงัเกตวำ่ ค ำสัง่แตล่ะบรรทดัมีเลขที่ของมนั เร่ิมจำก 0 ผมจะเขียนเลขที่อยูใ่นคอลมัน์ซ้ำยมือหลงัค ำสัง่นะครับ 

ในกำรเข้ำรหสั ขอให้สงัเกตวำ่ ค ำสัง่ jt และ jmp ต้องใสเ่ลขที่บรรทดัเป็นตวัประกอบลงไป คือ 6,10 และ 8,5 

นัน่เอง  

รหสัโปรแกรมเป็นดงันี ้“4,4,3,1,4,3,3,2,4,0,5,2,6,10,2,1,7,2,8,5,3,3,0” ลอง “รัน” 

โปรแกรมนีใ้นเบรำว์เซอร์ด ูเรำเอำ 4 คณูกบั 3 ขอให้สงัเกตวำ่ ท ำงำนจนเสร็จ ต้องท ำไปก่ีค ำสัง่?  

ถ้ำทำ่นผู้อำ่นตำมมำถึงตอนนี ้และได้ลอง “รัน” โปรแกรมดแูล้ว คงจะตอบตวัเองได้วำ่ ซีพียทู ำงำนได้อยำ่งไร ซีพียทูีเ่รำก ำลงั

เลน่อยูน่ีม้ีองค์ประกอบแทบครบทกุอยำ่งของซีพียจูริง ๆ ก่อนจำกกนั ขอฝำกกำรบ้ำนให้ทำ่นลองคดิและเขียนด ูโปรแกรมคณู

ของเรำไมด่ีนกั เพรำะยงัคบัให้คณูใหมย่ิง่วนซ ำ้มำก ทำ่นหำวิธีที่เร็วกวำ่นีไ้ด้ไหม ตอนเด็ก ๆ ผมเลน่คณูเลขโดยวิธีเบิล้ตวัตัง้

แล้วหำรสองตวัคณู จะแสดงตวัอยำ่งให้ด ูเช่น จะท ำ 35x24 จะหำค ำตอบได้โดย เบิล้ตวัตัง้ 35x2=70 หำรสองตวัคณู  

24/2=12 ค ำตอบคือ 70x12=840 

แนวควำมคิดนีจ้ะท ำให้เรำมีวิธีคณูที่เร็วกวำ่เดิมมำก ทำ่นลองคดิดนูะครับ แล้วลองเขียนโปรแกรมด ูผมให้ค ำสัง่เพิม่อีกหนึง่

ค ำสัง่ คือ “หำรสอง” ด้วยกำร shr (เลือ่นขวำ, รหสั 9) จะเอำคำ่ในกระดำษทดหำรด้วยสอง  

ขอให้สนกุครับ สง่ค ำตอบที่คณุภมูิใจมำให้ผมได้ที่  prabhas.c@chula.ac.th โดยจัว่หวัวำ่ “1001” ผมจะมี

รำงวลัให้กบัค ำตอบที่ถกูใจ สปัดำห์หน้ำจะเฉลยครับ  

ประภำส จงสถิตย์วฒันำ ภำควชิำวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  

 

 

 


