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MARIE An Introduction to a Simple Computer
:

4.1 บทนำ

ในบทนี้เราจะศึกษาคอมพิวเตอร์ง่าย ๆ ที่เรียกว่า MARIE: Machine Architecture that is Really
Intuitive and Easy จากนั้นเราจะให้ภาพรวมที่กระชับของเครื่อง Intel และ MIPs สองสถาปัตยกรรมที่เป็นที่
นิยม ซึ่งสะท้อนถึงปรัชญาการออกแบบ CISC และ RISC วัตถุประสงค์ของบทนี้คือ เพื่อให้เข้าใจคอมพิวเตอร์
ทำงานอย่างไร

ดังนั้นเราจึงศึกษาสถาปัตยกรรมที่ไม่ซับซ้อนเท่าที่เป็นไปได้

ปฏิบัติตามคำแนะนำของ

Leonardo da Vinci

4.2 CPU พื้นฐำนและองค์ประกอบ
จากการศึกษาในบทที่ 2 (การแทนข้อมูล) เรารู้ว่าคอมพิวเตอร์ต้องจัดการกับข้อมูลที่เข้ารหัสด้วยรหัสไบ
นารี นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้จากบทที่ 3 ว่าหน่วยความจำใช้สำหรับเก็บทั้งข้อมูลและคำสั่งโปรแกรม (เป็น
แบบไบนารี่) โปรแกรมจะต้องดำเนินการกับข้อมูล(จะต้องดำเนินการ)อย่างถูกต้อง หน่วยประมวลผลกลาง
(CPU) มีหน้าที่รับผิดชอบในการดึงโปรแกรม ถอดรหัสแต่ละคำสั่งที่ดึงเข้ามา และดำเนินการตามลำดับ
ปฏิบัติการที่ระบุไว้กับข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการทำงานของคอมพิวเตอร์ จะต้องทำความคุ้นเคยกับ
ส่วนประกอบต่าง ๆ และการโต้ตอบระหว่างส่วนประกอบเหล่านี้ก่อน โดยเริ่มจากสถาปัตยกรรมง่าย ๆ ในส่วน
ถัดไปเราจะได้เรียนรู้ microarchitecture ที่อยู่ในระดับการควบคุมของคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมีซีพียูที่สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วน ที่แรกก็คือ datapath ซึ่งเป็นเส้นทาง
เชื่อมโยงหรือเครือข่ายของหน่วยเก็บข้อมูล (register) และหน่ายเลขคณิตและตรรกะ (สำหรับการดำเนินการ
ต่าง ๆ กับข้อมูล) ที่เชื่อมต่อโดยบัส (ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง) ส่วนประกอบ CPU
ตัวที่สองคือหน่วยควบคุม เป็นโมดูลที่รับผิดชอบการดำเนินการตามลำดับ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูล
ถูกต้อง ป้อนเข้าไปตามเวลาที่ถูกต้อง เมื่อรวมกันแล้วองค์ประกอบทั้งสองส่วนนี้จะทำงานของ CPU: การดึง

คำสั่ง การถอดรหัสคำสั่ง และสุดท้ายก็ดำเนินการตามลำดับที่ระบุไว้ ประสิทธิภาพของเครื่องขึ้นอยู่กับการ
ออกแบบ datapath และ หน่วยควบคุม ดังนั้นเราจึงต้องศึกษาครอบคลุมองค์ประกอบเหล่านี้ของ CPU โดย
ละเอียดดังต่อไป
4.2.1 Registers

รีจิสเตอร์ในระบบคอมพิวเตอร์ เป็นที่เก็บข้อมูลชนิดต่าง ๆ เช่นที่อยู่หรือแอ็ดเดรส (address) โปรแกรม
เคาน์เตอร์(program counters) และข้อมูลของโปรแกรมที่เรียกใช้โปรแกรม แต่ไม่ว่ารีจิสเตอร์ชนิดใดต่างก็
เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เก็บข้อมูลไบนารี่ รีจิสเตอร์อยู่ในโปรเซสเซอร์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว เราได้เห็นในบทที่ 3 ว่า D flip-flop สามารถนำไปสร้างเป็นรีจิสเตอร์ได้ D flip-flop หนึ่งตัวเทียบเท่า
กับรีจิสเตอร์ 1 บิตดังนั้นกลุ่มของ flipflops จำเป็นต้องมีหลายบิตสำหรับเก็บค่าตัวแปรชนิดต่าง ๆ (อย่างที่
เรียนในบทที่ 2) ตัวอย่างของตัวแปร int ที่ต้องการรีจิสเตอร์ขนาด 16 บิต เราจำเป็นต้องเชื่อมต่อ D flip-flop
16 ตัวเข้าด้วยกัน เราเคยเห็นวงจรไบนารีเคาน์เตอร์จากบทที่ 3 ว่ากลุ่มของ flip-flop เหล่านี้จะต้องถูกป้อนเข้า
มาตามสัญญาณนาฬิกา เพื่อให้ทำงานได้อย่างพร้อมเพรียงกัน แต่ละพัลส์ของสัญญาณนาฬิกาที่เป็นอินพุตของ
รีจิสเตอร์ เมื่อยังไม่มีพัลส์ถัดไปร่วมกับตัวควบคุมก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (และยังถูกเก็บไว้ใน flip-flop)
จนกว่าสัญญาณนาฬิกาจะกะพริบอีกครั้ง
การแทนข้อมูลจากบทที่ 2 จะเห็นว่า data types (มีตั้งแต่ char, unsigned char, …, double) ดังนั้น
การประมวลผลโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ จะต้องมีหน่วยความจำมารองรับข้อมูลแต่ละชนิด จึงต้องจัดเซตของ
ไบต์ให้เป็นเวิร์ด (binary words) ขนาดคงทีส่ ำหรับเก็บไว้ในรีจิสเตอร์ ดังนั้นคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จึงมีขนาด
ของรีจีสเตอร์ที่แน่นอน ขนาดเวิร์ดโดยทั่วไปประกอบด้วย 16, 32 และ 64 บิต จำนวนรีจิสเตอร์ในเครื่องจะ
แตกต่างกันไปตามสถาปัตยกรรม แต่โดยทั่วไปแล้วจะถูกจัดให้มีค่าอยู่ในรูปของสองยกกำลัง n โดยที่ n แทน
จำนวนบิต เช่น n = 16, 32 และ 64 เป็นต้น รีจิสเตอร์จะเก็บข้อมูล(หมายถึง data types), addresses, หรือ
ข้อมูลการควบคุม จิสเตอร์บางตัวถูกถูกออกแบบให้มี "วัตถุประสงค์พิเศษ" และอาจมีเฉพาะข้อมูลเท่ากัน มี
เฉพาะที่อยู่เท่านั้น หรือมีเฉพาะข้อมูลควบคุมเท่านั้น ส่วนรีจิสเตอร์อื่น ๆ ถูกออกแบบมาให้ใช้ทั่วไป อาจใช้เก็บ
ข้อมูล ที่อยู่ และข้อมูลการควบคุมในเวลาต่าง ๆ
ข้อมูลถูกเขียนลงไปที่รีจิสเตอร์ อ่านจากรีจิสเตอร์ และโอนจากรีจิสเตอร์ไปยังรีจิสเตอร์อื่น ๆ รีจิสเตอร์มี
วิธีการจัดการที่แตกต่างจากหน่วยความจำ (จำได้ว่าคำว่าหน่วยความจำแต่ละเวิร์ดมี binary address ที่ไม่ซ้ำ
กันซึ่งขึ้นต้นด้วยตำแหน่ง 0) รีจิสเตอร์จะมีแอ็ดเดรสและจัดการโดยหน่วยควบคุม
ในระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่มีรีจิสเตอร์แบบพิเศษหลายประเภท: รีจิสเตอร์เพื่อเก็บข้อมูล รีจิสเตอร์
เพื่อเลื่อนค่า(shift values) รีจิสเตอร์สำหรับเปรียบเทียบค่า และรีจิสเตอร์ทเี่ ป็นตัวนับ มีรีจิสเตอร์ที่เป็น

“scratchpad” สำหรับเก็บค่าชั่วคราว รีจิสเตอร์ดัชนี(index registers) สำหรับควบคุมการวนลูปของ
โปรแกรม รีจิสเตอร์ตัวชี้สแต็ก(stack pointer) เพื่อจัดการสแต็กข้อมูลของโพรเซสต่าง ๆ รีจิสเตอร์สถานะ
(หรือแฟล็ก) เพื่อเก็บสถานะหรือโหมดการทำงาน (เช่นที่เคยเห็นในบทที่ 2 คือ overflow, carry, or zero
conditions

เป็นต้น)

และรีจิสเตอร์ทั่วไปที่พร้อมใช้งานสำหรับโปรแกรมเมอร์

คอมพิวเตอร์โดยทั่วไป

ประกอบด้วยเซตของรีจิสเตอร์ แต่ละเซตจะใช้วิธีการเฉพาะ ตัวอย่างสถาปัตยกรรม Pentium ประกอบด้วย
เซตของรีจิสเตอร์ข้อมูล และเซตของรีจิสเตอร์แอ็ดเดรส สถาปัตยกรรมบางอย่างมีเซตของรีจิสเตอร์ขนาดใหญ่
มาก ที่ถูกออกแบบใหม่เพื่อเร่งความเร็วในการประมวลผลคำสั่ง (เราศึกษาหัวข้อนี้ในสถาปัตยกรรมขั้นสูงในบท
ที่ 9)
4.2.2 ALU

หน่วยตรรกะเลขคณิต (ALU) ดำเนินการทางตรรกะ (เช่นการเปรียบเทียบ) และการดำเนินการทาง
คณิตศาสตร์ (เช่นการบวกหรือคูณ) สำหรับรองรับการประมวลผลโปรแกรม (เราได้เห็นตัวอย่างของ ALU แบบ
ง่ายในบทที่ 3) โดยทั่วไป ALU มีข้อมูลอินพุตสองตัวและหนึ่งข้อมูลเอาต์พุต(เช่น C = A+B เมื่อ A กับ B เป็น
สองโอเพอแรนของตัวดำเนินการบวกและได้ผลลัพธ์เก็บใน C) การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน ALU มักส่งผล
ต่อบิตใน status register (บิตทีถ่ ูกตั้งค่าให้บอกถึงสถานะของการดำเนินนั้น ๆ เช่น ผลบวกเกิดโอเวอร์โฟลว์)
ALU จะรู้ว่าการดำเนินการใดที่ต้องกระทำ เนื่องจาก ALU ถูกควบคุมโดยสัญญาณจากหน่วยควบคุม
4.2.3 หน่วยควบคุม

หน่วยควบคุมคือ "ตำรวจ" หรือ "ผู้จัดการการจราจร" ของ CPU หน่วยควบคุมจะตรวจสอบการ
ดำเนินการของทุกคำสั่งและการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมด หน่วยควบคุมจะดึงคำสั่งออกมาจากหน่วยความจำ แล้ว
ถอดรหัสคำสั่งเหล่านั้น และต้องประเมินให้แน่ใจ(รู้)ว่าข้อมูลอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม หน่วย
ควบคุมเป็นตัวแจ้ง ALU ให้รู้ว่าจะใช้รีจิสเตอร์ตัวไหน บริการขัดจังหวะ(services interrupts) และเปิดวงจรที่
ถูกต้องใน ALU ให้กับการดำเนินการตามที่ต้องการ หน่วยควบคุมใช้รีจิสเตอร์ตัวนับคำสั่งโปรแกรม(program
counter) และมองไปยังคำสั่งถัดไปที่จะการดำเนินการต่อ และ status register เพื่อติดตาม การล้น การทด
ดำเนินการยืม หัวข้อ 4.13 จะศึกษาหน่วยควบคุมโดยละเอียด
4.3 BUS

CPU สื่อสารกับส่วนประกอบต่าง ๆ ผ่านบัส บัสเป็นเหมือนมัดของสายไฟที่ทำหน้าที่เป็นเส้นทาง
สาธารณะที่เรียกว่า ดาต้าพาธ(Datapath) ทีเ่ ชื่อมต่อกับระบบย่อยทุกหน่วยเข้าด้วยกันเป็นระบบ บัสชุดหรือ
เซตของมัดสายไป ที่แต่ละมันทำการเคลื่อนย้ายบิตข้อมูลขนานกันไปจากหน่วยย่อยเล็ก ๆ อย่างรีจีสเตอร์ หรือ
หน่วยที่ใหญ่ขึ้นมาอย่าง ALU, หน่วยความจำ, และหน่วยอื่น ๆ อย่างไรก็ตามการแชร์หรือแบ่งปันเส้นทาง
เหล่านี้มักส่งผลให้เกิดปัญหาคอขวด(bottleneck) ในการสื่อสาร ความเร็วของรถบัสขึ้นอยู่กับความยาวรวมถึง

จำนวนอุปกรณ์ทบี่ ัสร่วมกันอยู่ ทำให้ต้องออกแบบอุปกรณ์บางกลุ่มแบบแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ที่มีระดับสูงกว่า
เป็น “Master” และอีกกลุ่มมีระดับความสำคัญต่ำกว่าเป็น “Slave” ทำให้ Slave ต้องคอยตอบสนองต่อการ
ร้องขอจาก Master
บัสใด ๆ สามารถเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด(point-to-point) โดยเชื่อมต่อสองระบบย่อยใด ๆ (ดังรูปที่
4.1a) หรืออาจเป็นเส้นทางสาธารณะ(common pathway) ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ปหลายตัว การร้องขอหรือการ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เหล่านี้จะต้องแชร์บัส และบัสนี้จะถูกเรียกว่าบัสหลายจุดหรือ multipoint bus ดังรูปที่
4.1b)

a) บัสแบบจุดต่อจุด

b) Multipoint bus
รูปที่ 4.1 การเชื่อมต่อของบัส
เนื่องจากการแชร์จึงต้องมีกฎจราจร ซึ่งเรียกว่า โปรโตคอลของบัสหรือ bus protocol รูปที่ 4.2 แสดง
ตัวอย่างบัสทั่วไปที่ประกอบด้วยเส้นทางข้อมูล, เส้นทางแอ็ดเดรส, สายควบคุม และสายไฟไปเลี้ยงระบบย่อย
หรืออุปกรณ์นั้น ๆ เส้นทางที่เป็นสายสัญญาณสำหรับลำเลียงข้อมูลจะเรียกว่า บัสข้อมูล แต่มักจะเรียกทับศัพท์
กับว่า “data bus” ส่วนสายสัญญาณควบคุมหรือที่เรียกว่า “Control lines” จะนำคำสั่งที่เป็นสถานะว่า
อุปกรณ์ใดมีสิทธิ์ใช้บัส และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด เช่น ใช้อ่านหรือเขียนในหน่วยความจำ หรือจากอุปกรณ์ I/O
เป็นต้น นอกจากนี้ Control lines ยังใช้ส่งข้อมูลอื่นจากการร้องของเส้นทาง จากอินเทอร์รับต่าง ๆ และ
สัญญาณซิงโครไนซ์จากนาฬิกา อีกชุดหนึ่งคือบัสที่ใช้ขนส่งแอ็ดเดรสหรือ Address lines มันจะนำส่งที่อยู่
อาจจะเป็นตำแหน่งของหน่วยความจำ ซึ่งข้อมูลอาจจะถูกส่งไปเก็บ(เขียนลงหน่วยความจำ) หรืออ่านข้อมูล
กลับมา

และสุดท้ายเป็นสายไฟที่ต่อกับแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าเพื่อส่งไฟไปเลี้ยงอุปกรณ์

บัสกลุ่มนี้จึงถูก

เรียกว่า Power lines การถ่ายโอนสัญญาณหรือข้อมูลใด ๆ จากอุปกรณ์ใด ๆ จะเกิดขึ้นภายในวัฏจักรของบัส
(bus cycle) ซึ่งเป็นเวลาระหว่างสองพัลส์หรือการทิกสองครั้งของสัญญาณนาฬิกาบัส
เนื่องจากข้อมูลมีหลายชนิดที่การรับส่งผ่านบัส และบัสเองก็เชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรือระบบย่อยต่าง ๆ
ทำให้บัสสามารถแบ่งได้หลายชนิด

บัสที่เชื่อมระหว่างโปรเซสเซอร์กับหน่วยหน่วยความจำ(Processor-

memory buses) จะมีระยะทางสั้น ความเร็วสูง ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันกับระบบหน่วยความจำบนเครื่อง
เพื่อเพิ่มแบนด์วิดธ์สูงสุด (ในการถ่ายโอนข้อมูล) และมักจะออกแบบเฉพาะ บัส I/O เป็นบัสระยะทางจะยาว
กว่าบัสหน่วยความจำกับตัวประมวลผล และมีการต่อพ่วงกับอุปกรณ์หลายประเภทด้วยแบนด์วิดธ์ที่แตกต่าง
กัน บัสจำพวกนี้จะรองรับสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันได้ แบ็คเพลนบัส (backplane bus ในรูปที่ 4.3) ถูกสร้าง
ขึ้นจริงภายในแชสซีของเครื่องและเชื่อมต่อโปรเซสเซอร์, อุปกรณ์ I/O และหน่วยความจำ (เพื่อให้อุปกรณ์
ทั้งหมดใช้งานร่วมกันในบัสเดียว) คอมพิวเตอร์หลายเครื่องมีลำดับชั้นของบัส ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมี
บัสสองชนิด (เช่น หน่วยความจำต่อกับตัวประมวลผลบัส และบัส I / O) หรืออาจจะมีบัสมากกว่านั้นในระบบ
เดียวกัน ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงมักใช้บัสทั้งสามประเภท

รูปที่ 4.2 หน่วยต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับบัส

รูปที่ 4.3 Backplane Bus
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครื่อง PC(Personal computers) มีการนิยามคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบัส
ขึ้นมาโดยเฉพาะ PC มีบัสภายในเรียกว่าบัสของระบบหรือ system bus ที่เชื่อมต่อ CPU หน่วยความจำ และ
ส่วนประกอบภายในอื่น ๆ ทั้งหมด บัสภายนอก (บางครั้งเรียกว่าบัสขยาย expansion buses) เชื่อมต่อ
อุปกรณ์ภายนอก อุปกรณ์ที่ต่อพ่วงกับสล็อต และพอร์ต I/O ไปยังส่วนที่เหลือของคอมพิวเตอร์ พีซีส่วนใหญ่มี
บัสท้องถิ่นหรือ local buses บัสข้อมูลที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงโดยต่อตรงกับ CPU บัสความเร็วสูงเหล่านี้
สามารถใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่คล้ายกันได้ในจำนวนทีจ่ ำกัด expansion buses นั้นช้ากว่า แต่อนุญาตให้มีการ
เชื่อมต่อทั่วไปมากขึ้น บทที่ 7 จะอธิบายรายละเอียด
บัสนั้นมีขนาดเล็กกว่าสายไฟ มีมาตรฐานเฉพาะสำหรับตัวเชื่อมต่อ timing และข้อกำหนดการส่ง
สัญญาณและโปรโตคอลรับ/ส่งที่แน่นอนสำหรับการใช้งาน Synchronous buses การทำงานจะเกิดขึ้นเฉพาะ
เมื่อมีสัญญาณนาฬิกาติก๊ เท่านั้น (ลำดับของเหตุการณ์ถูกควบคุมโดยนาฬิกา) ทุกอุปกรณ์จะซิงโครไนซ์ด้วย
อัตราที่นาฬิกาติ๊กหรือ clock rate เวลาของ bus cycle ที่กล่าวถึงเป็นส่วนกลับของ clock rate ของบัส
ตัวอย่างหาก clock rate ของบัสเป็น 133MHz จะมี bus cycle เท่ากับ 1/133,000,000 หรือ 7.52 นาโน

วินาที (ns) เนื่องจากสัญญาณนาฬิกาควบคุมการเปลี่ยนแปลงจะเกิด clock skew (ลอยอยู่ในสัญญาณนาฬิกา)
มีโอกาสที่จะทำให้เกิดปัญหานั่นคือบัสจะต้องเก็บไว้ให้สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่ไม่ให้ clock drift จะไม่
มากเกินไป นอกจากนี้ bus cycle จะต้องไม่สั้นกว่าความยาวของเวลาที่ใช้ในการรับส่งข้อมูล เพราะว่าความ
ยาวของบัสเป็นข้อจำกัดทั้ง clock rate และ bus cycle
บัสอะซิงโครนัส(asynchronous

buses)

สายสัญญาณควบคุมจะประสานการทำงานด้วย

handshaking protocol ที่ซับซ้อนเพื่อใช้ในการควบคุมเวลา ตัวอย่างหากต้องการอ่านคำจากหน่วยความจำ
โปรโตคอลจะมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:
1. ReqREAD: บัส control line ถูกเปิดใช้งานและในขณะเดียวกันที่อยู่ของหน่วยความจำข้อมูลถูกวาง
ไว้บนบัสทีใ่ นตำแหน่งที่เหมาะสม
2. ReadyDATA: control line จะถูกยืนยัน เมื่อระบบหน่วยความจำได้ใส่ข้อมูลที่ต้องการลงในบัส
3. ACK: control line เพื่อระบุว่า ReqREAD หรือ ReadyDATA ได้รับการยอมรับแล้ว
การใช้โปรโตคอลแทนสัญญาณนาฬิกาเพื่อประสานการทำงาน

บัสแบบอะซิงโครนัสจะมีจัดการได้ดีขึ้นด้วย

เทคโนโลยีและสามารถรองรับอุปกรณ์ที่หลากหลายมากขึ้น
การใช้บัสใด ๆ ก็ตาม อุปกรณ์ที่ต้องการใช้จะต้องจอง เพราะอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้นที่สามารถ
ใช้บัสได้ในแต่ละครั้ง ดังที่ได้กล่าวไว้ว่า มาสเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้เริ่มต้นการถ่ายโอนข้อมูล (บัส
ควบคุม) และ slave เป็นโมดูลที่เปิดใช้งานโดยต้นแบบและตอบสนองต่อคำขอเพื่ออ่านและเขียนข้อมูล (ดังนั้น
Master เท่านั้นที่สามารถจองรถบัสได้) โปรโตคอลการสื่อสารการใช้รถบัสมีข้อกำหนดเรื่องเวลาที่เข็มงวดมาก
โปรเซสเซอร์เป็นอุปกรณ์เดียวที่ได้รับอนุญาตให้เป็น Master ซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการหลีกเลี่ยงความวุ่นวาย แต่ไม่ดี
นักเนื่องจากตัวประมวลผลต้องเสียเวลากับการจัดการบัส
ระบบที่มีอุปกรณ์

Master

มากกว่าหนึ่งรายการจำเป็นต้องมีตัวจัดการคอนตัดสินใจในการใช้บัส

แผนการการใช้บัสจะต้องให้ความสำคัญกับอุปกรณ์หลัก และในเวลาเดียวกันต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์
ที่มีลำดับความสำคัญต่ำกว่าสามารภใช้ได้ด้วย แผนการจัดการบัสแบ่งออกเป็นสี่ประเภท:
1. เดซี่เชน(Daisy chain) วิธีนี้ใช้สายควบคุม “การให้สิทธิ์” ที่ส่งผ่านบัสจากอุปกรณ์ที่มีลำดับ
ความสำคัญสูงสุดไปยังอุปกรณ์ที่มีลำดับความสำคัญต่ำสุด (ไม่รับรองความเป็นธรรม และเป็นไปได้ที่
อุปกรณ์ที่มีลำดับความสำคัญต่ำจะไม่ได้รับการจัดสรร และไม่เคยได้รับอนุญาตให้ใช้บัส) วิธีนี้เรียบง่าย
แต่ไม่ยุติธรรม
2. แบบรวมศูนย์(Centralized parallel) อุปกรณ์แต่ละเครื่องร้องขอ control line เพือ่ ใช้บัส และผู้ชี้
ขาดแบบรวมศูนย์จะเลือกผู้ที่รับบริการ วิธีนี้จะเกิดปัญหาคอขวด

3. การกระจายโดยใช้การเลือกด้วยตนเอง: วิธีนี้คล้ายกับแบบรวมศูนย์ แต่แทนที่จะเป็นส่วนกลางคอย
จัดการเลือกผู้ที่ได้รับบัส อุปกรณ์เหล่านั้นจะเป็นตัวกำหนดว่าใครมีลำดับความสำคัญสูงสุด และใครควร
จะได้รับบัส
4. กระจายโดยใช้การตรวจจับการชน(collision detection) แต่ละอุปกรณ์ได้รับอนุญาตให้ร้องขอบัส
ได้ แต่หากตรวจพบคำร้องของชนใด ๆ ชนกัน (มีการร้องขอพร้อมกัน) อุปกรณ์นั้น ๆ จะต้องทำการร้อง
ขออีกครั้ง (อีเธอร์เน็ตใช้วิธีการนี้) ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัสโปรโตคอลได้จากบทที่ 7

4.4 CLOCKS
คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมีนาฬิกาภายใน คอยควบคุมการดำเนินการกับคำสั่งได้เร็วขนาดไหน นาฬิกายัง
ซิงโครไนซ์ทุกส่วนประกอบในระบบ เมื่อนาฬิกาถูกติ๊ก(clock ticks) มันตั้งค่าความเร็วสำหรับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ในระบบ สัญญาณนาฬิการเป็นเหมือนคอนดักเตอร์ที่คอยให้จังหวะวงซิมโฟนี ซีพียูใช้นาฬิกาเพื่อควบคุมความ
คืบหน้าของระบบต่าง ๆ แม้กระทั่งสามารถตรวจสอบความเร็วของลอจิกเกตที่คาดเดาได้ยาก ซีพียูจะร้องขอ
จำนวนติ๊กของสัญญาณนาฬิกาที่แน่นอน ในการประมวลแต่ละคำสั่ง ดังนั้นประสิทธิภาพของคำสั่งมักถูกวัด
ด้วย “clock cycles” ซึ่งเป็นคาบเวลาของสัญญาณนาฬิกาครบหนึ่งรอบ แทนทีก่ ารวัดเป็นวินาที คาบเวลา
สามารถแปลเป็นความถี่สัญญาณนาฬิกาหรือ clock frequency (บางครั้งเรียกว่าอัตราเร็วสัญญาณหรือ
ความเร็วสัญญาณต่อหนึ่งวินาที) มีหน่วยเป็นเมกะเฮิรตซ์ (MHz) หรือกิกกะเฮิร์ตซ์ (GHz) ดังที่เคยเรียนมาแล้ว
ในบทที่ 1 เวลารอบนาฬิกา (clock cycle time คาบหรือช่วงหนึ่งรอบของสัญญาณ) เป็นส่วนกลับของความถี่
สัญญาณ ตัวอย่างเครื่อง 800MHz มีรอบเวลานาฬิกา 1/800,000,000 หรือ 1.25 ns หากเครื่องมีรอบเวลา 2
ns แสดงว่าเป็นเครื่อง 500MHz
เครื่องส่วนใหญ่เป็นแบบซิงโครนัส: มีสัญญาณนาฬิกาหลัก เป็นตัวกำหนดช่วงเวลาการติ๊ก (เปลี่ยนจาก 0
เป็น 1 ถึง 0 วนไปเรื่อย ๆ) รีจิสเตอร์ต้องรอให้นาฬิกาติ๊กก่อนที่จะสามารถโหลดข้อมูลใหม่ได้ ดูเหมือนว่ามี
เหตุผลที่จะตั้งข้อสมมติว่า ถ้าเราเพิ่มความเร็วนาฬิกาเครื่องจะทำงานเร็วขึ้น อย่างไรก็ตามมีข้อจำกัด ในการ
กำหนดว่า clock cycle ควรมีระยะเวลาสั้นได้เท่าไร เมื่อสัญญาณนาฬิกาและข้อมูลใหม่ถูกโหลดเข้าสู่รีจิสเตอร์
เอาต์พุตรีจิสเตอร์มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง ค่าเอาต์พุตที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะต้องแพร่กระจายผ่านวงจร
ทั้งหมดในเครื่อง จนกว่าจะได้รับอินพุตของชุดถัดไปของรีจิสเตอร์ clock cycle จะต้องเป็นช่วงเวลาที่ยาว
พอที่จะยอมให้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จนกระทั้งได้รับชุดต่อไปของรีจิสเตอร์ หาก clock cycle สั้นเกินไปเรา
อาจสิ้นสุดด้วยค่าบางค่าที่ยังไปไม่ถึงค่ารีจิสเตอร์ ซึง่ จะส่งผลให้เครื่องไม่เสถียร ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการ ดังนั้น
clock cycle ขั้นต่ำต้องน้อยที่สุดเท่ากับความล่าช้าในการแพร่กระจายสูงสุดของวงจร จากแต่ละชุดของ

เอาต์พุตรีจิสเตอร์เพื่ออินพุตรีจิสเตอร์ เกิดอะไรขึ้นถ้าเรา “ย่อ” ระยะทาง ระหว่างการรีจิสเตอร์เพื่อลดความ
ล่าช้าในการเผยแพร่

เราสามารถทำได้โดยเพิ่มรีจิสเตอร์ระหว่างรีจิสเตอร์เอาต์พุตและรีจิสเตอร์อินพุตที่

สอดคล้องกัน แต่จำไว้ว่ารีจิสเตอร์ไม่สามารถเปลี่ยนค่าได้จนกว่านาฬิกาจะติ๊ก ดังนั้นเราจึงมีการเพิ่มจำนวน
รอบสัญญาณนาฬิกา ตัวอย่าง คำสั่งที่จะต้องใช้สองรอบนาฬิกาอาจต้องสามหรือสี่ (หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับ
ระยะทางรีจีสเตอร์)
คำสั่งโดยทั่วไปต้องใช้หนึ่งหรือสอง clock cycles แต่บางครั้งอาจใช้ 35 หรือมากกว่า เรานำเสนอสูตร
ต่อไปนี้เพื่อเชื่อมโยงวินาทีกับ cycles:

สิ่งสำคัญคือต้องทราบ

สถาปัตยกรรมของเครื่องมีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพการทำงานของมัน

เครื่องสองเครื่องที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาเท่ากัน ไม่จำเป็นว่าจะต้องรันคำสั่งด้วยจำนวน cycles ที่เท่ากัน
เช่น การดำเนินการทวีคูณบนเครื่อง Intel 286 รุ่นเก่าต้องใช้รอบสัญญาณนาฬิกา 20 clock cycles แต่สำหรับ
Pentium ใหม่การดำเนินการคูณสามารถทำได้ใน 1 clock cycle ซึ่งหมายความว่าเครื่องใหม่จะเร็วกว่า 286
เท่าถึง 20 เท่า แม้ว่าทั้งสองเครื่องมีนาฬิการะบบภายในความเร็วเท่ากัน โดยทั่วไปการคูณต้องใช้เวลามากกว่า
นอกจากนี้การดำเนินการจุดทศนิยม ต้องการรอบมากกว่าจำนวนเต็ม และการเข้าถึงหน่วยความจำต้องใช้เวลา
ยาวกว่าการเข้าถึงรีจิสเตอร์
โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงนาฬิกา หมายถึงนาฬิการะบบ หรือนาฬิกาหลักที่ควบคุม CPU และส่วนประกอบ
อื่น ๆ แต่บสั ก็มีนาฬิกาของตัวเองเช่นกัน และนาฬิกาบัสมักจะช้ากว่านาฬิกา CPU ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาคอขวด
ส่วนประกอบต่าง ๆ ในระบบได้กำหนดขอบเขตว่ามีประสิทธิภาพแค่ไหน โดยระบุเวลาสูงสุดที่จำเป็น
สำหรับส่วนประกอบนั้น ๆ ในการทำหน้าที่ของมัน ผู้ผลิตรับประกันว่าส่วนประกอบจะทำงานภายในขอบเขตนี้
แม้ในสถานการณ์ที่รุนแรงที่สุด เมื่อเชื่อมต่อส่วนประกอบทั้งหมดเข้าด้วยกันตามลำดับ โดยส่วนประกอบหนึ่ง
ต้องทำงานให้เสร็จ ก่อนที่ส่วนประกอบอื่นจะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึง

ขอบเขตประสิทธิภาพเหล่านี้ เพื่อให้สามารถประสานส่วนประกอบได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามมีหลายคน
พยายามใช้ขอบเขตของส่วนประกอบของระบบบางอย่างเพื่อพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ การโอ
เวอร์คล็อกเป็นวิธีหนึ่งที่ผู้ใช้เหล่านี้ทำได้
แม้ว่าองค์ประกอบหลายอย่างจะเป็นตัวเลือกที่มีศักยภาพ

แต่หนึ่งในองค์ประกอบที่นิยมที่สุดสำหรับ

การโอเวอร์คล็อกคือซีพียู แนวคิดพื้นฐานคือการรัน CPU ที่ความเร็วสัญญาณนาฬิกา และ/หรือบัสให้มากกว่า
ขอบเขตบนที่ผู้ผลิตระบุไว้ แม้ว่าการโอเวอร์คล็อกคือซีพียู สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบได้ แต่ก็ต้อง
ระวัง อย่ากำหนดคาบให้มีความถี่มากเกินไปจนทำให้ระบบผิดปกติ หรือแย่ไปกว่านั้นคือ CPU มีความร้อนสูง

เกินไป บัสของระบบสามารถโอเวอร์คล็อกได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดการโอเวอร์คล็อกส่วนประกอบต่าง ๆ ที่สื่อสาร
ผ่านบัส การโอเวอร์คล็อกบัสของระบบสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได้อย่างมาก แต่ก็สามารถสร้างความ
เสียหายต่อส่วนประกอบที่ใช้บัส หรือทำให้ระบบไม่เสถียรจนขาดความน่าเชื่อถือ

4.5 ระบบย่อย INPUT / OUTPUT
อุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต (I/O) ช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับระบบคอมพิวเตอร์ I/O เป็นการถ่ายโอน
ข้อมูลระหว่างหน่วยความจำหลักและอุปกรณ์ต่อพ่วง I/O ต่าง ๆ อุปกรณ์ป้อนข้อมูลเช่น แป้นพิมพ์ เมาส์
เครื่องอ่านการ์ด สแกนเนอร์ ระบบจดจำเสียง และหน้าจอสัมผัส เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ทำให้เราสามารถป้อนข้อมูล
เข้าไปในคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส่งข้อมูลออกเช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ พล็อตเตอร์ และลำโพง ทำให้เราได้รับ
ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
I/O ไม่ได้เชื่อมต่อโดยตรงกับ CPU มีส่วนเชื่อมต่อที่เรียกว่า อินเตอร์เฟสที่คอยจัดการการถ่ายโอนข้อมูล
อินเตอร์เฟสจะแปลงสัญญาณระบบบัส

ที่ส่งออกหรือรับเข้าเป็นรูปแบบที่ยอมรับได้หรือสื่อสารกันได้กับ

อุปกรณ์ทเี่ ชื่อมต่อกัน CPU สื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอกเหล่านี้ผ่านรีจีสเตอร์ I/O การแลกเปลี่ยนข้อมูลกระทำ
ได้สองทาง การแมปหน่วยความจำของ I/O รีจีสเตอร์ของส่วนอินเทอร์เฟซจะเชื่อมโยงกับการแมปหน่วยความ
เครื่อง และไม่มีความแตกต่างระหว่างการเข้าถึงหน่วยความจำและการเข้าถึงอุปกรณ์ I/O เห็นได้ชัดว่านี่เป็น
ข้อดีจากมุมมองของความเร็ว แต่ก็มีการใช้พื้นที่หน่วยความจำในระบบมากขึ้นด้วย คำสั่งของ I/O CPU มีคำสั่ง
เฉพาะทีจ่ ะดำเนินการอินพุตและเอาต์พุต แม้ว่าคำสั่งเฉพาะจะไม่ใช้พื้นที่หน่วยความจำ แต่ก็ต้องใช้คำสั่ง
เฉพาะกับ I/O นั่นหมายถึง CPU สามารถใช้ได้แต่เพียงผู้เดียว อินเทอร์รัปต์มีบทบาทสำคัญมากใน I/O
เนื่องจากเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแจ้งให้ CPU ทราบว่าอินพุตหรือเอาต์พุตพร้อมใช้งาน ในเรื่อง I/O มี
รายละเอียดในบทที่ 7
4.6 การจัดหน่วยความจำและการกำหนดแอดเดรส
จากตัวอย่างหน่วยความจำเล็ก ๆ ในบทที่ 3 ในบทนี้ยังคงอ้างถึงหน่วยความจำเล็กมาก (เล็กจนพิจารณา
ว่า มีขนาดเล็กอย่างไม่น่าเชื่อ ที่ปรากฏอยู่ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สมัยใหม่) แต่หน่วยความจำที่น้อยลงทำให้
จัดการได้ง่ายขึ้น และหลักการที่กล่าวในบทนี้ใช้ได้กับหน่วยความจำทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมถึงวิธีการ
จัดวางหน่วยความจำและวิธีการกำหนดที่อยู่หรือแอดเดรส ซึง่ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจก่อนที่จะศึกษา
เรื่องอื่นต่อไป

ลองจินตนาการว่าหน่วยความจำเป็นเมทริกซ์ของบิต แต่ละแถวเป็น register ทีม่ ีความยาวที่สอดคล้อง
กับหน่วยแอดเดรสของเครื่อง แต่ละรีจีสเตอร์ (โดยทั่วไปเรียกว่าตำแหน่งหน่วยความจำ) มีแอดเดรสเฉพาะไม่
ซ้ำกัน แอดเดรสหน่วยความจำมักจะเริ่มต้นที่ศูนย์และเพิ่มค่าขึ้นตามขนาด รูปที่ 4.4 แสดงแนวคิดนี้
แอดเดรสแทนด้วยจำนวนเต็มแบบไม่มีเครื่องหมาย (unsigned integer) จากบทที่ 2 ถ้าใช้สี่บิต(ก็คือ
nibble) และแปดบิตเป็นไบต์ โดยปกติหน่วยความจำจะกำหนดแอดเดรสเป็นไบต์ ซึ่งหมายความว่าแต่ละไบต์
มีที่อยู่เฉพาะ บางเครื่องอาจใช้เวิร์ดที่มขี นาดโตกว่าหนึ่งไบต์ เช่นคอมพิวเตอร์อาจใช้เวิร์ดขนาด 32 บิต
(หมายความว่าสามารถจัดการได้ 32 บิตในแต่ละครั้ง ผ่านคำสั่งต่าง ๆ และใช้รีจิสเตอร์ 32 บิต) แต่ยังคงใช้
สถาปัตยกรรมทีแ่ ทนแอดเดรสเป็นไบต์ได้ ในกรณีนี้เมื่อเวิร์ดประกอบด้วยหลายไบต์ ไบต์ที่มแี อดเดรสต่ำสุดจะ
เป็นตัวกำหนดแอดเดรสของเวิร์ด อาจเป็นไปได้ว่าคอมพิวเตอร์สามารถใช้การกำหนดแอดเดรสด้วยเวิร์ด ซึง่
หมายความว่าแต่ละเวิร์ด (ไม่จำเป็นต้องแต่ละไบต์) มีแอดเดรสของตัวเอง แต่เครื่องส่วนใหญ่ในปัจจุบันกำหนด
แอดเดรสเป็นไบต์ (แม้เป็นเครื่อง 32- บิตหรือ 64 บิตก็ตาม) โดยทั่วไปแอดเดรสของหน่วยความจำจะถูกเก็บไว้
เพียงหนึ่งเวิร์ดของเครื่อง
การอธิบายถึงเครื่องที่กำหนดแอดเดรสด้วยไบต์ที่ใช้เวิร์ดขนาดต่างกัน

อาจทำให้สับสน

ต่อไปจะ

เปรียบเทียบกับการกำหนดที่อยู่ในทางไปรษณีย์ หน่วยความจำคล้ายกับถนนที่เต็มไปด้วยตึกหรืออพาร์ตเมนต์
แต่ละอาคาร (เวิร์ด) มีหลายชั้นหรือหลายอพาร์ทเมนท์ (ไบต์) และแต่ละอพาร์ตเมนต์มีที่อยู่ของตัวเอง อพาร์
ทเมนต์ทั้งหมดจะถูกกำหนดหมายเลขตามลำดับ (แอดเดรส) ตั้งแต่ 0 จนถึงจำนวนอพาร์ทเมนท์ทั้งหมดในคอม
เพล็กซ์ลบหนึ่ง อาคารหรือตึกเหล่านี้เป็นตัวจัดกลุ่มอพาร์ทเมนท์ ในคอมพิวเตอร์เวิร์ดทำสิ่งเดียวกันกับตึก
เวิร์ดเป็นหน่วยพื้นฐานขนาดที่ใช้ในคำสั่งต่าง ๆ เช่นการอ่านเวิร์ดจากหรือเขียนเวิร์ดหนึ่งไปยังหน่วยความจำ
แม้บนเครื่องที่สามารถกำหนดแอดเดรสไบต์ได้ก็ตาม

รูปที่ 4.4 a) แอดเดรสหน่วยความจำ 8 บิต จำนวน N ไบต์
b) แอดเดรสหน่วยความจำ 16 บิต จำนวน M เวิร์ด

ถ้าสถาปัตยกรรมแบบใด ๆ ที่สามารถกำหนดแอดเดรสแบบไบต์ได้ และเวิร์ดของสถาปัตยกรรมชุดคำสั่ง
มีขนาดใหญ่กว่า 1 ไบต์ ต้องแก้ไขปัญหาการจัดแอดเดรส เช่นหากต้องการอ่านเวิร์ดแบบ 32 บิต บนเครื่องที่
กำหนดแอดเดรสด้วยไบต์ จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า (1) เวิร์ดนั้น ๆ ถูกเก็บไว้ในขอบเขตการจัดตำแหน่งตาม
ธรรมชาติ(เมื่อเทียบกับในรูปที่ 4.4b) และ (2) การเข้าถึงเริ่มต้นทีข่ อบเขตดังกล่าว สิ่งนี้สามารถทำได้ในกรณี
ของเวิร์ดมี 32 บิต โดยกำหนดให้แอดเดรสเป็นจำนวนเท่าของ 4 บางสถาปัตยกรรมยอมให้คำสั่งสามารถเข้าถึง
แบบ unaligned accesses เมื่อแอดเดรสที่ต้องการไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นบนขอบเขตธรรมชาติ
หน่วยความจำถูกสร้างขึ้นจากชิปเป็นหน่วยความจำทีเ่ ข้าแบบสุ่ม (RAM: random access memory)
(ดูรายละเอียดเรื่องหน่วยความจำในบทที่ 6) หน่วยความจำมักถูกอ้างถึงโดยใช้ ความยาว × ความกว้าง สัญ
กรณ์ (L × W) เช่น 4M × 8 หมายถึงหน่วยความจำมีความยาว L=4M (มี 4M = 22 × 220 = 222 รายการ) และ
แต่ละรายการมีความกว้าง W=8 บิต (แต่ละรายการมีขนาดไบต์) ในการจัดการหน่วยความจำนี้ (เมื่อการ
กำหนดแอดเดรสแบบไบต์) เราจะต้องสามารถระบุแอดเดรสที่แตกต่างกัน 222 รายการโดยไม่ซ้ำกันเลย
เนื่องจากแอดเดรสเป็นเลขฐานสองที่ใช้ unsigned int จึงนับจาก 0 ถึง (222 - 1) ในรูปแบบไบนารี ต้องใช้กบี่ ิต
แทนค่าจาก 0 ถึง 3 เป็นเลขฐานสอง (สำหรับสี่รายการ) เราต้องการ 2 บิต ถ้านับจาก 0 ถึง 7 ในไบนารี (รวม
แปดรายการ) ต้องใช้ 3 บิต ถ้านับจาก 0 ถึง 15 ในไบนารี่ (ทั้งหมด 16 รายการ) เราต้อง 4 บิต จะเห็นว่า
รูปแบบที่ปรากฏ เราสามารถกรอกค่าที่ขาดหายไปจากตารางที่ 4.1 ได้หรือไม่

ตารางที่ 4.1 การคำนวณที่อยู่บิตที่ต้องการ
คำตอบที่ถูกต้องสำหรับรายการตารางที่ 4.1 ทีข่ าดหายไปคือ 5 บิต สิ่งสำคัญในการคำนวณจำนวนบิต
แอดเดรสของหน่วยความจำว่าต้องใช้กี่บิต เพื่อใช้อ้างอิงตำแหน่งในหน่วยความจำขนาด 4M คือ 22 บิต ในเชิง
สัญลักษณ์เมื่อต้องการกำหนดแอดเดรสไบต์ เมื่อบอกได้ว่าต้องการ N บิตเพื่อระบุแอดเดรส โดยที่แต่ละไบต์ไม่
ซ้ำกัน โดยทั่วไปหากคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำที่สามารถระบุตำแหน่งได้ 2N จะต้องใช้บิต N เพื่อระบุ
แอดเดรสของแต่ละหน่วยโดยไม่ซ้ำกัน
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเวิร์ดกับไบต์ สมมติว่ามีหน่วยความจำ 4M × 8 ในตัวอย่างก่อน
หน้านี้ เป็นเวิร์ดที่สามารถกำหนดแอดเดรสได้แทนการกำหนดแอดเดรสด้วยไบต์ และแต่ละเวิร์ดมีความยาว
16 บิต มีเรามี 4M = 222 ไบต์ที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งหมายถึงมี 222 ÷ 2 = 221 เวิร์ดทั้งหมดจะต้องมี 21 ไม่ใช่ 22 บิต
ต่อแอดเดรส เมื่อแต่ละเวิร์ดมีความยาว 16 บิต นั่นคือต้องใช้สองไบต์ แต่ต้องกำหนดแอดเดรสของทั้งเวิร์ดโดย
ใช้แอดเดรสของไบต์ที่มีขนาดเล็กกว่าเวิร์ด

ถึงแม้จำนวนหน่วยความจำทั้งหมด ใช้การกำหนดแอดเดรสแบบไบต์ได้และมีขนาดกว้าง 8 บิต แต่
หน่วยความจำสามารถเปลี่ยนแปลงความกว้างได้ เช่นหน่วยความจำขนาด 2K × 16 ความยาว L ทีต่ ้องเก็บ 211
= 2048 รายการ ที่ความกว้าง W=16 บิต โดยทั่วไปหน่วยความจำประเภทนี้ เป็นตัวอย่างการกำหนด
สถาปัตยกรรมที่สามารถระบุแอดเดรสด้วยเวิร์ด ที่มี W = 16 บิตต่อเวิร์ด
แต่หน่วยความจำหลักมักจะมีชิปแรมมากกว่าหนึ่งตัว

ดังนั้นชิปเหล่านี้จะรวมกันเป็นหน่วยความจำ

ทั้งหมดตามขนาดที่ต้องการใช้ เช่นสมมติว่าเราต้องใช้หน่วยความจำที่กำหนดแอดเดรสขนาด 32K × 8 ไบต์
และสิ่งที่มีคือชิป RAM ขนาด 2K × 8 เราสามารถเชื่อมต่อชิป 16 แถวเข้าด้วยกันดังแสดงในรูปที่ 4.5

รูปที่ 4.5 หน่วยความจำเป็นชุดของชิป RAM
จากรูปที่ 4.5 ชิปแต่ละตัวมีขนาด 2K ไบต์ แอดเดรสของหน่วยความจำนี้จะต้องมี 15 บิต จากแรมสิบ
หกแถว (2K × 16 = 32K = 25 × 210 ไบต์) ชิปแต่ละตัวต้องการแอดเดรสที่มีความยาว L = 11 รายการ (แต่
ละชิปมีขนาด 2K = 2×210 = 211 ไบต์) และหน่วยความจำทั้งหมดมี 16 แถว ที่จำเป็นต้องมีตัวถอดรหัสเพื่อ
ถอดรหัสแอดเดรสที่กำหนดไว้ในตำแหน่งซ้ายสุดหรือขวาสุด การระบุแต่ละแถวต้องใช้ 4 บิต(จาก 16 แถว)
เพื่อพิจารณาว่าชิปตัวใดเก็บข้อมูลที่ต้องการ เมื่อชิปแต่ละตัวมีแอดเดรสที่ต้องเข้าถึงได้ต้องใช้ 11 บิต เพื่อ
กำหนดออฟเซ็ตบนชิปแต่ละตัว ไม่ว่าเราจะใช้ 4 บิตซ้ายสุดหรือ 4 บิตขวาสุด ซึง่ ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยความจำถูก
อินเตอร์ลีฟ(interleave) แบบไหน (หมายเหตุ: ถ้าต้องการสร้างแอดเดรสให้กับหน่วยความจำ 16K × 16 โดย
ใช้ 8 แถวของชิป 2 ตัว เมื่อหน่วยความจำนี้เป็นเวิร์ดแอดเดรส ที่แต่ละเวิร์ดมีขนาด 16 บิต การกำหนด
แอดเดรสให้กับเครื่องนี้จะต้องใช้เพียง 14 บิต นั่นคือมีความยาว L = 16K = 24×210)
เครื่องที่มีหน่วยความจำโมดูลเดี่ยวทำให้มกี ารเข้าได้แบบลำดับ (sequential access: ทีส่ ามารถเข้าถึง
หน่วยความจำได้ครั้งละหนึ่งหน่วยเท่านั้น) หน่วยความจำ interleaving เมื่อแยกหน่วยความจำออกเป็นหลาย
โมดูล (หรือหลายแบงค์: banks) ทำให้หน่วยความจำที่มีหลายแบงค์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้พร้อมกัน ไม่ต้องรอ
ลำดับการเข้าถึง สามารถลดปัญหาเรื่องเวลาการเข้าถึง จำนวนแบงค์พิจารณาจากจำนวนรายการแอดเดรสที่
สามารถกำหนดได้ ไม่ใช่ตามขนาดของความกว้าง W ของแต่ละรายการ การเข้าถึงแต่ละแบงค์จะได้ข้อมูล
ขนาดของหน่วยที่ใช้กำหนดแอดเดรสตามสถาปัตยกรรมนั้น ๆ เช่น เวิร์ดขนาด 32 บิต ก็จะได้หนึ่งเวิร์ดนั้น

กลับมา หากหน่วยความจำอินเตอร์ลีฟแบบ 8 ทิศทาง หน่วยความจำจะถูกนำมาใช้โดยใช้ 8 โมดูลโดยมี
หมายเลข 0 ถึง 7 เมื่อการจัดแอดเดรสแบบ low-order interleaving ก็จะใช้บิตจากด้าน LSB เพื่อเลือกแบงค์
ส่วนวิธี high-order interleaving ก็จะใช้ MSB ในการกำหนดการเข้าถึงแต่ละแบงค์
สมมติว่าเรามีหน่วยความจำที่สามารถกำหนดแอดเดรสแบบไบต์ได้ 8 โมดูล ๆ ละ 4 ไบต์ รวม
หน่วยความจำ 32 ไบต์ เราต้องการ 5 บิตเพื่อระบุแอดเดรสแต่ละไบต์โดยไม่ซ้ำกัน สามบิตฃถูกใช้เพื่อกำหนด
โมดูล (23 = 8 โมดูล) และแต่ละโมดูลมีสี่ไบต์จึงต้องใช้อีกสองบิตเพื่อกำหนดออฟเซ็ตการเข้าถึงแต่ละหน่วยใน
ในโมดูลนั้น ๆ การจัดแอดเดรสแบบ high-order interleaving เป็นวิธีทเี่ ข้าใจได้ง่ายที่สุด การกระจาย
แอดเดรสเชื่อมต่อกันไปในแต่ละโมดูลที่อยู่ติดกันดังที่เห็นในรูปที่ 4.6a โมดูล 0 มีหน่วยเก็บไว้ที่แอดเดรส 0, 1,
2 และ 3; โมดูล 1 มีหน่วยเก็บแอดเดรสอยู่ที่ 4, 5, 6 และ 7; และโมดูลต่อไปก็จัดต่อไปอีกเรื่อย ๆ จนครบทุก
โมดูล โครงสร้างแอดเดรสแบบ high-order interleaving มีการเรียงลำดับดังรูปที่ 4.6b จากโครงสร้างจะเห็น
ว่าสามบิตแรกของแอดเดรสถูกใช้เพื่อกำหนดโมดูล
ในขณะที่สองบิตที่เหลือจะถูกใช้เพื่อกำหนดออฟเซ็ต
ภายในโมดูล รูปที่ 4.6c เป็นรายละเอียดการจัดแอดเดสแบบนี้ จะเห็นว่าโมดูลสองหน่วยแรกของ
หน่วยความจำการเข้าถึงได้อย่างไร จากรูปพิจารณาแอดเดรสที่ 3 ซึ่งเป็นเลขฐานสอง (ใช้ 5 บิต) คือ 00011 จะ
เห็นว่า MSB สามลำดับสูงใช้บิตซ้ายสุดสาม (000) เพื่อกำหนดโมดูล (ดังนั้นข้อมูลที่แอดเดรส 3 จึงอยู่ในโมดูล
0) ส่วนอีกสองบิตที่เหลือคือ (11) บอกเราว่าข้อมูลที่ต้องการอยู่หน่วยที่ 3 (112 = 3) ซึ่งเป็นแอดเดรสสุดท้าย
ในโมดูล 0

รูปที่ 4.6 ก) High-Order Memory Interleaving ข) โครงสร้างแอดเดรส c) แอดเดรสสองโมดูลแรก
การจัดหน่วยความจำแบบ Low-order interleaved จะจัดวางแอดเดรสของหน่วยความจำที่เรียงต่อ
กันในแต่โมดูลดังรูปที่ 4.7 ซึ่งเป็นการจัดแอดเดรส 32 หน่วยในแปดโมดูล โครงสร้างแอดเดรสในหน่วยความจำ

นี้ บิตที่ใช้อ้างถึงโมดูลอยู่ที่ LSB สามบิต และอีกสองบิตด้าน MSB ใช้อ้างถึงหน่วยข้อมูลในแต่ละโมดูลดังรูปที่
4.7b รายละเอียดของแอดเดรสในสองโมดูลแรกของหน่วยความจำนี้แสดงในรูปที่ 4.7c จากรูปนี้จะเห็นว่า
โมดูล 0 มีหน่วยข้อมูลอยู่ที่แอดเดรส 0, 8, 16 และ 24 ดังนัน้ แอดเดรส 3 (00011) ที่ low-order interleaved
ใช้สามบิตขวาสุดในการกำหนดโมดูล ข้อมูลหน่วยนี้จึงอยู่ในโมดูล 3 และอีกสองบิตที่เหลือ 00 บอกออฟเซ็ต
ศูนย์ในโมดูลที่สาม
สำหรับ interleaving ทั้งแบบลำดับต่ำและสูงมีความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนบิตที่ใช้เพื่อระบุโมดูล k บิต
และลำดับของ interleave แบบ 4-way ก็จะใช้ k = 2 แต่ถ้า interleave แบบ 8 ทิศทางใช้ k = 3; 16 ทิศทาง
Interleaving ใช้ k = 4; และโดยทั่วไปสำหรับ n-way interleaving เราสังเกตว่า n = 2k (ความสัมพันธ์นี้ดู
เพิ่มเติมได้ในบทที่ 6)

รูป 4.7 a) Low-Order Memory Interleaving b) โครงสร้างที่อยู่ c) แอดเดรสของสองโมดูลแรก
บัสที่เหมาะสมในการใช้ Low-Order Memory Interleaving การเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นการอ่านหรือเขียน
โดยใช้หนึ่งโมดูลสามารถเริ่มต้นได้ก่อนที่การอ่านหรือเขียนของโมดูลอื่นจะเสร็จสมบูรณ์จริง ๆ (การอ่านและ
การเขียนสามารถมีช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันได้) ตัวอย่างหากอาร์เรย์ที่มคี วามยาว 4 หน่วย ถูกเก็บไว้ในตัวอย่าง
ของการจัดหน่วยความจำโดย High-order interleaving (แอดเดรสที่เก็บคือ 0, 1, 2 และ 3) ก็สามารถ
เข้าถึงอะเรย์ได้วิธีเดียวคือเรียงกันไปตามลำดับ เนื่องจากอาร์เรย์ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในโมดูลเดียว อย่างไรก็
ตามหากใช้ Low-order interleaving (และอาร์เรย์นี้จะถูกเก็บไว้ในโมดูล 0, 1, 2 และ 3 ที่ offset 0 ในแต่ละ
รายการ) เราสามารถเข้าถึงอะเรย์ได้แบบขนาน เนื่องจากแต่ละองค์ประกอบอะเรย์อยู่ในโมดูลที่แตกต่างกัน

ตัวอย่าง 4.1 สมมติว่ามีหน่วยความจำ 128 เวิร์ด ที่มี 8 ทิศทางแบบ Low-order interleaving (ใน
ตัวอย่างนี้ขนาดของคำไม่สำคัญ) หมายความว่าการใช้หน่วยความจำ 8 แบงค์ 8 = 23 ดังนั้นเราใช้ 3 บิตด้าน
LSB เพื่อระบุแบงค์ เนื่องจากเรามี 128 เวิร์ดซึ่งต้องการ 7 บิตสำหรับแต่ละแอดเดรส (128 = 27) ดังนั้น
แอดเดรสในหน่วยความจำนี้จึงมีโครงสร้างดังต่อไปนี้:

จะเห็นว่าแต่ละโมดูลจะต้องมีขนาด 24 ซึง่ สามารถสรุปนี้ได้สองวิธี วิธีแรก: ถ้าหน่วยความจำ 128 เวิร์ด ใช้ 8
โมดูลดังนั้น 128/8 = 27/23 = 24 (ดังนั้นแต่ละโมดูลจะมี 16 เวิร์ด) นอกจากนี้เรายังสามารถดูได้จากโครงสร้าง
ที่อยู่ที่ออฟเซ็ตในโมดูลต้องการ 4 บิต และ 24 = 16 เวิร์ดต่อโมดูล
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าตัวอย่างที่ 4.1 ใช้ high-order interleaving แทน? ให้ลองทำเป็นการบ้าน
กลับไปพิจารณาหน่วยความจำที่แสดงในรูปที่ 4.5 ที่มีขนาด 32K × 8 ประกอบด้วย 16 ชิป (โมดูล) แต่
ละโมดูลมีขนาด 2K × 8 ความยาว L ของหน่วยความจำคือ 32K = 25 × 210 = 215 หน่วย ทีส่ ามารถกำหนด
แอดเดรสได้ (ในกรณีของไบต์) ซึ่งหมายความว่าเราต้องการ 15 บิตสำหรับแต่ละแอดเดรส แต่ละชิปมีขนาด 2K
= 211 ไบต์ ดังนั้นจึงใช้บิต 11 บิต เพื่อกำหนดออฟเซ็ตบนชิป มีชิป 16 = 24 ดังนั้นเราต้องการ 4 บิตเพื่ออ้างถึง
ชิป พิจารณาที่อยู่ 001000000100111 การใช้ high-order interleaving ทีใ่ ช้บิตซ้ายสุด 4 บิต เพื่อระบุชิป
และ 11 บิตที่เหลือเป็นออฟเซ็ต:

ข้อมูลแอดเดรส 001000000100111 ถูกเก็บไว้บนชิป 2 (00102) ที่ offset 39 (000001001112) หากเราใช้
low-order interleaving จะใช้ 4 บิตทางด้านขวาสุด เพื่อระบุชิป

ดังนั้นข้อมูลที่ใช้ low-order interleaving จึงถูกเก็บไว้ในชิป 7 (01112) ที่ offset 258 (001000000102)
แม้ว่า low-order interleaving จะช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บตามลำดับในหน่วยความจำได้
พร้อมกัน (เช่นอาร์เรย์หรือคำสั่งต่าง ๆ ของโปรแกรม) แต่ high-order Interleaving นั้นทำความเข้าใจได้ง่าย
กว่า ดังนั้นต่อไปถ้าไม่ได้ระบุว่ามีการจัดแบบ low-order interleaving ก็จะถือว่ามีการใช้ high-order
interleaving
แนวคิดเกี่ยวกับหน่วยความจำเท่าที่อธิบายมานี้ สามารถเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากและปรากฏในที่ต่าง ๆ
บทที่เหลือโดยเฉพาะในบทที่ 6 ซึ่งกล่าวถึงรายละเอียดหน่วยความจำ แนวคิดหลักที่จะมุ่งเน้นคือ: (1) ที่อยู่
หน่วยความจำคือค่าเลขฐานสองชนิด unsigned int (แม้ว่าเรามักจะมองว่าเป็นค่าฐานสิบเพราะง่ายกว่า) และ
(2) จำนวนรายการที่จะต้องจัดการไม่ใช่ขนาดของรายการ การกำหนดจำนวนบิตที่เกิดขึ้นในที่อยู่ แม้ว่าเราจะ
สามารถใช้บิตเพิ่มเติมสำหรับที่อยู่ได้มากกว่าที่จำเป็น แต่มักจะกำหนดให้น้อยที่สุด เพราะการย่อขนาดเป็น
แนวคิดที่สำคัญในการออกแบบคอมพิวเตอร์
4.7 การขัดจังหวะ

เราได้ศึกษาข้อมูลฮาร์ดแวร์พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการทำความเข้าใจสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์: CPU,
บัส, หน่วยควบคุม, รีจิสเตอร์, นาฬิกา, I/O และหน่วยความจำ อย่างไรก็ตามมีอีกแนวคิดหนึ่งที่เราต้องกล่าวถึง
ว่า องค์ประกอบเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยประมวลผลอย่างไร: การขัดจังหวะ(Interrupts) เป็นเหตุการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงลำดับ (หรือขัดจังหวะ) การไหลของการดำเนินการตามปกติในระบบ การขัดจังหวะสามารถ
เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่ :
• คำขอ I / O
• ข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ (เช่นหารด้วย 0)
• underflow or overflow
• ฮาร์ดแวร์ทำงานผิดปกติ (เช่นข้อผิดพลาดพาริตีหน่วยความจำ)
• การหยุดที่ผู้ใช้กำหนดขึ้น (เช่นเมื่อทำการดีบั๊กโปรแกรม)
• Page faults (ดูรายละเอียดในบทที่ 6)
• คำสั่งไม่ถูกต้อง (มักเกิดจากปัญหาของตัวชี้)
• เบ็ดเตล็ด
การกระทำที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับการขัดจังหวะแต่ละประเภท

(เรียกว่าการจัดการขัดจังหวะหรือ

interrupt handling) ซึ่งมีวิธีการทีแ่ ตกต่างกันมาก การบอก CPU ว่ามีคำร้องขอใช้ I/O เสร็จสิ้นแล้ว จะ

แตกต่างจากการออกจากโปรแกรมเนื่องจากการหารด้วย 0 แต่การกระทำทั้งคู่ถูกจัดการโดยอินเทอร์รัปต์
เนื่องจากต้องการเปลี่ยนแปลงในโฟลว์ปกติของการเรียกใช้โปรแกรม
การขัดจังหวะสามารถกำหนดได้โดยผู้ใช้หรือระบบเอง อินเทอร์รับนี้สามารถเป็นแบบ maskable (ปิด
ใช้งานหรือถูกละเว้น) หรือเป็นแบบ nonmaskable (การขัดจังหวะลำดับความสำคัญสูงที่ไม่สามารถปิดการใช้
งานและต้องยอมรับ) อินเทอร์รับทั้งสองบบสามารถเกิดขึ้นได้ภายในหรือระหว่างคำสั่ง อาจจะเป็นแบบซิง
โคนัส(เกิดขึ้นในสถานที่เดียวกันทุกครั้งเมื่อประมวลผลโปรแกรม) หรือแบบอะซิงโครนัส (เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด)
และอาจส่งผลให้โปรแกรมหยุดทำงานหรือดำเนินการต่อเมื่อมีการจัดการอินเทอร์รัปต์ การขัดจังหวะจะศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 4.9.2 และในบทที่ 7
ตอนนี้เราได้ให้ภาพรวมทั่วไปของส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ ต่อไปจะได้ศึกษาการ
ทำงานของสถาปัตยกรรมที่เรียบง่าย แต่ใช้งานได้เพื่อแสดงให้เห็นถึง แนวคิดเหล่านี้

4.8 MARIE
MARIE ย่อมาจาก “Machine Architecture that is Really Intuitive and Easy” MARIE เป็น
โปรแกรมซิมมูเลชันของสถาปัตยกรรมเครื่องแบบเรียบง่าย ประกอบด้วยหน่วยความจำ (เพื่อจัดเก็บโปรแกรม
และข้อมูล) และ CPU (ประกอบด้วย ALU และรีจีสเตอร์หลายตัวด้วยกัน) MARIE มีส่วนประกอบการทำงาน
ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการใช้งานจริง ซึง่ จะช่วยอธิบายแนวคิดในเรื่องนี้และอีกสามบทที่ได้ศึกษามาก่อนหน้า
นี้ เริ่มจากอธิบายสถาปัตยกรรมของ MARIE ในส่วนต่อไปนี้
4.8.1 สถำปัตยกรรม

MARIE มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
•

Binary ที่ใช้เป็นแบบ two’s complement

•

โปรแกรมเก็บแบบความยาวของเวิร์ดที่แน่นอน(fixed word length)

•

สามารถกำหนดแอดเดรสเป็น Word (แต่ไม่ใช่ไบต์)

•

หน่วยความจำหลักมี 4K เวิร์ด (หมายถึง 12 บิตต่อแอดเดรส)

•

ข้อมูล 16 บิต (เวิร์ดมี 16 บิต)

•

คำสั่งแบบ 16 บิต: 4 สำหรับ opcode และ 12 สำหรับแอดเดรส

•

รีจีสเตอร์ accumulator(AC) แบบ 16 บิต

•

รีจีสเตอร์คำสั่ง (instruction register: IR) แบบ 16 บิต

•

รีจีสเตอร์บัฟเฟอร์หน่วยความจำ 16 บิต (memory buffer register: MBR)

•

program counter (PC) แบบ 12 บิต

•

รีจีสเตอร์เก็บแอดเดรสหน่วยความจำ 12 บิต (memory address register: MAR)

•

รีจีสเตอร์อินพุต 8 บิต

•

รีจิสเตอร์เอาต์พุต 8 บิต

รูปที่ 4.8 สถาปัตยกรรมของ MARIE
ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป เราต้องเน้นจุดสำคัญอย่างหนึ่งที่ได้ศึกษาในบทที่ 3 จากการนำเสนอ
หน่วยความจำง่าย ๆ ที่สร้างขึ้นโดย D flip-flop แต่ละตำแหน่งในหน่วยความจำมีที่อยู่ที่ไม่ซ้ำกัน (แสดงเป็น
เลขฐานสอง) และแต่ละตำแหน่งสามารถเก็บค่าได้ แนวคิดเกี่ยวกับแอดเดรสเมื่อเทียบกับสิ่งที่จัดเก็บแอดเดรส
จริงมีแนวโน้มทีจ่ ะทำให้สับสน เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนลองนึกถึงที่ทำการไปรษณีย์ มีตู้ไปรษณีย์ที่มี "ที่อยู่"
หรือหมายเลขต่าง ๆ ภายในกล่องไปรษณีย์มีจดหมาย ในการรับจดหมายต้องระบุหมายเลขตู้ไปรษณีย์
เช่นเดียวกับข้อมูลหรือคำสั่งที่ต้องดึงข้อมูลจากหน่วยความจำ เนื้อหาของที่อยู่ในหน่วยความจำใด ๆ จะได้รับ
การจัดการโดยการระบุที่อยู่ของตำแหน่งหน่วยความจำนั้น เราจะเห็นว่ามีหลายวิธีในการระบุที่อยู่นี้
4.8.2 รีจีสเตอร์และบัส
รีจิสเตอร์เป็นที่เก็บข้อมูลที่อยู่ใน CPU (ดังแสดงในรูปที่ 4.8) ส่วน ALU ใน CPU ดำเนินการประมวลผล
ทั้งหมด (การดำเนินการทางคณิตศาสตร์การตัดสินใจเชิงตรรกะ ฯลฯ ) รีจิสเตอร์ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่
เฉพาะเจาะจงมากเมื่อโปรแกรมกำลังทำงาน: รีจีสเตอร์จะเก็บค่าที่ต้องการจัดเก็บชั่วคราว ข้อมูลที่ถูกประมวล
โดยบางวิธี หรือผลลัพธ์ของการคำนวณอย่างง่าย หลายครั้งที่มีการอ้างอิงการรีจีสเตอร์โดยนัย ในคำสั่งดังที่เรา
เห็นเมื่ออธิบายชุดคำสั่ง MARIE ในหัวข้อ 4.8.3 ใน MARIE มีการรีจีสเตอร์เจ็ดรายการดังนี้:
• AC: แอคคูมูเลเตอร์ซึ่งเก็บค่าข้อมูล นี่เป็นรีจีสเตอร์เอนกประสงค์และเก็บข้อมูลที่ CPU ต้องการ
ประมวลผล คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีรีจีสเตอร์อเนกประสงค์หลายตัว

• MAR: รีจีสเตอร์เก็บแอดเดรสหน่วยความจำ เก็บตำแหน่งหน่วยความจำของข้อมูลที่ถูกอ้างอิง
• MBR: เป็นรีจีสเตอร์บัฟเฟอร์หน่วยความจำ เก็บข้อมูลที่เพิ่งอ่านมาจากหน่วยความจำ หรือข้อมูลที่
พร้อมที่จะเขียนไปยังหน่วยความจำ
• PC: program counter เก็บแอดเดรสของคำสั่งถัดไปที่จะเรียกใช้งานในโปรแกรม
• IR: รีจีสเตอร์คำสั่ง เก็บคำสั่งถัดไปที่จะดำเนินการ
• InREG: รีจีสเตอร์อินพุต เก็บข้อมูลจากอุปกรณ์อินพุต
• OutREG: รีจีสเตอร์เอาต์พุตซึ่งเก็บข้อมูลสำหรับอุปกรณ์เอาต์พุต
MAR, MBR, PC และ IR เป็นรีจีสเตอร์เก็บข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมาก และไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์
อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่นเราไม่สามารถจัดเก็บค่าข้อมูลทั่วไปจากหน่วยความจำใน PC ต้องใช้ MBR
หรือ AC เพื่อเก็บค่าโดยใด ๆ นอกจากนี้ยังมีรีจีสเตอร์สถานะ หรือการตั้งค่าสถานะที่เก็บข้อมูลที่บ่งชี้ถึงเงื่อนไข
ต่าง ๆ เช่นการล้นใน ALU ไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ของการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ หรือการดำเนินการทาง
ตรรกะหรือไม่เป็นศูนย์ ถ้าบิตที่ใช้ทดควรใช้ในการคำนวณและเมื่อผลลัพธ์เป็นลบ อย่างไรก็ตามเพื่อความ
ชัดเจนจะไม่รวมรีจีสเตอร์ดังกล่าวนั้นอย่างชัดเจน
MARIE เป็นคอมพิวเตอร์ที่อย่างง่ายทีม่ ีชุดรีจีสเตอร์จำกัด CPU สมัยใหม่มรี ีจีสเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปหลาย
ตัว ซึ่งมักเรียกว่ารีจิสเตอร์ที่ผู้ใช้มองเห็นและทำหน้าที่คล้ายกับ AC คอมพิวเตอร์ของในปัจจุบันมีรีจีสเตอร์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องเพิ่มขึ้น คอมพิวเตอร์มีรีจิสเตอร์ที่เปลี่ยนค่าข้อมูลและรีจิสเตอร์อื่น ๆ ซึ่งหากถือ
เป็นเซตของรีจีสเตอร์
MARIE ไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลหรือคำสั่งไปยังหรือออกจากรีจีสเตอร์ได้โดยไม่ใช้รถบัส MARIE มีบัส
ทั่วไป อุปกรณ์แต่ละชิ้นที่เชื่อมต่อกับบัสด้วยหมายเลข และก่อนที่อุปกรณ์จะสามารถใช้บัสได้จะต้องตั้งค่าเป็น
หมายเลขที่ระบุ นอกจากนี้เรายังมีเส้นทางสำหรับการดำเนินการที่เร็วขึ้น มีเส้นทางการสื่อสารระหว่าง MAR
และหน่วยความจำ (MAR ให้อินพุตกับเส้นทางของแอดเดรสสำหรับหน่วยความจำ เพื่อให้ CPU รู้ว่าที่ไหนใน
หน่วยความจำที่จะอ่านหรือเขียน) และเส้นทางแยกจาก MBR ไปยัง AC นอกจากนี้ยังมีเส้นทางพิเศษจาก MBR
ไปยัง ALU เพื่ออนุญาตให้ใช้ข้อมูลใน MBR ในการคำนวณ การดำเนินงาน ข้อมูลยังสามารถไหลจาก AC ผ่าน
ALU และกลับสู่ AC โดยไม่ต้องส่งไปทีบ่ ัส ข้อได้เปรียบที่ได้รับจากการใช้เส้นทางนี้คือ ข้อมูลสามารถวางบนบัส
ทั่วไปในรอบสัญญาณนาฬิกาเดียวกัน ซึ่งข้อมูลถูกวางบนเส้นทางอื่น ๆ ทำให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมกัน
รูปที่ 4.9 แสดง datapath ใน MARIE

4.8.3 สถำปัตยกรรมชุดคำสั่ง

MARIE มีชุดคำสั่งที่ง่าย แต่ทรงพลัง สถาปัตยกรรมชุดคำสั่ง (ISA) ของเครื่องระบุคำสั่งที่คอมพิวเตอร์
สามารถทำได้และรูปแบบสำหรับแต่ละคำสั่ง ISA นั้น เป็นส่วนต่อประสานระหว่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
ISAs บางตัวมีคำสั่งนับร้อย ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ว่าแต่ละคำสั่งของ MARIE ประกอบด้วย 16 บิต 4 บิตบน บิต
12 ถึง 15 เก็บ opcode ที่ระบุคำสั่งที่จะดำเนินการ (ทำให้มีทั้งหมด 16 คำสั่ง) 12 บิตที่มีนัยสำคัญน้อยที่สุด
บิต 0 ถึง 11 ไว้เก็บแอดเดรส ซึ่งจะมีแอดเดรสของหน่วยความจำสูงสุด 212 - 1 รูปแบบคำสั่งของ MARIE แสดง
ในรูปที่ 4.10
ISAs ส่วนใหญ่ประกอบด้วยคำสั่งสำหรับการประมวลผลข้อมูล การย้ายข้อมูล และการควบคุมลำดับ
การดำเนินการของโปรแกรม ชุดคำสั่ง MARIE ประกอบด้วยคำสั่งที่แสดงในตาราง 4.2

รูปที่ 4.9 เส้นทำงเดินข้อมูลของ MARIE

รูปที่ 4.10 รูปแบบคำสั่งของ MARIE

ตำรำงที่ 4.2 ชุดคำสั่งของ MARIE

คำสั่งโหลดทำให้สามารถย้ายข้อมูลจากหน่วยความจำไปยัง CPU (ผ่านทาง MBR และ AC) ข้อมูล
ทั้งหมด (ยกเว้นคำสั่ง) จากหน่วยความจำจะต้องย้ายไปที่ MBR ก่อนแล้วจึงไปที่ AC หรือ ALU ไม่มีตัวเลือกอื่น
ในสถาปัตยกรรมนี้ สังเกตว่าคำสั่ง Load ไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อ AC เพื่อบอกปลายทางสุดท้าย รีจีสเตอร์นี้เป็นนัย
ในของคำสั่ง คำสั่งอื่น ๆ ทีอ่ ้างอิงรีจีสเตอร์ AC ในแบบเดียวกัน คำสั่ง Store ช่วยให้เราสามารถย้ายข้อมูลจาก
CPU กลับไปยังหน่วยความจำ คำสั่ง Add และ Subt ใช้ในการบวกและลบตามลำดับ ค่าข้อมูลถูกเก็บอยู่
แอดเดรส X ซึ่งอาจจะส่งไปหรือเอาออกมาจาก AC ข้อมูลที่อยู่ที่แอดเดรส X จะถูกคัดลอกไปยัง MBR ซึ่งจะ
ถูกเก็บไว้จนกว่าการดำเนินการทางคณิตศาสตร์จะถูกดำเนินการ อินพุตและเอาต์พุตอนุญาตให้ MARIE สื่อสาร
กับโลกภายนอก
อินพุตและเอาต์พุตเป็นการดำเนินการที่ซับซ้อน ในคอมพิวเตอร์สมัยใหม่อินพุตและเอาต์พุตจะทำโดย
ใช้รหัส ASCII หมายความว่าการป้อนตัวเลข 32 บนคีย์บอร์ดเป็นอินพุตให้กับตัวแปรชนิดจำนวนเต็ม จริง ๆ
แล้วจะถูกอ่านเป็นอักขระในรหัส ASCII ของเลข “3” ตามด้วยตัวเลข “2” อักขระทั้งสองตัวนี้จะถูกแปลงเป็น
ค่าตัวเลขจำนวนเต็ม 32 ก่อนที่จะถูกเก็บไว้ใน AC เนื่องจากเรากำลังศึกษาว่าคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร ทำให้
หลายคนคิดว่าการป้อนข้อมูลจากแป้นพิมพ์เป็นการทำอย่าง "อัตโนมัติ" แต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้น
แล้วคอมพิวเตอร์จะทราบได้อย่างไรว่าค่า I/O นั้น จะเป็นตัวเลขหรือรหัส ASCII ทุกอย่างที่เป็นอินพุตหรือ
เอาต์พุตจะเป็น ASCII จริงหรือไม่ คำตอบคือคอมพิวเตอร์รู้ผ่านบริบทของวิธีการใช้ค่า ใน MARIE ถูกกำหนดไว้
เพียงกรณีเดียวคือ I/O เป็นตัวเลขเท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถป้อนเป็นเลขทศนิยม แต่ไม่กล่าวถึงรายละเอียด
ในที่นแี้ ละสมมติว่ามี "การแปลงโดยเวทย์มนตร์" ให้เป็นค่าไบนารี
คำสั่ง Halt ทำให้โปรแกรที่กำลังทำงานอยู่สิ้นสุดลง คำสั่ง Skipcond ช่วยให้เราสามารถใช้เงื่อนไขที่จะ
ทำหรือไม่ทำคำสั่งใด (เช่นเดียวกับคำสั่ง “for”, “while” หรือ “if”) เมื่อคำสั่ง Skipcond ถูกเรียกใช้งานจะมี
การตรวจสอบค่าที่เก็บไว้ใน AC ของแอดเดรสบิตจำนวนสองบิต (สองบิตที่อยู่ถัดลงมาจาก opcode คือบิต 10
และ 11 ) ระบุเงื่อนไขที่จะทดสอบ หากแอดเดรสสองบิตดังกล่าวเป็น 00 แปลว่า "ข้ามถ้า AC เป็นลบ" ถ้า
แอดเดรสสองบิตเป็น 01 (บิตสิบเอ็ดคือ 0 และบิตสิบคือ 1) แปลว่า "ข้ามถ้า AC เท่ากับ 0” สุดท้ายถ้าแอดเดรส

สองบิตคือ 10 (หรือ 2) นี่แปลว่า“ ข้ามถ้า AC มากกว่า 0” โดย “ข้ามหรือ skip” หมายถึงการข้ามไปทำคำสั่ง
ถัดไป สิ่งนี้สามารถทำได้โดยการเพิ่ม PC ทีละ 1 แต่คำสั่ง Jump ไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไข นอกจากนี้ยังส่งผล
กระทบต่อ PC คำสั่ง Jump ทำให้เนื้อหาของ PC ถูกแทนที่ด้วยค่าของ X ซึ่งเป็นที่อยู่ของคำสั่งถัดไปเพื่อดึง
ข้อมูล
สิ่งที่ต้องการคือ ทำให้สถาปัตยกรรมและชุดคำสั่งง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ยังนำเสนอข้อมูลที่จำเป็น
เพื่อให้เข้าใจว่าคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร ดังนั้นจึงได้ละเว้นคำสั่งทีม่ ปี ระโยชน์อย่าง อย่างไรก็ตามคุณจะเห็น
ว่าชุดคำสั่งนี้ในไม่ช้า ยังค่อนข้างทรงพลัง เมื่อคุ้นเคยกับการทำงานของเครื่อง จึงจะขยายชุดคำสั่งเพื่อให้การ
เขียนโปรแกรมง่ายขึ้น
มาตรวจสอบรูปแบบคำสั่งที่ใช้ใน MARIE สมมติว่าเรามีคำสั่ง 16 บิตต่อไปนี้:

สี่บิตซ้ายสุดเป็น opcode หรือคำสั่งที่จะดำเนินการ 0001 เป็นเลขฐานสองสำหรับ 1 ซึ่งหมายถึงคำสั่งโหลด
ส่วนที่เหลืออีก 12 บิตแสดงที่อยู่ของค่าที่เรากำลังโหลดซึ่งเป็นแอดเดรส 3 ในหน่วยความจำหลัก คำสั่งนี้ทำให้
ค่าข้อมูลที่พบในหน่วยความจำหลักที่แอดเดรส 3 ถูกคัดลอกไปยัง AC พิจารณาคำสั่งต่อไปนี:

สี่บิตซ้ายสุด 0011 เท่ากับ 3 ซึ่งเป็นคำสั่ง Add บิตแอดเดรสระบุที่อยู่ 00D เป็นเลขฐานสิบหก (หรือทศนิยม
13 ตำแหน่ง) เราไปที่หน่วยความจำหลักรับค่าข้อมูลที่จากแอดเดรส 00D และบวกค่านี้ใน AC ค่าใน AC จะถูก
เปลี่ยนเพื่อสะท้อนผลรวมนี้ อีกหนึ่งตัวอย่างต่อไปนี้:

opcode สำหรับคำสั่งนี้เป็นคำสั่ง Skipcond บิตสิบและสิบเอ็ด (อ่านจากซ้ายไปขวาหรือบิตสิบเอ็ดตาม
ด้วยบิตสิบ) คือ 10 ระบุค่า 2 ซึ่งหมายถึง "ข้ามถ้า AC มากกว่า 0" ถ้าค่าใน AC น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ คำสั่ง
นี้เป็นเท็จ ก็คือไม่ skip คำสั่ง หากค่าใน AC มากกว่าศูนย์ คำสั่ง Skipcond จะทำให้ PC เพิ่มขึ้น 1 ก็จะข้ามไป
หนึ่งคำสั่ง คือจะมีการ Skip หรือข้ามไปหนึ่งคำสั่ง (จะอธิบายอีกครั้งในหัวข้อวัฏจักรคำสั่ง)

ตัวอย่างคำสั่งเหล่านี้นำมาซึ่งประเด็นที่น่าสนใจ คือจะเขียนโปรแกรมโดยใช้ชุดคำสั่งที่มีเพียงไม่กี่คำสั่ง
ซึง่ ต้องเขียนโปรแกรมโดยใช้แค่คำสั่ง Load, Add, และ Halt และ opcode ของคำสั่งเหล่านี้คือ 0001, 0011,
และ 0111 ใช่หรือไม่? โดยทั่วไปเราจะคุ้นเคยกับชื่อคำสั่งหรือที่เรียกว่า mnemonic มากกว่า opcode และ
opcode มักจะเรียกว่า machine instructions คำสั่งแบบ mnemonic ส่วนใหญ่มักอ้างถึงว่าเป็นคำสั่ง
ภาษาแอสเซมบลี ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาแอสเซมบลีและคำสั่งเครื่องเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่ง เมื่อเราพิมพ์ใน
โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี (เช่นใช้คำสั่งที่แสดงในตารางที่ 4.2) จำเป็นต้องมีแอสเซมเบลอร์(assembler) เพื่อ
แปลงเป็นไบนารีที่เป็น opcode จะอธิบายเรื่อง assembler อีกครั้งใน 4.11
4.8.4 สัญลักษณ์กำรโอนกำรลงทะเบียน

เราได้เห็นแล้วว่าระบบดิจิทัล มีส่วนประกอบหลายอย่าง เช่น หน่วยคำนวณเลขคณิต รีจิสเตอร์
หน่วยความจำ ตัวถอดรหัส และหน่วยควบคุม หน่วยเหล่านี้เชื่อมต่อกันด้วยบัสเพื่อให้ข้อมูลไหลผ่านระบบ
ชุดคำสั่งที่นำเสนอสำหรับ MARIE ในส่วนก่อนหน้านี้ประกอบด้วยชุดคำสั่งระดับเครื่อง ที่ใช้โดยส่วนประกอบ
เหล่านี้เพื่อดำเนินการแต่ละคำสั่งที่ไม่ซับซ้อนมาก
อย่างไรก็ตามหากตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในระดับ
องค์ประกอบของแต่ละคำสั่ง จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินการหลายขั้นตอน เช่นคำสั่งโหลดจะโหลดข้อมูลของ
ตำแหน่งหน่วยความจำที่กำหนดลงในรีจีสเตอร์ AC แต่ถ้าเราสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในหน่วยต่าง ๆ จะเห็นว่ามีการ
ดำเนินการ "คำสั่งขนาดเล็ก" หลายรายการ เริ่มจากต้องโหลดแอดเดรสจากคำสั่งไปเก็บไวที่ MAR จากนั้น
ข้อมูลในหน่วยความจำที่ตำแหน่งนี้จะต้องโหลดลงใน MBR จากนั้น MBR จะต้องโหลดลงใน AC คำสั่งย่อยเล็ก
ๆ เหล่านี้เรียกว่า microoperations เป็นตัวกำหนดการดำเนินงานพื้นฐานที่สามารถดำเนินการกับข้อมูลที่เก็บ
ไว้ในรีจีสเตอร์
สัญกรณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เพื่ออธิบายพฤติกรรมของ microoperations เรียกว่า register transfer
notation (RTN) หรือ register transfer language (RTL) เราใช้สัญกรณ์ M[X] เพื่อระบุข้อมูลจริงที่เก็บไว้ที่
ตำแหน่ง X ในหน่วยความจำ และ ← เพื่อระบุการถ่ายโอนข้อมูล ความจริงการถ่ายโอนจากรีจีสเตอร์หนึ่งไป
ยังอีกตัว มักเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนผ่านบัส ที่โอนจากรีจีสเตอร์ต้นทางผ่านบัสไปยังรีจีสเตอร์ปลายทาง
อย่างไรก็ตามเพื่อง่ายขึ้นจะไม่รวมการถ่ายโอนบัส โดยถือว่าเป็นที่เข้าใจกันว่าต้องใช้บัสเพื่อการถ่ายโอนข้อมูล
ตอนนี้เรานำเสนอสัญลักษณ์การถ่ายโอนรีจีสเตอร์ของแต่ละคำสั่งใน ISA ของ MARIE
Load X

คำสั่งนี้จะโหลดเนื้อหาของตำแหน่งหน่วยความจำ X ลงใน AC อย่างไรก็ตามแอดเดรส X จะต้องอยู่ใน
MAR ก่อน จากนั้นข้อมูลที่ตำแหน่ง M[MAR] (หรือที่อยู่ X) ถูกโอนไปที่ MBR ในที่สุดข้อมูลนี้จะถูกใส่ไว้ใน AC
MAR ← X

MBR ← M[MAR]
AC ← MBR

เนื่องจาก IR ต้องใช้บัสเพื่อคัดลอกค่าของ X ลงใน MAR ก่อนที่ข้อมูลที่ตำแหน่ง X สามารถวางลงใน
MBR การดำเนินการนี้ต้องใช้สองไซคัลส์ของบัส ทำให้การดำเนินการทั้งสองนี้อยู่ในบรรทัดที่ต่างกัน เพื่อระบุว่า
คำสั่งย่อยดังกล่าวไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในรอบเดียวกัน แต่เนื่องจากมีการเชื่อมต่อพิเศษระหว่าง MBR และ AC
การถ่ายโอนข้อมูลจาก MBR ไปยัง AC สามารถเกิดขึ้นได้ทันทีหลังจากใส่ข้อมูลลงใน MBR โดยไม่ต้องส่งผ่าน
บัส

Store X
คำสั่งนี้จะเอาข้อมูลจากรีจีสเตอร์ AC ไปไว้ที่หน่วยความจำที่แอดเดรส X
MAR ← X, MBR ← AC
M[MAR] ← MBR

Add X
ค่าข้อมูลที่เก็บอยู่ที่แอดเดรส X ไปบวกกันค่าที่อยู่ใน AC สามารถทำได้ดังนี้
MAR ← X
MBR ← M[MAR]
AC ← AC + MBR

Subt X
เช่นเดียวกับบวก คำสั่งนี้จะลบค่าที่เก็บที่เก็บอยู่ในรีจีสเตอร์ AC ด้วยค่าจากหน่วยความจำที่เก็บอยู่ที่
แอดเดรส X และเก็บค่าไว้ใน AC
MAR ← X
MBR ← M[MAR]
AC ← AC – MBR

Input
อินพุตใด ๆ จากอุปกรณ์อินพุตจะถูกส่งไปยังรีจีสเตอร์ InREG ก่อน จากนั้นข้อมูลจะถูกโอนเข้าสู่ AC
AC ← InREG

Output
คำสั่งนี้จะนำข้อมูลจากรีจีสเตอร์ AC ส่งไปที่รีจีสเตอร์ OutREG ซึ่งจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์เอาต์พุตในที่สุด
OutREG ← AC

Halt
ไม่มีการดำเนินการใด ๆ กับรีจีสเตอร์ เครื่องก็หยุดการทำงานของโปรแกรม

Skipcond
คำสั่งนี้ใช้บิตในตำแหน่งที่ 10 และ 11 ของแอดเดรสคำสั่ง เพื่อกำหนดสิ่งที่จะทำการเปรียบเทียบใน AC
ดังนั้น AC จะถูกตรวจสอบเพื่อดูว่ามันมีค่าเป็นลบ เท่ากับ 0 หรือมากกว่า 0 ถ้าเงื่อนไขที่กำหนดเป็นจริงคำสั่ง
ถัดไปจะถูกข้ามไป โดยการเพิ่มค่าในรีจีสเตอร์ PC เพื่ออ่านคำสั่งถัดไป

หากบิตที่อยู่ในตำแหน่งที่สิบและสิบเอ็ดมีค่าเป็นหนึ่งทั้งคู่ ก็ทำให้เงื่อนไขข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตามเงื่อนไข
เพิ่มเติมสามารถกำหนดได้โดยใช้ค่าบิตเหล่านี้

Jump X
คำสั่งนี้ทำให้มีการกระโดดไปยังแอดเดรส X โดยไม่มีเงื่อนไข ดังนั้นการดำเนินการคำสั่งนี้ แอดเดรส X
จะต้องถูกโหลดลงใน PC
PC ← X

ความจริงแอดเดรสของคำสั่ง 12 บิตของรีจีสเตอร์คำสั่ง (หรือ IR[11–0]) จะแสดงถึงค่าของ X ดังนั้นการถ่าย
โอนนี้จะถูกอธิบายอย่างตรงไปตรงมาด้วยคำสั่ง
PC ← IR[11-0]

อย่างไรก็ตามสัญกรณ์ PC ← X ดูจะเข้าง่ายกว่า และสอดคล้องกับคำสั่ง Jump X มากว่า
สัญลักษณ์การโอนรีจีสเตอร์ เป็นสัญลักษณ์ทแี่ สดงเห็นเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในระบบ เมื่อคำสั่งนั้น ๆ ถูก
ประมวลผล RTN มีความอ่อนไหวต่อดาต้าแพท ในกรณีที่หาก microoperations หลายตัวต้องแชร์บัสนั้น
จะต้องถูกดำเนินการตามลำดับ

4.9 กระบวนกำรเรี ยนกำรสอน
ตอนนี้เรามีภาษาพื้นฐานที่ใช้ในการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ของเราแล้ว ต่อไปต้องทำความเข้าใจต่อ ว่า
โปรแกรมต่าง ๆ ถูกประมวลผลอย่างไร คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะมี machine cycle: fetch, decode, และ
execute
4.9.1 Fetch – Decode – Execute Cycle

วัฏจักร์ fetch–decode–execute ใช้แทนขั้นตอนต่าง ๆ ที่คอมพิวเตอร์ทำตามเพื่อรันโปรแกรม CPU
จะดึงคำสั่งใด ๆ (ถ่ายโอนจากหน่วยความจำหลักไปยัง IR) ถอดรหัสคำสั่ง (กำหนด opcode และดึงข้อมูลใด ๆ
ที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามคำสั่ง) และเอ็กซีคิวคำสั่ง (ดำเนินการตามคำสั่งนั้น ๆ) สังเกตว่าส่วนใหญ่ของวัฏ
จักรนี้ถูกใช้ไปกับการคัดลอกข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เมื่อโปรแกรมเริ่มโหลด แอดเดรสของคำสั่งแรก
จะต้องอยู่ใน PC ขั้นตอนต่าง ๆ ในวัฏจักร จะเกิดขึ้นตามสัญญาณนาฬิกาที่มีการระบุไว้ด้านล่าง โปรดทราบว่า
ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประกอบไปด้วยขั้นตอนการดึงข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 ประกอบเป็นขั้นตอนการถอดรหัสและ
ขั้นตอนที่ 4 เป็นขั้นตอนการประมวลผล
1. ส่งแอดเดรสที่เก็บอยู่ใน PC ไปยังแอดเดรสของหน่วยความจำ: MAR ← PC
2. ไปที่หน่วยความจำหลักและอ่านคำสั่งตามแอดเดรสที่เก็บอยู่ใน MAR โดยเก็บคำสั่งที่อ่านมาได้ไปไว้ที่
IR เพิ่มค่า PC ด้วย 1 (เพื่อให้ PC ชี้ไปที่คำสั่งถัดของโปรแกรม) นั่นคือ
IR ← M [MAR]
PC ←PC + 1

(หมายเหตุ: เนื่องจาก MARIE สามารถกำหนดแอดเดรสเป็นเวิร์ด PC จึงสามารถเพิ่มขึ้น 1 ซึ่งส่งผลให้แอดเดรส
ของเวิร์ดถัดไปถูกเก็บอยู่ใน PC หาก MARIE กำหนดแอดเดรสด้วยไบต์ PC จะต้องเพิ่มค่าด้วย 2 เพื่อชี้ไปยังที่
อยู่ของคำสั่งต่อไป เพราะแต่ละคำสั่งจะต้องใช้ 2 ไบต์ แต่ถ้าเครื่องที่สามารถกำหนดแอดเดรสแบบไบต์ด้วย
เวิร์ดขนาด 32 บิต PC จะต้องเพิ่มค่า 4)

รูปที่ 4.11 วัฏจักร Fetch–Decode–Execute
3. คัดลอก IR ขวาสุด 12 บิตไปยัง MAR; ถอดรหัสซ้ายสุด 4 บิตเพื่อกำหนด opcode, MAR ← IR
[11-0] และถอดรหัส IR [15–12]
4. หากจำเป็นให้ใช้แอดเดรสใน MAR เพื่อไปยังหน่วยความจำ เพื่ออ่านข้อมูลวางข้อมูลลงใน MBR (และ
อาจเป็น AC) แล้วดำเนินการคำสั่ง MBR ← M [MAR] แล้วจึงประมวลผลคำสั่ง
วัฏจักร Fetch–Decode–Execute นี้จะแสดงในผังงานในรูปที่ 4.11
จะเห็นว่าคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้ แม้จะมีชุดคำสั่งขนาดใหญ่คำสั่งที่ยาว และหน่วยความจำมากมายก็ตาม
ก็สามารถเรียกใช้การถอดรหัสนี้ได้หลายล้านครั้ง - ถอดรหัส – ดำเนินการรอบในพริบตา
4.9.2 กำรขัดจังหวะและวัฏจักรคำสั่ง

คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมีวิธีวัฏจักรปกติสำหรับ fetch–decode–execute ที่ถูกขัดจังหวะได้ การ
ขัดจังหวะเหล่านี้อาจจำเป็นด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น

• ข้อผิดพลาดของโปรแกรม (เช่นการหารด้วย 0 การโอเวอร์โฟล์ สแต็กโอเวอร์โฟลว์ หรือการ
พยายามเข้าถึงพื้นที่หน่วยความจำที่มีการป้องกัน)

• ข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ (เช่นข้อผิดพลาดพาริตีหน่วยความจำหรือไฟฟ้าขัดข้อง)

• การทำให้เสร็จสมบูรณ์ของ I/O (ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อร้องขอการอ่านดิสก์และการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จ
สมบูรณ์)

• ผู้ใช้ขัดจังหวะ (เช่นกดปุ่ม Ctrl-C หรือ Ctrl-Break เพื่อหยุดโปรแกรม)
• หรืออินเทอร์รัปต์จากตัวจับเวลาที่ระบบปฏิบัติการกำหนดไว้ (เช่น

เมื่อทำการจัดสรร

หน่วยความจำเสมือน หรือทำหน้าที่ทำบัญชีบางอย่าง)
สิ่งเหล่านี้มีบางอย่างที่เหมือนกัน: มันขัดจังหวะการไหลตามปกติของวัฏจักร fetch–decode–execute และ
บอกคอมพิวเตอร์ให้หยุดสิ่งที่กำลังทำอยู่

เพื่อไปทำอย่างอื่นก่อน

เหตุการณ์เหล่านี้โดยทั่วไปเรียกว่าการ

ขัดจังหวะ
ความเร็วที่คอมพิวเตอร์ขัดจังหวะ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดประสิทธิภาพโดยรวมของคอมพิวเตอร์
การขัดจังหวะฮาร์ดแวร์(Hardware interrupts) สามารถสร้างขึ้นได้โดยอุปกรณ์ต่อพ่วงใด ๆ ของระบบ รวมถึง
หน่วยความจำฮาร์ดไดรฟ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ หรือแม้แต่โมเด็ม แทนที่จะใช้การขัดจังหวะ ตัวประมวลผลสามารถ
สำรวจอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เป็นประจำ

เพื่อดูว่ามีหน่วยใดต้องการอะไรทำหรือไม่

แต่การทำเช่นนี้จะทำให้

เสียเวลาของ CPU เนื่องจากคำตอบมักจะเป็น “ไม่” การขัดจังหวะเป็นสิ่งที่ดีเพราะส่วนที่ต้องการอินเทอร์รัปต์
จะแจ้งให้ CPU รู้ในชั่วขณะหนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องให้ CPU ตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา สมมติว่าคุณต้องการข้อมูล
จากเพื่อนคนหนึ่งทีส่ ัญญาว่าจะโทรหา มีสองทางเลือก: โทรหาเพื่อนคนนั้นตามกำหนดตามตารางเวลา (การ
สำรวจ) และเสียเวลาของเขาหรือเธอและของคุณเองด้วย ถ้าข้อมูลยังไม่พร้อม หรือการรอโทรศัพท์จากเพื่อน
ของคุณเมื่อมีข้อมูล เราอาจกำลังคุยกับคนอื่นอยู่ แต่เมื่อโทรศัพท์ดังขึ้น “มีการขัดจังหวะ” แต่วิธีนี้เป็นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพมากกว่าในการจัดการการแลกเปลี่ยนข้อมูล
คอมพิวเตอร์ยังใช้ซอฟต์แวร์อินเตอร์รัปต์ (เรียกอีกอย่างว่า “traps” หรือ “exceptions”) ที่ใช้โดย
ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ คอมพิวเตอร์สมัยใหม่รองรับทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์อินเตอร์รัปต์ โดยใช้ตัว
จัดการขัดจังหวะ(interrupt handlers) ตัวจัดการนี้เป็นเพียงกิจวัตร (ขั้นตอน) ง่าย ๆ ที่จะดำเนินการเมื่อตรวจ
พบการขัดจังหวะ การขัดจังหวะร่วมกับรูทีนทีบ่ ริการการขัดจังหวะ (interrupt service routines: ISRs) จะถูก
เก็บไว้ในตารางเวกเตอร์ขัดจังหวะ (interrupt vector table)
การขัดจังหวะที่เหมาะสมกับวัฏจักร fetch–decode–execute ได้อย่างไร CPU เสร็จสิ้นการ
ประมวลผลคำสั่งปัจจุบันและตรวจสอบ ที่จุดเริ่มต้นของทุกรอบ fetch–decode–execute เพื่อดูว่า ถ้ามีการ
สร้างการขัดจังหวะดังแสดงในรูปที่ 4.12 เมื่อ CPU ยอมรับการขัดจังหวะ และจะต้องดำเนินการขัดจังหวะ
รายละเอียดของบล็อก “การประมวลผลการขัดจังหวะ(Process the Interrupt)” ดูรูปที่ 4.13
กระบวนการนี้จะไม่คำนึงถึงชนิดของการขัดจังหวะที่ถูกเรียกใช้ เริ่มต้นด้วย CPU มีการตรวจจับสัญญาณการ

ขัดจังหวะ ก่อนที่จะทำสิ่งอื่นใด ระบบจะหยุดกระบวนการใด ๆ ที่ดำเนินการอยู่ โดยบันทึกสถานะของ
โปรแกรมและข้อมูลตัวแปร

หมายเลขอุปกรณ์หรือหมายเลขคำขอขัดจังหวะของอุปกรณ์

ที่ทำให้เกิดการ

ขัดจังหวะนั้นจะถูกใช้เป็นดัชนีในตารางเวกเตอร์ขัดจังหวะ ซึง่ ใช้หน่วยความสำหรับเก็บน้อยมาก แอดเดรสของ
รูทีนการบริการขัดจังหวะ (เรียกว่า address vector) จะถูกดึงและใส่ไว้ในรีจีสเตอร์ PC และการประมวลผล
จะดำเนินการต่อ (fetch–decode–execute เริ่มต้นอีกครั้ง) ภายในรูทีนบริการ หลังจากที่บริการขัดจังหวะ
เสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะกู้คืนข้อมูลที่บันทึกไว้จากโปรแกรมที่กำลังทำงานเมื่อเกิดการขัดจังหวะ และโปรแกรม
นั้นก็เริ่มทำงานต่อ ยกเว้นว่ามีการตรวจพบการขัดจังหวะอีกครั้ง

รูปที่ 4.12 การตรวจสอบอินเทอร์รับในวัฏจักร Fetch–Decode–Execute Cycle

รูปที่ 4.13 การประมวล Interrupt
เป็นไปได้ที่จะระงับการประมวลผลอินเตอร์รัปต์ที่ไม่สำคัญ โดยใช้บิตมาสก์อินเตอร์รัปต์พิเศษที่พบในรีจี
สเตอร์แฟล็ก(flag register) กรณีนี้เรียกว่า “interrupt masking” และการขัดจังหวะที่สามารถหยุดชั่วคราว
ได้เรียกว่า “maskable interrupts” ส่วน Non-maskable interrupts ไม่สามารถระงับได้ เนื่องจากจะเป็นไป
ได้ว่าระบบจะเข้าสู่สถานะที่ไม่เสถียรหรือไม่สามารถคาดการณ์ได้
ภาษาแอสเซมบลีมีคำสั่งเฉพาะสำหรับการทำงานกับการขัดจังหวะฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เมื่อเขียน
โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี งานหนึ่งที่พบบ่อยที่สุดคือการจัดการกับ I/O ผ่านการอินเทอร์รัปต์ของซอฟต์แวร์
(ดูบทที่ 7 เพิ่มเติมเกี่ยวกับการขัดจังหวะ I/O) ที่จริงแล้วหนึ่งในฟังก์ชันที่ซับซ้อนมาก สำหรับโปรแกรมเมอร์
มือใหม่ของภาษาแอสเซมบลี คือการอ่านอินพุตและการเขียนเอาต์พุต เพาะแอสเซมบลีต้องทำโดยใช้อินเตอร์
รัปต์เท่านั้น แต่ MARIE ทำให้กระบวนการ I/O ง่ายขึ้นสำหรับโปรแกรมเมอร์โดยหลีกเลี่ยงการใช้อินเตอร์รัปต์
4.9.3 I/O ของ MARIE

การประมวลผล I/O เป็นสิง่ หนึ่งที่ท้าทายที่สุดในการออกแบบและเขียนโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์
แบบจำลองนั้นง่ายและจะอธิบายในที่นี้เท่านั้น เพื่อให้การทำงานของ MARIE สมบูรณ์
MARIE มีรีจิสเตอร์สองตัวเพื่อจัดการอินพุตและเอาต์พุต หนึ่งคืออินพุตรีจิสเตอร์เก็บข้อมูลที่ถูกถ่ายโอน
จากอุปกรณ์อินพุตเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ส่วนเอาต์พุตรีจีสเตอร์เก็บข้อมูลพร้อมที่จะส่งไปยังอุปกรณ์เอาต์พุต เวลา
ที่ใช้ในรีจีสเตอร์สองตัวนี้มีความสำคัญมาก

เช่นหากคุณป้อนข้อมูลจากแป้นพิมพ์

และพิมพ์เร็วมาก

คอมพิวเตอร์จะต้องสามารถอ่านอักขระแต่ละตัวที่ใส่ลงในอินพุตได้ หากมีการป้อนอักขระอื่นลงในรีจีสเตอร์นั้น
ก่อนที่คอมพิวเตอร์จะมีโอกาสประมวลผลอักขระปัจจุบัน อักขระปัจจุบันจะหายไป มีความเป็นไปได้มากกว่า
เนื่องจากตัวประมวลผลเร็วมากและอินพุตแป้นพิมพ์ช้ามาก หน่วยประมวลผลอาจอ่านอักขระตัวเดียวกันจาก
อินพุตลงทะเบียนหลายครั้ง เราต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ทั้งสองนี้
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ MARIE ใช้ประเภท I/O ที่ตั้งโปรแกรมไว้แล้ว (ที่กล่าวถึงในบทที่ 7) ซึ่งวาง I/O
ทั้งหมดไว้ภายใต้การควบคุมโดยตรงของโปรแกรมเมอร์ การดำเนินการส่งออกของ MARIE เป็นเพียงเรื่องของ
การใส่ค่าลงใน OutREG รีจิสเตอร์นี้สามารถอ่านได้โดยคอนโทรลเลอร์เอาต์พุตที่ส่งไปยังอุปกรณ์เอาต์พุตที่
เหมาะสม เช่นจอแสดงผล เทอร์มินัล เครื่องพิมพ์ หรือดิสก์ สำหรับอินพุต MARIE เป็นระบบที่ง่ายที่สุด วาง
CPU ไว้ในสถานะรอจนกว่าอักขระจะถูกป้อนเข้าสู่ InREG จากนั้น InREG จะถูกคัดลอกไปยังรีจีสเตอร์ AC
สำหรับการประมวลผลในภายหลังตามที่กำกับโดยโปรแกรมเมอร์

เราสังเกตว่ารุ่นนี้ไม่มีการทำงานพร้อมกัน

เครื่องไม่มีการใช้งานเป็นหลักในขณะที่รออินพุต บทที่ 7 อธิบายวิธีการอื่น ๆ เพื่อ I/O ที่ทำให้การใช้ทรัพยากร
เครื่องมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.10 A SIMPLE PROGRAM

ตอนนี้จะนำเสนอโปรแกรมง่าย ๆ ที่เขียนขึ้นสำหรับ MARIE ในหัวข้อ 4.12 จะนำเสนอตัวอย่างเพิ่มเติม
หลายส่วน เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพขั้นต่ำของสถาปัตยกรรมนี้ มันยังสามารถใช้เพื่อเรียกใช้โปรแกรม
ด้วยโพรซีเดอร์โครงสร้างวนลูปต่าง ๆ และตัวเลือกออฟชันที่แตกต่างกัน
โปรแกรมแรกจะเริ่มด้วยการบวกตัวเลขสองตัวเข้าด้วยกัน (ซึ่งทั้งคู่ถูกพบในหน่วยความจำหลัก) เก็บ
ผลรวมในหน่วยความจำ (ยังไม่ใช้ I/O )
ตารางที่ 4.3 แสดงภาษาแอสเซมบลีเพื่อทำการบวก พร้อมกับโปรแกรมภาษาของเครื่องที่เกี่ยวข้อง
รายการคำสั่งภายใต้คอลัมน์คำสั้งจะประกอบไปด้วยโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี

เรารู้ว่าวัฏจักร

fetch–

decode–execute เริ่มต้นโดยดึงคำสั่งแรกของโปรแกรม ซึง่ พบโดยการโหลด PC ด้วยที่อยู่ของคำสั่งแรกเมื่อ
โปรแกรมถูกโหลดเพื่อการทำงาน เพื่อความง่ายเรามาสมมติว่า โปรแกรมของ MARIE จะถูกโหลดโดยเริ่มจาก
แอดเดรส 100 (เป็นฐานสิบหก)
รายการคำสั่งภายใต้คอลัมน์ไบนารีของแอดเดรสหน่วยความจำ

ถือว่าเป็นโปรแกรมภาษาเครื่องจริง

บ่อยครั้งที่มนุษย์จะอ่านเลขฐานสิบหกได้ง่ายกว่า เมื่อเทียบกับไบนารี ดังนั้นเนื้อหาจริงของหน่วยความจำจึง
แสดงเป็นเลขฐานสิบหก เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ตัวห้อย 16 เราใช้สัญลักษณ์“ 0x” เพื่อแยกความแตกต่างของ
เลขฐานสิบหก ตัเช่นแทนที่จะบอกว่า 12316 เราเขียน 0x123

ตารางที่ 4.3 โปรแกรมบวกตัวเลขสองตัว
โปรแกรมนี้โหลด 0x0023 (หรือ 3510) ลงใน AC จากนั้นจะบวก 0xFFE9 (–2310) ที่พบที่แอดเดรส
0x105 ซึ่งได้ผลบวกเท่ากับ 0x000C หรือ 1210 เก็บอยู่ใน AC คำสั่ง Store เก็บค่า AC ไว้ที่หน่วยความจำ
ตำแหน่ง

0x106

เมื่อโปรแกรมเสร็จสิ้นเนื้อหาไบนารีของตำแหน่ง

0x106

จะเปลี่ยนเป็น

0000000000001100 ซึ่งเป็น hex 000C หรือ 1210 รูปที่ 4.14 แสดงเนื้อหาของรีจิสเตอร์ขณะที่โปรแกรม
ดำเนินการ

รูปที่ 4.14 การทำงานของโปรแกรมเพื่อบวกตัวเลขสองตัว
คำสั่ง RTN ล่าสุดในรูปที่ 4.14c จะใส่ผลบวกที่ตำแหน่งหน่วยความจำที่กำหนดไว้ สเตตเมนต์ “decode
IR [15–12]” นั้นหมายถึงต้องถอดรหัสคำสั่ง เพื่อตัดสินว่าจะต้องทำอะไร การถอดรหัสนี้สามารถทำได้ใน
ซอฟต์แวร์ (โดยใช้ไมโครโปรแกรม) หรือในฮาร์ดแวร์ (โดยใช้วงจรการเดินสาย) แนวคิดทั้งสองนี้กล่าวถึง
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 4.13
โปรดทราบว่ามีการติดต่อแบบหนึ่งต่อหนึ่งระหว่างภาษาแอสเซมบลี และคำสั่งภาษาของเครื่อง สิ่งนี้ทำ
ให้ง่ายต่อการแปลงภาษาแอสเซมบลีเป็นรหัสเครื่อง การใช้ตารางคำสั่งที่ให้ไว้ในบทนี้ ควรจะสามารถเข้าใจ
ตัวอย่างโปรแกรมอื่น ๆ ได้ ด้วยเหตุนี้จึงดูเฉพาะรหัสภาษาแอสเซมบลี อย่างไรก็ตามก่อนที่จะนำเสนอตัวอย่าง
การเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม ให้มาศึกษากระบวนการของภาษาแอสเซมบลีก่อน

4.11 ASSEMBLERS

โปรแกรมที่แสดงในตารางที่ 4.3 เป็นเรื่องง่ายที่จะแปลงจากคำสั่งภาษาแอสเซมบลี เช่นคำสั่ง Load
104 ไปเป็นคำสั่งภาษาเครื่อง 0x1104 แต่ทำไมต้องกังวลกับการแปลงนี้ ทำไมไม่เขียนรหัสเครื่องโดยตรง?
แม้ว่ามันจะมีประสิทธิภาพมากสำหรับคอมพิวเตอร์ที่จะดูคำสั่งเหล่านี้เป็นเลขฐานสอง

แต่มันเป็นเรื่องยาก

สำหรับมนุษย์ที่จะเข้าใจและโปรแกรมในลำดับ 0 และ 1 เราชอบคำและสัญลักษณ์มากกว่าตัวเลขที่ยาวดังนั้น
จึงเป็นวิธีแก้ปัญหาที่เป็นธรรมชาติในการออกแบบโปรแกรมที่ทำการแปลงอย่างง่ายสำหรับเรา

โปรแกรมนี้

เรียกว่าแอสเซมเบลอร์
4.11.1 Assemblers ทำอะไร

หน้าที่ของแอสเซมเบลอร์คือการแปลงภาษาแอสเซมบลี (โดยใช้ตัวช่วยจำ) เป็นภาษาเครื่อง (ซึ่ง
ประกอบด้วยค่าไบนารีทั้งหมดหรือสตริง 0s และ 1s) แอสเซมเบลอร์ใช้โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีของ
โปรแกรมเมอร์ ซึ่งเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ของเลขฐานสองและแปลงเป็นคำสั่งไบนารีหรือเทียบเท่ากับรหัส
เครื่อง แอสเซมเบลอร์อ่านไฟล์ต้นฉบับ (แอสเซมบลีโปรแกรม) และสร้างไฟล์ออฟเจ็ก (Object file: เครื่อง
รหัส).
การใช้ชื่อหรือสัญลักษณ์และตัวเลขแทน opcodes ทำให้การเขียนโปรแกรมง่ายขึ้นมาก นอกจากนี้เรา
ยังสามารถแทนที่ labels (ตัง้ ชื่อง่าย ๆ) เพื่อระบุหรือตั้งชื่อหน่วยความจำเฉพาะ ทำให้งานเขียนโปรแกรม
ประกอบได้ง่ายขึ้น เช่นในโปรแกรมตัวอย่างการบวกเลขสองตัว เราสามารถใช้ labels เพื่อกำหนดแอดเดรส
หน่วยความจำ ทำให้ไม่จำเป็นต้องทราบที่อยู่หน่วยความจำที่แน่นอนของตัวถูกดำเนินการ ซึ่งคล้ายกับภาษาซี
int X=35 ดังคำสั่งในตารางที่ 4.4
เมื่อฟิลด์แอดเดรสของคำสั่งเป็นถูกกำหนดเป็น label แทนที่จะเป็นแอดเดรสจริง Assembler ก็ยังคง
ต้องแปลเป็นแอดเดรสทางกายภาพจริงในหน่วยความจำหลัก

ภาษาแอสเซมบลีโดยทั่วไปอนุญาตให้ตั้งชื่อ

label แอสเซมเบลอร์โดยทั่วไปจะระบุกฎการจัดรูปแบบสำหรับคำสั่วรวมถึงกฎของ label เช่น label อาจถูก
จำกัดไว้ที่สามอักขระ และต้องใส่ไว้ทฟี่ ิลด์แรกของคำสั่ง ส่วน MARIE เมื่อใช้ label ต้องตามด้วยเครื่องหมาย
จุลภาค(comma)

ตารางที่ 4.4 ตัวอย่างการใช้ label

Label ทำให้โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมที่อ่านได้ง่ายขึ้น แต่ Assembler ก็ต้องทำงานได้มากขึ้น ต้อง
มีการแปลสองครั้ง

นั่นคือแอสเซมเบลอร์อ่านโปรแกรมสองครั้งจากบนลงล่างในแต่ละครั้ง

รอบแรก

Assembler สร้างเซตที่สอดคล้องกันขึ้นมาที่เรียกว่าตารางสัญลักษณ์(symbol table) สำหรับตัวอย่างข้างต้น
มันจะสร้างตารางที่มีสามสัญลักษณ์: X, Y และ Z เนือ่ งจากแอสเซมเบลอร์แปลโค้ดจากบนลงล่างทำให้ไม่
สามารถแปลคำสั่งภาษาแอสเซมบลีทั้งหมดเป็นรหัสเครื่องได้ในครั้งเดียว เนื่องจากไม่ทราบว่าส่วนของข้อมูล
ของคำสั่งนั้นอยู่ที่ใด เมื่อได้รับมาเฉพาะ label แต่หลังจากที่ได้สร้างตารางสัญลักษณ์แล้ว มันสามารถสร้าง
รหัสผ่านที่สองและ “เติมในช่องว่าง”
จากตัวอย่าง ครั้งแรก Assembler สร้างตารางสัญลักษณ์ดังนี้
แต่มันก็แปลคำสั่งต่าง ๆ ด้วย หลังจากแปลครั้งแรก คำสั่งที่แปลได้ยังมีสมบูรณ์ ยังขาดแอดเดรสดังนี้

เมื่อทำการแปลครั้งที่สอง Assembler ก็จะนำตารางสัญลักษณ์มาเติมลงในแอดเดรส และสร้างคำสั่ง
เป็นภาษาเครื่อง ดังนั้นในการแปลครั้งที่สองก็จะรู้ว่า label X อยู่ที่แอดเดรส 0x104 และจะแทน X ด้วย
0x104 ส่วน label อื่น ๆ ก็ทำในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจะได้คำสั่งดังนี้

เนื่องจากคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบใจในการอ่านเลขฐานสิบหก ภาษาแอสเซมบลีส่วนใหญ่จึงกำหนดให้
ระบุค่าข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำด้วยไบนารีฐานสิบหกหรือสิบ

โดยทั่วไปคำสั่งแอสเซมเบลอร์บาง

ประเภท (คำสั่งเฉพาะสำหรับแอสเซมเบลอร์ที่ไม่ควรแปลเป็นรหัสเครื่อง) เมื่อแอสเซมเบลอร์แปลแบบเจาะจง
ระบุว่าจะใช้ฐานใดในการแปล เราใช้ DEC สำหรับฐานสิบ และ HEX สำหรับเลขฐานสิบหก ในภาษาแอสเซมบลี
ของ MARIE เช่นทีเ่ ขียนโปรแกรมในตาราง 4.4 และแสดงการใช้เลขฐานสิบในตารางที่ 4.5

ตาราง 4.5 ตัวอย่างการใช้คำสั่งสำหรับค่าคงที่

แทนที่จะต้องใช้ค่าข้อมูลไบนารีจริง (ทีเ่ ขียนเป็น HEX) เราระบุค่าฐานสิบโดยใช้คำสั่ง DEC แอสเซม
เบลอร์รับรู้คำสั่งนี้และแปลงค่าตามก่อนเก็บไว้ในหน่วยความจำ คำสั่งจะไม่ถูกแปลงเป็นภาษาเครื่อง เพียงแค่
กำหนดให้แอสเซมเบลอร์ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง เพื่อให้โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น
คำสั่งชนิดอื่นที่ใช้กันทั่วไปในแทบทุกภาษาโปรแกรมคือคำอธิบายคำสั่ง(comment

delimiter)

comment เป็นอักขระพิเศษที่บอกให้แอสเซมเบลอร์ (หรือคอมไพเลอร์) ละเว้นข้อความทั้งหมดที่ตามหลัง
อักขระพิเศษ comment ของ MARIE เป็นเครื่องหมาย front slash (“/”) ซึ่งทำให้ข้อความทั้งหมดระหว่างตัว
คั่นและจุดสิ้นสุดของบรรทัดถูกละเว้น
4.11.2 ทำไมต้องใช้ภาษาแอสเซมบลี
วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาโดยใช้แอสเซมบลีของ MARIE ก็เพื่อให้เข้าใจว่าภาษาคอมพิวเตอร์นั้น
เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมอย่างไร การทำความเข้าใจว่า “เมื่อรู้ว่าการโปรแกรมแอสเซมบลีทำอย่างไร” ก็ทำ
ให้เข้าใจสถาปัตยกรรม

(และในทางกลับกัน)

เมื่อเข้าใจเรื่องนี้ได้แล้วไม่เพียงแต่ได้เรียนรู้สถาปัตยกรรม

คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังสามารถเรียนรู้วิธีการทำงานของโปรเซสเซอร์และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
สถาปัตยกรรมเฉพาะอื่น ๆ ที่กำลังเขียนโปรแกรม มีสถานการณ์อื่น ๆ อีกมากมายที่การเขียนโปรแกรม
ประกอบมีประโยชน์
โปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่ยอมรับว่า 10% ของโค้ตในโปรแกรมใช้เวลาประมาณ 90% ของเวลา CPU ใน
แอปพลิเคชันที่เวลามีความสำคัญ เราจำเป็นจะต้องปรับโค้ตให้เหมาะสมในอีก 10% โดยทั่วไปคอมไพเลอร์
จัดการการเพิ่มประสิทธิภาพนี้สำหรับเรา

คอมไพเลอร์ใช้ภาษาระดับสูง

(เช่น

C++)

และแปลงเป็น

ภาษาแอสเซมบลี (ซึ่งจะถูกแปลงเป็นภาษาเครื่อง) คอมไพเลอร์ใช้เวลานานเพื่อให้ได้ภาษาที่ทำงานได้เร็วที่สุด
อย่างไรก็ตามในบางครั้งโปรแกรมเมอร์จะต้องสามารถข้ามข้อจำกัดบางอย่าง

ที่พบในภาษาระดับสูงว่ามีโอ

เวอร์เฮดมากเกินไป ซึ่งจะต้องเข้าไปจัดการแอสเซมบลีด้วยตนเอง การทำเช่นนี้โปรแกรมเมอร์สามารถทำให้
โปรแกรมมีประสิทธิภาพมากขึ้นในแง่ของเวลา (และพื้นที่) วิธีไฮบริดนี้ (โปรแกรมส่วนใหญ่ที่เขียนด้วยภาษา
ระดับสูง และอีก 10% ต้องเข้าไปเขียนใหม่ด้วยแอสเซมบลี) ทำให้โปรแกรมเมอร์สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งที่
ดีที่สุด
มีกรณีใดบ้างที่ควรเขียนโปรแกรมทั้งหมดเป็นภาษาแอสเซมบลี? หากขนาดโดยรวมของโปรแกรมหรือ
เวลาตอบสนองเป็นสิ่งสำคัญ ภาษาแอสเซมบลีมักจะกลายเป็นภาษาที่จะถูกเลือก เพราะคอมไพเลอร์มีแนวโน้ม
ที่จะปิดบังข้อมูลเกี่ยวกับเวลาของโค้ตที่แปลสำหรับการดำเนินการบางอย่าง และโปรแกรมเมอร์มักพบว่าเป็น
การยากที่จะตัดสินลงไปว่าโปรแกรมที่คอมไพล์แล้วจะทำงานได้ดี ภาษาแอสเซมบลีทำให้โปรแกรมเมอร์ใกล้ชิด
กับสถาปัตยกรรมมากขึ้น ทำให้สามารถควบคุมการทำงานให้กระชับยิ่งขึ้น ภาษาแอสเซมบลีอาจจำเป็นจริง ๆ
ถ้าโปรแกรมเมอร์ต้องการที่จะบรรลุการดำเนินการบางอย่างที่ไม่มีในภาษาระดับสูง

ตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบ ในแง่ของประสิทธิภาพการตอบสนองและการออกแบบที่มีความสำคัญต่อพื้นที่d
การจัดเก็บพบได้ในระบบฝังตัว นี่เป็นระบบที่คอมพิวเตอร์ถูกรวมเข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ ระบบ
สมองกลฝังตัวจะต้องทำการตอบสนองและมักจะพบในสภาพแวดล้อมที่เวลาจำกัด ระบบเหล่านี้ออกแบบมา
เพื่อดำเนินการคำสั่งเดียวหรือชุดคำสั่งที่เฉพาะเจาะจงมาก

โอกาสที่คุณจะใช้ระบบฝังตัวบางประเภททุกวัน

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค (เช่นกล้องกล้องวิดีโอโทรศัพท์มือถือพีดีเอและเกมแบบโต้ตอบ) สินค้า
อุปโภคบริโภค (เช่นเครื่องซักผ้าเตาอบไมโครเวฟและเครื่องซักผ้า) รถยนต์ (โดยเฉพาะการควบคุมเครื่องยนต์
และเบรก antilock) เครื่องมือทางการแพทย์ (เช่น CAT สแกนเนอร์และเครื่องตรวจจับหัวใจ) และ
อุตสาหกรรม (สำหรับตัวควบคุมกระบวนการและ avionics) เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนที่ของระบบฝังตัว
ซอฟต์แวร์สำหรับระบบฝังตัวมีความสำคัญ

โปรแกรมซอฟต์แวร์แบบฝังตัวจะต้องดำเนินการภายใน

พารามิเตอร์การตอบสนองที่เฉพาะเจาะจงมากและทำในหน่วยความจำที่จำกัดที่สามารถใช้งานได้ แอปพลิเค
ชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี ได้อธิบายในบทที่ 10

4.12 การขยายชุดคำแนะนำของเรา
แม้ว่าชุดคำสั่งของ MARIE ที่ได้ศึกษามาแล้วนั้น เพียงพอที่จะเขียนโปรแกรมใด ๆ ที่เราต้องการ แต่ก็ยั้ง
มีคำสั่งชุดหนึ่งที่เพิ่มเข้ามา เพื่อทำให้การเขียนโปรแกรมง่ายขึ้น MARIE มีการจัดสรร 4 บิตให้กับ opcode ซึ่ง
หมายความว่าเราสามารถมีคำสั่งที่ไม่ซ้ำกัน 16 คำสั่ง และใช้ไปเพียง 9 คำสั่ง แน่นอนว่าเราจะเขียนโปรแกรม
ได้ง่ายขึ้น เมื่อมีคำสั่งเพิ่มขึ้น คำสั่งชุดใหม่ได้สรุปไว้ในตารางที่ 4.6

ตาราง 4.6 ชุดคำสั่งเพิ่มเติมของ MARIE

คำสั่ง JnS (jump-and-store) สามารถเก็บตัวชี้ไปที่คำสั่งที่จะกลับมาดำเนินการต่อ โดยตั้งค่า PC เป็น
คำสั่งที่แตกต่างกัน คำสั่งนี้ช่วยให้สามารถเรียกขั้นตอนและรูทีนย่อยอื่น ๆ จากนั้นกลับสู่จุดที่เรียกจุดเดิมเมื่อรู
ทีนย่อยเสร็จสิ้น คำสั่ง Clear จะกำหนดค่าในแอคคูมูเลเตอร์ให้เท่ากับศูนย์ คำสั่งนี้จะลด machine cycles
เนื่องการถ้าไม่มีคำสั่งนี้จะต้องโหลดค่า 0 มาจากหน่วยความจำ
คำสั่ง AddI, JumpI, LoadI และ StoreI ใช้โหมดการกำหนดแอดเดรสที่แตกต่างจากเดิม คำสั่งก่อนหน้า
นี้ทั้งหมดเป็นแอดเดรสโดยตรง(direct address) คือแอสเดรสที่กำหนดไว้มีค่าของข้อมูลอยู่ในนั้น เช่น load
106 ก็คือไปที่แอดเดรส 106 ซึ่งมีค่าที่กำหนดไว้ในที่ตำแหน่ง 106 ส่วนชุดคำสั่งใหม่ที่เพิ่มตัว I ต่อท้ายคำสั่งเดิม
เป็นโหมดการเข้าถึงข้อมูลโดยอ้อม คือแทนที่จะใช้ค่าจากที่อยู่ในตำแหน่ง X ซึง่ เป็นแอดเดรสจริง แต่จะใช้ค่าที่
เก็บอยู่ใน X เป็นตัวชี้ไปยังตำแหน่งหน่วยความจำใหม่ที่มีข้อมูลที่เราต้องการใช้ในคำสั่ง เช่น คำสั่ง AddI 400
อันดับแรกให้ไปที่ตำแหน่ง 0x400 ถ้าที่หน่วยความจำตำแหน่งนี้เก็บค่า 0x240 เราจะไปที่ตำแหน่ง 0x240 เพื่อ
รับค่าจริงของตัวถูกดำเนินการ

จะเห็นว่าคำสั่งชุดใหม่นี้ทำให้เราใช้พอยน์เตอร์ในภาษาแอสเซมบลี่

(รายละเอียดในเรื่องนี้อยู่ในบทที่ 5)
หกคำสั่งใหม่มีรายละเอียดด้านล่าง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การโอนการลงทะเบียนหรือ RTN

ตารางที่ 4.7 สรุปชุดคำสั่งใหม่ทั้งหมดของ MARIE
ลองดูตัวอย่างโดยใช้ชุดคำสั่งแบบเต็ม
ตัวอย่าง 4.2 นี่คือตัวอย่างการใช้ลูปเพื่อเพิ่มตัวเลขห้าตัว:

หมายเหตุ: หมายเลขบรรทัดในโปรแกรมช่วยในการอ่านเท่านั้น มั่นไม่ได้ใช้ในสภาพแวดล้อมของ MarieSim
แม้ว่าคอมเม็นต์ของโปรแกรมได้อธิบายไว้ดีแล้วในตัวอย่าง 4.2 จากหัวข้อก่อนหน้านี้ที่ได้อธิบายตาราง
สัญลักษณ์การแปลภาษาแอสเซมบลี่ที่ใช้ label กับ location คำสั่ง load Addr กลายเป็นการโหลดที่
แอดเดรส 111 เนื่องจาก Addr ถูกเก็บไว้ที่แอดเดรสในหน่วยความจำกายภาพ 0x111 ส่วนค่าเก็บไว้ใน Addr
คือ 0x117 ซึง่ จะถูกนำไปเก็บไว้ในแอดเดรส Next ที่เป็นพอยเตอร์หรือดัชนีที่ช่วยให้เราสามารถ "เข้าถึงอะเรย์"
ที่มีสมาชิกห้าตัว (ตั้งอยู่แอดเดรส 0x117, 0x118, 0x119, 0x11A และ 0x11B) ตัวแปร Ctr เป็นดัชนีของอะเรย์
หรือเป็นดัชนีของ loop ว่าวนซ้ำกี่รอบแล้ว เนื่องจาก loop ถูกตรวจสอบโดยดูว่า Ctr เป็นลบหรือยัง ถ้ามีค่า
ติดลบแล้วก็ยกเลิกการวนซ้ำ จะเห็นใน loop ตัวแปร Ctr ถูกลบออกครั้งละ 1 เมื่อดูที่โปรแกรม Ctr มีค่าเริ่มต้น
เป็น 0 แต่ที่แอดเดรส 0x102 จำนวนครั้งในการวน loop ถูกกำหนดไว้ที่ตัวแปร Num และถูกโหลดไปที่ AC
แล้ว Subt One ตามด้วย Store Ctr ทำให้ Ctr มีค่าเท่ากับ 4 ก่อนการวนซ้ำเริ่มต้น คำสั่ง Skipcond ยุติกา
รวนซ้ำเมื่อ Ctr เป็นค่าลบโดยจะข้าม Jump Loop ไปที่คำสั่ง Halt โปรแกรมก็หยุดทำงาน

ตารางที่ 4.7 ชุดคำสั่งแบบเต็มของ MARIE
ตัวอย่างที่ 4.3 แสดงการใช้คำสั่ง Skipcond และ Jump เพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลของคำสั่ง แม้ว่า
ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงการสร้าง if/else เมื่อเข้าใจเรื่องนี้แล้ว ก็สามารถแก้ไขเพื่อดำเนินการโครงสร้าง
if/then หรือแม้แต่โครงสร้าง switch/case
ตัวอย่าง 4.3 ตัวอย่างนี้แสดงการสร้าง if/else เพื่อเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำคำสั่งใด ๆ เช่นในการ
ดำเนินการดังต่อไปนี้:

ตัวอย่าง 4.4 โปรแกรมนี้การใช้การกำหนดแอดเดรสโดยอ้อมเพื่อเข้าถึงอะเรย์ของตัวอักษร อะเรย์ถูกปิด
ด้วย null

ตัวอย่าง 4.4 แสดงให้เห็นถึงการใช้คำสั่ง LoadI และ StoreI โดยการพิมพ์สตริง ผู้ที่เข้าใจการเขียน
โปรแกรม C และ C ++ ก็จะรู้จักรูปแบบนี้ดี เริ่มต้นด้วยการประกาศตำแหน่งของหน่วยความจำของอักขระตัว
แรกในอะเรย์ และอ่านจนกว่าเราจะพบอักขระ null เมื่อคำสั่ง LoadI ใส่คา่ null ลงใน AC คำสั่ง Skipcond
400 จะประเมินเป็นจริงและคำสั่ง Halt จะถูกดำเนินการ สังเกตเห็นว่าในการประมวลผลอักขระแต่ละตัวของ
สตริงเราจะเพิ่มตัวชี้“ อักขระปัจจุบัน” Chptr เพื่อให้ชี้ไปที่อักขระถัดไปที่จะพิมพ์
ตัวอย่าง 4.5 แสดงวิธีการใช้ JnS และ JumpI เพื่อศึกษาเรื่องรูทีนย่อย(subroutines) โปรแกรมนี้รวม
เอาคำสั่ง END ซึ่งเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของคำสั่งแอสเซมเบลอร์(assembler directive) คำสั่งนี้บอกแอสเซม
เบลอร์ว่าโปรแกรมจบลงที่ตรงไหน ประสิทธิภาพของคำสั่ง(directives) ที่เป็นไปได้อื่น ๆ รวมถึงคำสั่งเพื่อให้แอ
สเซมเบลอร์ทราบว่าจะหาคำสั่งของโปรแกรมแรกได้อย่างไร วิธีการตั้งค่าหน่วยความจำ และบล็อกของรหัส
เป็นขั้นตอนหรือไม่
ตัวอย่าง 4.5 ตัวอย่างนี้แสดงการใช้รูทีนย่อยอย่างง่ายเพื่อเพิ่มค่าที่เก็บไว้ที่ X สองเท่า

หมายเหตุ:หมายเลขบรรทัดในโปรแกรมไม่ได้ใช้ในสภาพแวดล้อมของ MarieSim
การใช้ชุดคำสั่งง่าย ๆ ของ MARIE ทำให้สามารถสร้างโครงสร้างของการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูงใด
ๆ เช่นคำสั่งวนรอบและคำสั่ง while สิ่งเหล่านี้ถูกทิ้งไว้เป็นแบบฝึกหัดท้ายบท

4.13 การถอดรหัส: ฮาร์ดแวร์ VS การควบคุมด้วยไมโครโปรแกรม
มีบางคนอาจจะสงสัยว่า หน่วยควบคุมหรือ “control unit: CU” มีการทำงานอย่างไร? ตามความเข้าใจ
พื้นฐาน แต่ละชุดคำสั่ง CU จะทำให้ CPU ทำงานตามลำดับขั้นตอนอย่างถูกต้อง ในความเป็นจริงจะต้องมี
สัญญาณควบคุม เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อกับองค์ประกอบหรือโมดูลดิจิทัลต่าง ๆ ที่เป็นวงจร ดังที่ได้อธิบายไว้ใน
บทที่ 3 เช่นเมื่อทำคำสั่ง Add ใน MARIE ในภาษาแอสเซมบลีเราถือว่า Add เกิดขึ้นเนื่องจากสัญญาณควบคุม
ใน ALU ถูกกำหนดไปที่ "add" และผลลัพธ์ถูกเก็บไว้ใน AC แต่ ALU มีสายควบคุมหลากหลายที่กำหนดว่าการ
ดำเนินการใดที่จะต้องถูกดำเนินการ

คำถามที่เกิดขึ้นคือ

“สายการควบคุมเหล่านั้นมีวิธีการยืนยันตัวตน

อย่างไร”
CU ถูกขับเคลื่อนด้วยสัญญาณนาฬิกาของโปรเซสเซอร์ หน่วยควบคุมมีหน้าที่ถอดรหัสค่าไบนารี่ของ IR
และสร้างสัญญาณควบคุมที่จำเป็นทั้งหมด โดยพื้นฐานแล้วหน่วยควบคุมจะใช้ CPU ผ่านขั้นตอน "การควบคุม"
สำหรับแต่ละคำสั่งของโปรแกรม แต่ละขั้นตอนการควบคุมจะส่งผลให้ CU มีการสร้างเซตของสัญญาณ
(เรียกว่าเวิร์ดควบคุมหรือ control word) ที่ดำเนินการกับ microoperation ที่เหมาะสม
มีสองวิธีที่เส้นทางการควบคุมจะถูกเซตขึ้นมา วิธีแรกคือ hardwired control เป็นการเชื่อมต่อ
สายสัญญาณการควบคุมโดยตรงกับคำสั่งเครื่องจริง คำสั่งจะถูกแบ่งออกเป็นฟิลด์ต่าง ๆ และบิตในแต่ละฟิลด์
จะถูกเชื่อมต่อกับสายสัญญาณอินพุตที่ขับเคลื่อนองค์ประกอบวงจรดิจิทัลต่าง ๆ วิธีที่สองคือ การควบคุมด้วย
ไมโครโปรแกรม

(microprogrammed

control)

ใช้ซอฟต์แวร์ที่ประกอบด้วยชุดคำสั่งเล็ก

(microinstructions)

ที่ดำเนินการตามคำสั่งของไมโครโอเพอเรชัน(microoperations)

เราจะศึกษา

รายละเอียดทั้งสองวิธีการควบคุม หลังจากที่ได้อธิบายการควบคุมเครื่องโดยทั่วไป
4.13.1 การควบคุมเครื่องจักร
ในส่วน 4.8 และ 4.12 เราได้เรียนรู้ RTL ที่เป็นภาษาการถ่ายโอนของรีจีสเตอร์ของคำสั่ง MARIE ส่วน
microoperations ที่อธิบายโดย RTL อันที่จริงจะเป็นตัวกำหนดการทำงานของ CU แต่ละ microoperation
จะทำงานร่วมกับรูปแบบสัญญาณที่แตกต่าง สัญญาณจะถูกส่งไปยังวงจรรวม combinational circuits ภายใน
หน่วยควบคุมเพื่อเลือกดำเนินการทางตรรกะที่เหมาะสมกับคำสั่ง
แผนผังของเส้นทางข้อมูลของ MARIE แสดงในรูปที่ 4.9 จะเห็นว่าแต่ละรีจีสเตอร์และหน่วยความจำมี
แอดเดรส (0 ถึง 7) ตามดาต้าแพท แอดเดรสเหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบของสัญญาณ ทีถ่ ูกใช้โดย CU เพื่อเปิดใช้
งานการไหลของไบต์ผ่านระบบ เพื่อเป็นตัวอย่างเรากำหนดสัญญาณสองชุด: P2, P1, P0 ที่สามารถเปิดใช้งาน
การอ่านจากหน่วยความจำหรือรีจีสเตอร์ ส่วนสัญญาณชุดที่สอง P5, P4, P3 ที่สามารถเปิดใช้งานการเขียนรีจี
สเตอร์หรือหน่วยความจำ

สายควบคุมที่เป็นตัวเชื่อมต่อสัญญาณเหล่านี้ถูกเชื่อมต่อกับรีจิสเตอร์ผ่านวงจร

ตรรกะเชิงผสมหรือ combinational logic ที่เรียนมาจากบทที่สาม

รูปที่ 4.15 การเชื่อมต่อ MBR ของ MARIE ไปยัง Datapath
มาดูการเชื่อมต่อ MBR ของ MARIE (ด้วยแอดเดรส 3) ไปยังดาต้าแพทที่แสดงไว้ในรูปที่ 4.15 เนื่องจาก
แต่ละรีจีสเตอร์ถูกเชื่อมต่อกับดาต้าแพทในลักษณะเดียวกัน เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อเหล่านี้
ไม่ใช่ "การแข่งขัน" กับบัส การเชื่อมต่ออุปกรณ์สามสถานะ(tri-state device) วงจรนี้แทนด้วยรูปสามเหลี่ยมที่
มีสามอินพุต หนึ่งอินพุตเพื่อให้วงจรทำหน้าที่เป็นสวิตช์ ถ้าหากมีอินพุตเท่ากับ 1 อุปกรณ์นี้จะเป็นวรจรปิด ทำ
ให้มคี ่าหนึ่งทีส่ ามารถไหลผ่านได้ หากอินพุตเป็น 0 สวิตช์จะเปิด และไม่อนุญาตให้มีค่าใด ๆ ไหลผ่าน อินพุตที่
ใช้เพื่อควบคุมอุปกรณ์สามเหลี่ยมนี้ มาจากตัวถอดรหัสและเกตที่รับอินพุตจาก P0, P1 และ P2

ในรูปที่ 4.15 ถ้าหาก P1 และ P0 มีค่าเป็น 1 เกต AND จะคำนวณ P2′P1P0 ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1
เมื่อ MBR ถูกตั้งค่าสำหรับการอ่าน (หมายถึง MBR กำลังเขียนไปยังบัสหรือ D15 - D0) รีจีสเตอร์ตัวอื่น ๆ ไม่
ถูกเชื่อมต่อกับบัส เนื่องจากอุปกรณ์สามสถานะได้รับค่า 0 จากตัวถอดรหัส AND เกต นอกจากนี้ยังสามารถดู
จากรูปที่ 4.15 ว่าค่าต่าง ๆ ถูกเขียนไปยัง MBR ได้อย่างไร (อ่านจากบัส) เมื่อ P4 และ P3 มีค่าเป็น 1 ตัว
ถอดรหัส AND เกตของค่า P3, P4 และ P5 ได้ผลลัพธ์เป็น 1 ทำให้ D flipflops ถูกกำหนด้วยสัญญาณนาฬิกา
ให้เก็บค่าจากบัสลงใน MBR (วงจร combinational logic ที่ช่วยให้เอนทิตีอื่น ๆ บนดาต้าพาธ ให้ลงทำเป็น
แบบฝึกหัด)

ตารางที่ 4.8 สัญญาณ ALU และการตอบสนอง
เมื่อศึกษาชุดคำสั่งของ MARIE ก็จะเห็นว่า ALU มีการดำเนินการเพียงสามประการ คือ การบวก การลบ
และล้างข้อมูล ส่วนกรณีที่ ALU ไม่ได้มีส่วนร่วมในคำสั่ง ALU จะถูกกำหนดให้มีสถานะ “do nothing” คือไม่
ต้องทำอะไร เป็นสถานะที่สี่ของ ALU จากการทำงานสี่อย่างเท่านั้น ALU ของ MARIE สามารถควบคุมได้โดย
ใช้สัญญาณควบคุมเพียงสองตัว ที่เรียกว่า A0 และ A1 สัญญาณควบคุมและการตอบสนองของ ALU ดูในตาราง
ที่ 4.8
สัญญาณนาฬิกาของคอมพิวเตอร์เรียงลำดับไมโครโอเพอเรชัน โดยการป้อนสัญญาณที่ถูกต้องในเวลาที่
เหมาะสม คำสั่งของ MARIE ที่ผันแปรตามจำนวนรอบของสัญญาณนาฬิกาที่ในแต่ละคำสั่ง กิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
แต่ละรอบนาฬิกาจะประสานกับสัญญาณจากตัวนับรอบ

วิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้คือการเชื่อมต่อนาฬิกากับ

ตัวนับซิงโครนัส และต่อตัวนับกับตัวถอดรหัส สมมติว่าจำนวนรอบสัญญาณนาฬิกาที่มากที่สุดที่ต้องการของ
คำสั่งใด ๆ คือแปดรอบ ทำให้จำเป็นต้องมีตัวนับ 3 บิตและตัวถอดรหัสขนาด 3 × 8 เอาต์พตุ ของตัวถอดรหัส
สัญญาณ T0 ถึง T7 ถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันด้วย AND เกต องค์ประกอบคอมบิเนชันแนลและรีจิสเตอร์เพื่อ
รองรับตามคำสั่งที่ร้องขอ หากคำสั่งใด้ต้องการ clock cycles น้อยกว่าแปดรอบ ตัวนับรอบจะรีเซ็ตสัญญาณ
Cr จะถูกยืนยัน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับคำสั่งเครื่องถัดไป
ก่อนที่จะดำเนินการต่อ จำเป็นจะต้องอธิบายอีกสองแนวคิด เริ่มต้นด้วยคำสั่ง RTN: PC ← PC + 1 เรา
ได้เห็น RTL นี้ในคำสั่ง Skipcond เช่นเดียวกับในวงรอบของ fetch–decode–execute นี่เป็นคำสั่งที่ซับซ้อน
กว่าก่อนหน้านี้ ค่าคงที่ 1 จะต้องถูกเก็บไว้ที่ใดที่หนึ่ง ทั้งค่าคงที่ 1 และสิ่งที่อยู่ใน PC จะถูกต้องป้อนเข้า ALU
และค่าผลลัพธ์จะต้องถูกเขียนกลับไปยัง PC เนื่องจาก PC ในบริบทนี้เป็นตัวนับหลัก จึงสามารถใช้ PC โดยใช้

วงจรคล้ายกับตัวนับในรูปที่

3.31

อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถใช้ตัวนับอย่างง่ายดังที่แสดงไว้ในรูปนั้นได้

เนื่องจาก PC จะต้องสามารถเก็บค่าได้โดยตรงใน PC เอง (เช่นเมื่อเรียกใช้คำสั่ง JUMP) ดังนั้น PC จะต้องการ
ตัวนับที่มกี ารเชื่อมต่ออินพุตเพิ่มเติม เพื่อห้สามารถเขียนทับค่าปัจจุบันใด ๆ ด้วยค่าใหม่ เพื่อเพิ่มค่ากันกับ PC
ขอแนะนำสัญญาณควบคุมตัวใหม่ IncrPC สำหรับวงจรใหม่นี้ เมื่อสัญญาณได้รับการยืนยัน และนาฬิกาติ๊ก PC
จะเพิ่มขึ้น 1
แนวคิดที่สองที่ต้องระบุให้ชัดเจนหากมีการตรวจสอบรูปที่ 4.9 ดาต้าพาทของ MARIE โดยละเอียด
สังเกตุว่า AC ไม่เพียงแต่อ่านค่าจากบัสเท่านั้น แต่ยังสามารถรับค่าจาก ALU ได้อีกด้วย MBR มีแหล่งข้อมูลอื่น
ที่คล้ายคลึงกัน เนื่องจาก MBR สามารถอ่านได้จากบัสหรือรับค่าโดยตรงจาก AC มัลติเพล็กเซอร์สามารถเพิ่ม
เข้าไปในรูปที่ 4.15 โดยใช้สายควบคุม LALT เพื่อเลือกค่าที่แต่ละรีจิสเตอร์ควรโหลด: ค่าบัสเริ่มต้น (LALT = 0)
หรือทางเลือกจากแหล่งที่มาอื่น (LALT = 1)
เมื่อรวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันทั้งหมด ให้พิจารณาคำสั่ง Add ของ MARIE ที่มี RTN ดังนี้

หลังจากคำสั่ง Add ถูก fetch แอดเดรส X 12 บิตขวาสุดของ IR และแอดเดรสดาต้าแพทของ IR คือ 7
ทำให้ต้องเพิ่มสัญญาณการอ่านดาต้าพาธทั้งสาม P2 P1 P0 เพื่อวางบิต IR 0-11 บนบัส รีจีสเตอร์ MAR ที่มีที่
อยู่ของ 1 เปิดใช้งานสำหรับการเขียน โดยการเพิ่มเฉพาะ P3 ในคำสั่งถัดไปจะต้องเข้าถึงหน่วยความจำ และดึง
ข้อมูลที่เก็บไว้ที่อยู่ใน MAR และเขียนไปยัง MBR แม้ว่าบรรทัดนี้จำเป็นต้องอ่านค่า MAR เพื่อรับค่านี้เป็นอันดับ
แรก ใน MARIE ได้กำหนดไว้ว่า MAR มีการเชื่อมต่อสายโดยตรงไปยังหน่วยความจำ เนื่องจากหน่วยความจำที่
แสดงในรูปที่ 3.32 มีเพียงการเชื่อมต่อเพื่อการเขียน (ได้แสดงว่าบรรทัดควบคุมนี้ด้วย MW) โดยทั่วไปแล้ว
หน่วยความจำสามารถอ่านได้โดยไม่ต้องตั้งค่าสายควบคุมเพิ่มเติม เมื่อปรับเปลี่ยนหน่วยความจำนั้นเพื่อรวม
การเปิดใช้งานการอ่าน (MR) ด้วย ซึ่งทำให้ MARIE สามารถจัดการกับการแข่งขันใด ๆ กับบัสข้อมูล ทำให้
หน่วยความจำอาจทำให้คล้ายกับเหตุผลที่เพิ่มอุปกรณ์ tri-state ลงในรูปที่ 4.15 ในการดึงค่าที่ดึงมาจาก
หน่วยความจำเรายืนยัน P4 และ P3 เพื่อเขียนไปยัง MBR และ RTL คำสั่งสุดท้ายเป็นการบวกค่าใน MBR เข้า
กับค่าใน AC เขียนผลลัพธ์ลงใน AC เนื่องจาก MBR และ AC เชื่อมต่อโดยตรงกับ ALU การควบคุมที่จำเป็น
เพียงอย่างเดียวคือ: (1) ยืนยัน A0 เพื่อทำการบวก; (2) ยืนยัน P5 เพื่อให้ AC เปลี่ยน และ (3) ยืนยัน LALT เพื่อ
บังคับให้ AC อ่านค่าของมันจาก ALU แทนบัส การใช้สัญญาณตามที่เพิ่งกำหนดไว้ ทำให้สามารถเพิ่มรูปแบบ
สัญญาณใน RTN ได้ดังนี้:

รูปที่ 4.16 Timing Diagram สำหรับ Microoperations ของคำสั่ง Add ของ MARIE
สังเกตว่า clock cycle เริ่มที่ T3 เนื่องจาก fetch ใช้ T0, T1 และ T2 (เพื่อคัดลอกค่าของ PC ไปยัง
MAR เพื่อคัดลอกค่าหน่วยความจำที่ระบุไปยัง IR และเพื่อเพิ่มค่า PC) บรรทัดแรกของ RTL เป็นการดำเนินงาน
“get operand” (เป็นการคัดลอกค่าใน IR [12-0] ไปยัง MAR) บรรทัดสุดท้ายมีสัญญาณควบคุม Cr ซึ่งรีเซ็ต
ตัวนับรอบสัญญาณนาฬิกา
สัญญาณทั้งหมดยกเว้นสัญญาณข้อมูล (D0 … D15) ถูกกำหนดให้มีค่าต่ำ ถ้าไม่ได้ระบุไว้ใน RTN รูปที่
4.16 เป็นแผนภาพเวลาที่แสดงให้เห็นถึงลำดับของรูปแบบสัญญาณที่เพิ่งอธิบาย ดังที่เห็นในรอบสัญญาณ
นาฬิกา C3 สัญญาณทั้งหมดยกเว้น P0, P1, P2, P3 และ T3 อยู่ในระดับต่ำ การเปิดใช้งาน P0, P1 และ P2
ช่วยให้สามารถอ่าน IR และการยืนยัน P3 อนุญาตให้เขียน MAR ได้ การกระทำนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการยืนยัน
T3 ที่รอบสัญญาณนาฬิกา C4 สัญญาณทั้งหมดยกเว้น P3, P4, MR และ T4 อยู่ในระดับต่ำ สถานะเครื่องนี้ซึ่ง
เกิดขึ้นในเวลา T4 เชื่อมต่อไบต์ที่อ่านจากหน่วยความจำหลัก (แอดเดรสศูนย์) ไปยังอินพุตบน MBR

microinstruction สุดท้ายของลำดับ Add เกิดขึ้นที่วงจรนาฬิกา T5 เมื่อผลบวกถูกใส่ใน AC (ดังนั้น LALT สูง)
และรีเซ็ตตัวนับรอบนาฬิกา
4.13.2 Hardwired control
การควบคุมแบบ Hardwired จะใช้ข้อมูลบิตจาก IR มาสร้างสัญญาณควบคุม โดยป้อนบิตเหล่านี้ให้กับ
เกตตรรกะพื้นฐาน มีองค์ประกอบสำคัญสามอย่างที่ใช้ร่วมกันได้กับหน่วยควบคุม Hardwired ทั้งหมดได้แก่ ตัว
ถอดรหัสคำสั่ง ตัวนับคาบเวลา และเมทริกซ์ควบคุม ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของระบบ รีจีสเตอร์และเซตของ
สถานะพิเศษ รูปที่ 4.17 แสดงหน่วยควบคุมแบบง่าย
องค์ประกอบสำคัญตัวแรกคือ ตัวถอดรหัสคำสั่ง มีหน้าที่ในการส่งสัญญาณเอาต์พุตที่ไม่ซ้ำ และ
สอดคล้องกับ opcode ใน IR เมื่อมี opcode สี่บิต ตัวถอดรหัสคำสั่งจะมีสายสัญญาณได้มากถึง 16 เส้น
(เพราะเหตุใด) ตัวถอดรหัสบางส่วนสำหรับชุดคำสั่งของ MARIE แสดงในรูปที่ 4.18

รูปที่ 4.17 หน่วยควบคุม Hardwired

รูปที่ 4.18 ตัวถอดรหัสคำสั่งบางส่วนสำหรับชุดคำสั่งของ MARIE
องค์ประกอบที่สำคัญถัดไปคือตัวนับรอบหรือ cycle counter ของหน่วยควบคุม มันจะส่งสัญญาณเวลา
หนึ่งคาบที่ชัดเจน T0, T1, T2, …, Tn สำหรับแต่ละติ๊กของนาฬิการะบบ หลังจากถึง Tn ตัวนับรอบจะกลับไป
ที่ T0 จำนวนไมโครโอเพอเรชันสูงสุดที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามคำสั่งใด ๆ ในชุดคำสั่งจะกำหนด
จำนวนสัญญาณที่แตกต่าง (เช่นค่าของ n ใน Tn) ตัวจับเวลาของ MARIE ต้องนับได้สูงสุด 7 (T0 ถึง T6) เพื่อ
รองรับคำสั่ง JnS (ให้ตรวจสอบข้อความนี้ด้วยการตรวจสอบอย่างละเอียดกับตารางที่ 4.7)
วงจรลอจิกแบบซีเควนเชียลที่ให้สัญญาณจับเวลาแบบอนุกรมเรียกว่า ring counter รูปที่ 4.19 แสดง
การใช้งาน ring counter โดยใช้ D flip-flop เริ่มต้นจากอินพุตฟลิปฟลอปทั้งหมดเท่ากับ low ยกเว้นอินพุตที่
ต่อกับ D0 (เนื่องจากเป็นเกตอินเวิร์ด OR เกตของเอาต์พุตอื่น) ดังนั้นในสถานะเริ่มต้นของตัวนับเอาต์พุต T0
จะถูกส่งสัญญาณออกไป ที่ขีดถัดไปของนาฬิกาเอาต์พุตของ D0 มีสถานะเป็น high ทำให้อินพุตของ D0
กลายเป็น low (เนื่องจากอินเวิร์ด OR เกต) T0 turns off และ T1 turns on ซึ่งสังเกตุเห็นได้อย่างง่ายจากที่
ได้เปลี่ยน “บิตเวลาหรือ timing bit” จาก D0 เป็น D1 อย่างมีประสิทธิภาพ บิตนี้จะไหลเวียนผ่านวงแหวนของ
flip-flop จนกว่าจะถึง Dn เว้นแต่แหวนจะถูกรีเซ็ตก่อน โดยวิธีการส่งสัญญาณนาฬิการีเซ็ต Cr

รูปที่ 4.19 Ring Counter ใช้ D Flip-Flop

รูปที่ 4.20 Combinational Logic สำหรับการควบคุมสัญญาณของคำสั่ง Add ของ MARIE
สัญญาณจากตัวนับคำสั่งและตัวถอดรหัสคำสั่งจะรวมเข้าด้วยกันในเมทริกซ์ควบคุม

เพื่อสร้างอุนกรม

ของสัญญาณ ทีท่ ำให้เกิดการประมวลผลของ microoperations ที่เกี่ยวข้องกับ ALU, รีจิสเตอร์, และดาต้า
พาธ
ลำดับสัญญาณการควบคุมสำหรับคำสั่ง Add ของ MARIE เหมือนกันไม่ว่าจะใช้การควบคุมแบบ
hardwired หรือไมโครโปรแกรม หากใช้การควบคุมแบบเดินสายรูปแบบบิตในคำสั่งเครื่อง (เพิ่ม = 0011) จะ
ป้อนข้อมูลโดยตรงไปยัง combinational logic ภายในหน่วยควบคุม หน่วยควบคุมเริ่มต้นลำดับเหตุการณ์
สัญญาณ พิจารณาหน่วยควบคุมในรูปที่ 4.17 ส่วนที่น่าสนใจที่สุดของแผนภาพนี้คือ การเชื่อมต่อระหว่างตัว
ถอดรหัสคำสั่งและตรรกะภายในหน่วยควบคุม กิจกรรมทั้งหมดของระบบขึ้นอยู่กับเวลา สัญญาณเวลา พร้อม
กับบิตในคำสั่งทำให้มีการทำงานตามที่ต้องการ ตรรกะการเดินสายสำหรับคำสั่ง Add แสดงในรูปที่ 4.20 ที่
แสดงให้เห็นว่าแต่ละ Clock cycle ถูก AND กับบิตคำสั่งอย่างไร การติ๊กของสัญญาณในแต่ละรอบ แต่ละกลุ่ม
ของวงจร combinational logic จะถูกเรียกใช้
ข้อดีของการควบคุมแบบเดินสายคือมันเร็วมาก

ข้อเสียคือชุดคำสั่งและตรรกะในการควบคุมนั้น

เชื่อมโยงกันโดยตรงจากวงจรที่ซับซ้อนทำให้ยากต่อการออกแบบและแก้ไข หากมีการออกแบบคอมพิวเตอร์
แบบเดินสายและต่อมาตัดสินใจขยายชุดคำสั่ง (เช่นเดียวกับที่เราทำกับ MARIE) ส่วนประกอบทางกายภาพใน
คอมพิวเตอร์จะต้องถูกเปลี่ยน นี่เป็นสิ่งต้องห้ามที่มีราคาแพง เพราะไม่เพียงแต่ต้องสร้างชิปใหม่เท่านั้น แต่ชิป
เก่าจะต้องถูกแทนที่

4.13.3 Microprogrammed Control

สัญญาณควบคุมการเคลื่อนย้ายไบต์ (ซึ่งเป็นรูปแบบสัญญาณที่เราตีความว่าเป็นไบต์) ตามดาต้าพาท
ของระบบคอมพิวเตอร์ ลักษณะที่เกิดขึ้นกับสัญญาณควบคุมเหล่านี้ คือสิ่งที่ทำให้เห็นความแตกต่างระหว่าง
การควบคุมแบบเดินสายกับการควบคุมแบบไมโครโปรแกรม ในการควบคุมการเดินสายสัญญาณนาฬิกาจะถูก
รวมเข้าด้วยกันโดยเกต AND โดยมีวงจร combinational logic เป็นตัวรวมสัญญาณเพื่อสร้างรหัสคำสั่ง
ภาษาเครื่อง การควบคุมแบบเดินสายส่งผลให้เกิดตรรกะที่ซับซ้อนมาก ตรรกะเกตพื้นฐานมีหน้าที่รับผิดชอบใน
การสร้างเวิร์ดควบคุมทั้งหมด สำหรับคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีชุดคำสั่งขนาดใหญ่อาจเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้การ
ควบคุมแบบเดินสาย แต่ในการควบคุมแบบไมโครโปรแกรมจะใช้คำสั่งไมโครโค้ด(microcode) เป็นตัวสร้าง
สัญญาณควบคุมที่จำเป็น บล็อกไดอะแกรมของหน่วยควบคุมไมโครโปรแกรมแสดงในรูปที่ 4.21

รูปที่ 4.21 Microprogrammed Control Unit
คำสั่งเครื่องทั้งหมดจะถูกป้อนให้กับโปรแกรมพิเศษที่ชื่อว่า ไมโครโปรแกรม(micro program) ที่คอย
แปลงคำสั่งเครื่อง(0s และ 1s) เป็นสัญญาณควบคุม(Control signal) ไมโครโปรแกรมจะเป็นล่าม(interpreter)
เพื่อแปลคำสั่งแล้วเขียนในไมโครโค้ดขึ้นมาเก็บไว้ในเฟิร์มแวร์ (ROM, PROM หรือ EPROM) ซึ่งเรียกว่า
control store คำสั่งเครื่องที่เป็นไมโครโค๊ดใน control store จะถูกดึงขึ้นมาในแต่ละ clock cycle คำสั่ง
เฉพาะที่ถูกดึงออกมาเป็นฟังก์ชันของสถานะปัจจุบันของเครื่อง และค่า microsequencer ทีเ่ ป็นเสมือน

program counter ที่เลือกคำสั่งถัดไปจาก control store ถ้า MARIE เป็นแบบ microprogram รูปแบบของ
microinstruction ก็จะมีรูปแบบดังที่แสดงในรูปที่ 4.22

รูปที่ 4.22 รูปแบบของ microinstruction ของ MARIE
แต่ละ microoperation จะเหมือนกับสายควบคุมที่เชื่อมต่อแบบเฉพาะเจาะจงกับแต่ละวงจร แต่ใน
ALU มีวงจรต่าง ๆ อยู่มากมาย ที่ clock cycle หนึ่งจะมีเพียงวงจรที่ได้รับคำสั่งให้ทำงานหรือส่วนวงจรที่เหลือ
ก็ไม่ต้องทำอะไร(Do Nothing state) เช่น microoperation MAR ← PC จะต้องยืนยันสัญญาณควบคุมเพื่อ
ใส่ข้อมูลของ PC ลงบนดาต้าพาทแล้วส่งไปให้ MAR (จะรวมถึงการส่งสัญญาณนาฬิกาสำหรับ MAR เพื่อให้รับ
ค่าใหม่) microoperation AC ← AC + MBR สร้างสัญญาณควบคุม ALU สำหรับ Add ในขณะเดียวกันก็ส่ง
สัญญาณนาฬิกาสำหรับ AC เพื่อรับค่าของผลบวก ส่วน microoperation: MBR ← M [MAR] สร้างสัญญาณ
ควบคุมเพื่อเปิดใช้งานชิปหน่วยความจำที่ถูกต้องสำหรับที่อยู่ที่เก็บไว้ใน MAR (ซึ่งรวมถึงสัญญาณควบคุมหลาย
รายการสำหรับเครื่องถอดรหัสที่เหมาะสม) ตั้งค่าหน่วยความจำเป็น READ วางข้อมูลหน่วยความจำบน
บัสข้อมูล และใส่ข้อมูลลงใน MBR (ซึง่ แน่นอนว่าต้องมี sequential circuit คอยติ๊กของสัญญาณนาฬิกา) หนึ่ง
microinstruction อาจต้อง control line นับสิบ (หรือหลายร้อย หรือหลายพันในสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อน
มากขึ้น) เพื่อที่จะยืนยันสัญญาณควบคุมเหล่านี้ในกรณีที่คำสั่งทีค่ ่อนข้างซับซ้อน ดังนั้นจะต้องให้ความสำคัญ
กับไมโครโอเพอเรชั่นที่เป็นตัวสร้างสัญญาณควบคุม แทนที่จะเป็นสัญญาณควบคุมที่ถูกสร้างขึ้น เมื่อเราเข้าใจ
การทำงานของไมโครโอเพอเรชั่นเหล่านี้ ในความเป็นจริงแปลเป็นการสร้างสัญญาณควบคุมที่จำเป็นทั้งหมด
อีกวิธีหนึ่งในการมองว่าเกิดขึ้นในการเชื่อมโยงกับแต่ละ microoperation เวิร์ดควบคุมที่มีหนึ่งบิตสำหรับแต่
ละ control line ในระบบ (ที่ประกอบด้วย ตัวถอดรหัส มัลติเพล็กเซอร์ ALUs หน่วยความจำ shifters นาฬิกา
ฯลฯ ) แทนที่จะเป็น "การประมวล" ไมโครคอนโอเพอเรชัน หน่วยควบคุมไมโครโปรแกรมจะค้นหาเวิร์ดควบคุม
ที่เกี่ยวข้องกับไมโครคอนโอเพอเรชันนั้น ๆ แล้วส่งเวิร์ดควบคุมไปยังฮาร์ดแวร์
MicroOp1 และ MicroOp2 เป็นรหัสเลขฐานสองสำหรับแต่ละ microoperation ที่ไม่ซ้ำกันอย่างที่เคย
ศึกษามาแล้วใน RTL สำหรับชุดคำสั่งของ MARIE รายการที่ครอบคลุมของ RTL นี้ (ดังที่กำหนดไว้ในตารางที่
4.7) พร้อมกับ RTL สำหรับ fetch–decode–execute cycle ได้แสดงให้เห็นว่าเซตของไมโครโอเพอร์ชันมี
เพียง 22 ตัวเท่านั้น ที่ใช้แทนชุดคำสั่งทั้งหมดของ MARIE แต่จำเป็นต้องมี microoperations เพิ่มเติมอีกสอง
ตัวคือ NOP “ไม่มีการดำเนินการ(no operation)” NOP มีประโยชน์เมื่อระบบต้องรอ ทำให้ชุดสัญญาณมี

เสถียรภาพ เมื่อรอค่าที่จะ fetch มาจากหน่วยความจำ อีกตัวที่สำคัญที่สุดเราจำเป็นต้องมี microoperation
ที่เปรียบเทียบรูปแบบ 4 บิตแรกของรีจีสเตอร์คำสั่ง (IR[15–12]) กับค่าที่เก็บอยู่ใน 4 บิตแรกของฟิลด์
MicroOp2 คำสั่งนี้มีความสำคัญต่อการควบคุมการปฏิบัติงานของ microprogram ของ MARIE ไมโครโอเพอ
เรชั่นของ MARIE แต่ละตัวจะได้รับรหัสไบนารีดังที่แสดงในตารางที่ 4.9

ตารางที่ 4.9 รหัส Microoperation และ MARIE RTL

รูปที่ 4.23 การเลือกข้อคำสั่งของ MARIE’s Microprogram
ไมโครโปรแกรมทั้งหมดของ MARIE ประกอบด้วยคำสั่งน้อยกว่า 128 คำสั่ง ดังนั้นแต่ละคำสั่งสามารถ
ระบุได้ไม่ซ้ำกันโดยใช้เจ็ดบิต หมายความว่า microinstruction แต่ละรายการมีแอดเดรสขนาดเจ็ดบิต เมื่อตั้ง

ค่าบิต

Jump

เพื่อแสดงว่าฟิลด์ปลายทาง

Dest

มีแอดเดรสถูกต้อง

แอดเดรสนี้จะถูกย้ายไปยัง

microsequencer และสัญญาณควบคุมก็จะถูกแยกไปยังแอดเดรสในฟิลด์ Dest
หน่วยความจำ ROM ที่เป็นโรงการควบคุมของ MARIE เก็บ microprogram ทั้งหมดในพื้นที่ต่อเนื่อง
โปรแกรมนี้ประกอบด้วย jump และบล็อกของรหัสที่เหมือนกันกับการดำเนินการของ MARIE เก้าคำสั่งคำแรก
(ในรูปแบบ RTL) ของ microprogram ของ MARIE แสดงไว้ในรูปที่ 4.23 (เราใช้ RTL เพื่อความชัดเจนโดย
microprogram จะถูกเก็บไว้ในรูปแบบไบนารี) เมื่อ MARIE ถูกบูทขึ้นฮาร์ดแวร์จะตั้งค่า microsequencer ให้
ชี้ไปยังแอดเดรส 0000000 ของ microprogram การดำเนินการเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นนี้ จะเห็นว่าคำสั่งสี่คำ
แรกของไมโครโปรแกรมเป็นคำสั่งสี่คำแรกของ fetch–decode–execute cycle ข้อความสั่ง(statement)
เริ่มต้นทีแ่ อดเดรส 0000100 ที่มีการแปลคำสั่งที่ประกอบขึ้นต้นด้วย “If” ที่คอลัมน์ Jump และต่อมาจะเป้น
แอดเดรสของข้อความสั่งที่ดำเนินการตามคำสั่งเครื่อง ที่ถอดรหัสคำสั่งอย่างมีประสิทธิภาพโดยแยกเป็นรหัส
บล็อก ที่กำหนดสัญญาณควบคุมเพื่อดำเนินการคำสั่งเครื่อง
ที่หมายเลขบรรทัด 0000111 คำสั่ง If IR[15-12] = MicroOp2[4-1] เปรียบเทียบค่าในฟิลด์ซ้ายสุด 4
บิตของฟิลด์ไมโครโอเพอเรชันที่สองกับค่าในฟิลด์ opcode ของคำสั่งที่ถูก Fetch มาจาก microprogram
สามบรรทัดแรก ในคำสั่งเฉพาะนี้เรากำลังเปรียบเทียบ opcode กับรหัสไบนารี่ของ MARIE สำหรับการ
ดำเนินการ Add, 0011 ถ้ามันเข้าคู่กัน(match) Jump จะถูกกำหนดให้เป็นจริงและสายการควบคุมไปยัง
แอดเดรส 0101100
ทีแ่ อดเดรส 0101100 เราจะเห็นไมโครเพอเรชั่น (RTN) สำหรับคำสั่ง Add เมื่อดำเนินการ
microoperations การเชื่อมต่อการควบคุมหรือ Control lines ถูกกำหนดค่าที่แน่นอนอย่างที่ได้อธิบายไว้ใน
4.13.1 RTL ตัวสุดท้ายของ Add ที่ 0101110 ได้ตั้งค่า Jump bit อีกครั้ง การตั้งค่าของบิตนี้ทำให้ค่าของ 0s
ทั้งหมด (การกระโดดปลายทาง) จะถูกย้ายไปยัง microsequencer และจะเชื่อมโยงกลับไปที่จุดเริ่มต้นของ
fetch cycle ที่ด้านบนของโปรแกรม
เราต้องเน้นว่าหน่วยควบคุมไมโครโปรแกรมทำงานเหมือนระบบขนาดเล็ก เพื่อ Fetch คำสั่งจาก ROM
ต้องมีสัญญาณบางชุดถูกดึงออกมา Microsequencer ชี้ไปที่คำสั่งเพื่อเรียกคืนและเพิ่มขึ้นในภายหลัง นี่คือ
เหตุผลที่การควบคุมไมโครโปรแกรมมีแนวโน้มที่จะช้ากว่าการควบคุมแบบเดินสาย

เมื่อคำสั่งทั้งหมดจะต้อง

ผ่านการตีความ แต่ประสิทธิภาพไม่ใช่ทุกอย่าง การเขียนโปรแกรมไมโครมีความยืดหยุ่น เรียบง่ายในการ
ออกแบบ และทำซ้ำตัวเองไปยังชุดคำสั่งที่มีประสิทธิภาพมาก ข้อได้เปรียบที่ดีของการควบคุมไมโครโปรแกรม
คือถ้าชุดคำสั่งต้องการการแก้ไขเฉพาะไมโครโปรแกรมก็จำเป็นต้องได้รับการอัพเดต

ไม่จำเป็นต้องทำการ

เปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ ดังนั้นชุดควบคุมไมโครโปรแกมมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าในการผลิตและบำรุงรักษา เนื่องจาก

ต้นทุนมีความสำคัญต่อสินค้าอุปโภคบริโภค การควบคุมไมโครโปรแกรมจึงเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล

4.14 REAL-WORLD EXAMPLES OF COMPUTER ARCHITECTURES
สถาปัตยกรรม MARIE ได้รับการออกแบบให้เรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อใช้ศึกษาแนวคิดที่
สำคัญเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ให้เข้าใจง่ายไม่รู้สึกสับสน แม้ว่าสถาปัตยกรรมและภาษาแอสเซมบลี
ของ MARIE นั้นใช้งานได้ดีพอที่จะแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่โดยใช้ภาษา
ระดับสูงเช่น C++, Ada หรือ Java เมื่อไม่พอใจกับความไร้ประสิทธิภาพของสถาปัตยกรรม หรือด้วยความ
ยากลำบากของโปรแกรมที่จะเขียนและแก้ไขข้อบกพร่อง! ประสิทธิภาพของ MARIE อาจเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสำคัญหากมีการเพิ่มที่เก็บข้อมูลในซีพียูโดยเพิ่มรีจีสเตอร์เพิ่มเติม การทำให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้นสำหรับ
โปรแกรมเมอร์เป็นเรื่องที่แตกต่าง เช่นสมมติว่าโปรแกรมเมอร์ MARIE ต้องการใช้โพรซีเดอร์พร้อมพารามิเตอร์
แม้ว่า MARIE อนุญาตให้รูทีนย่อย (โปรแกรมสามารถแยกส่วนไปยังส่วนต่าง ๆ ของโค้ดรันโค้ดแล้วกลับมา)
MARIE ไม่มีกลไกเพื่อรองรับการส่งผ่านพารามิเตอร์ โปรแกรมสามารถเขียนได้โดยไม่มีพารามิเตอร์ แต่เรารู้ว่า
การใช้มันไม่เพียงแต่ทำให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(โดยเฉพาะในพื้นที่ของการใช้ซ้ำ)

แต่ยังทำให้

โปรแกรมเขียนและดีบักได้ง่ายขึ้น
หากต้องการให้มีการใช้พารามิเตอร์ MARIE จะต้องมีสแต็ก ซึ่งเป็นโครงสร้างข้อมูลที่เก็บรักษารายการ
ของไอเท็มที่สามารถเข้าถึงได้จากปลายด้านเดียวเท่านั้น จานทีว่ างซ้อนกันในตู้คล้ายกับสแต็ค: จานด้านบน
จะต้องถูกหยิบออกมาก่อน (ตามปกติ) ด้วยเหตุผลนี้สแต็กมักจะถูกเรียกว่าโครงสร้าง last-in-first-out หรือเข้า
ก่อนออกหลัง (โปรดดูภาคผนวก A ในตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้สำหรับภาพรวมโดยย่อของโครงสร้างข้อมูล
ต่าง ๆ ) เราสามารถจำลองสแต็กโดยใช้บางส่วนของหน่วยความจำหลัก หากจำกัดวิธีการเข้าถึงข้อมูล
ตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าตำแหน่งหน่วยความจำ 0000 ถึง 00FF ถูกใช้เป็นสแต็กและเราถือว่า 0000 เป็น
ตำแหน่งบนสุดดังนั้นการเพิ่มข้อมูลลงในสแต็ก จะต้องทำจากด้านบนและจะต้อง popping (ลบ) ออกจาก
สแต็ก จะทำจากด้านบน ถ้าเรากดค่า 6 มันจะถูกวางที่ตำแหน่ง 0001 ถ้าเราทำการป๊อปอัพก็จะถูกลบ 6 ตัวชี้
สแต็กติดตามตำแหน่งของรายการที่ควร pushed or popped
MARIE มีคุณสมบัติหลายอย่างที่ใช้ร่วมกันกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ แต่ไม่ใช่คำอธิบายที่ถูกต้อง สอง
หัวข้อถัดไปจะแนะนำสองสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมสมัย

เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของ

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ดีขึ้น ซึ่งในความพยายามที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของ Leonardo da Vinci นั้นถูก
แยกออกจาก MARIE เราเริ่มต้นด้วยสถาปัตยกรรม Intel (ตระกูล x86 และตระกูล Pentium) จากนั้นตามด้วย
สถาปัตยกรรม MIPS ที่เลือกสถาปัตยกรรมเหล่านี้เพราะว่า มีความคล้ายกันในบางประการ แม้ถูกสร้างขึ้นบน

ปรัชญาที่แตกต่างกันโดยพื้นฐาน ชิปแต่ละตัวในตระกูล x86 ของสถาปัตยกรรม Intel เป็นที่รู้จักกันในชื่อ CISC
(complex instruction set computer หรือคอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งซับซ้อน) ในขณะที่ตระกูล Pentium และ
สถาปัตยกรรม MIPS เป็นตัวอย่างของเครื่อง RISC (reduced instruction set computer หรือลดชุดคำสั่ง
คอมพิวเตอร์)
เครื่อง CISC มีคำสั่งจำนวนมาก ความยาวผันแปร พร้อมรูปแบบทีซ่ ับซ้อน คำสั่งเหล่านี้จำนวนมาก
ค่อนข้างซับซ้อน มีการดำเนินการหลายอย่างเมื่อประมวลเพียงคำสั่งเดียว (เช่นสามารถทำลูปโดยใช้คำสั่ง
ภาษาแอสเซมบลีเดียว) ปัญหาพื้นฐานของเครื่อง CISC คือชุดย่อยขนาดเล็กของคำสั่ง CISC ที่ซับซ้อนทำให้
ระบบช้าลงอย่างมาก นักออกแบบตัดสินใจที่จะกลับไปยังสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนน้อยกว่า และมี hardwire
อยู่เล็กน้อย (แต่สมบูรณ์) ที่จะทำงานได้อย่างรวดเร็ว นี่หมายความว่าจะเป็นความรับผิดชอบของคอมไพเลอร์
ในการสร้างรหัสที่มีประสิทธิภาพสำหรับ ISA เครื่องจักรที่ใช้ปรัชญานี้เรียกว่าเครื่อง RISC
RISC เป็นสิ่งที่เรียกชื่อผิด เป็นเรื่องจริงที่จำนวนคำสั่งลดลง อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์หลักของเครื่อง
RISC คือการทำให้คำสั่งง่ายขึ้นเพื่อให้สามารถดำเนินการได้เร็วขึ้น แต่ละคำสั่งดำเนินการเพียงครั้งเดียว การ
ดำเนินการมีขนาดเท่ากันทั้งหมด มีรูปแบบที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย และการดำเนินการทางคณิตศาสตร์
ทั้งหมดจะต้องดำเนินการระหว่างรีจีสเตอร์

(ข้อมูลในหน่วยความจำไม่สามารถใช้เป็นตัวถูกดำเนินการ)

ชุดคำสั่งใหม่ทั้งหมด (สำหรับสถาปัตยกรรมใด ๆ ) ตั้งแต่ปี 1982 เป็น RISC หรือร่วมกันกับของ CISC และ
RISC จะศึกษารายละเอียด CISC และ RISC โดยละเอียดในบทที่ 9
4.14.1 Intel Architectures
Intel Corporation ได้ออกแบบสถาปัตยกรรมที่แตกต่างมากมาย ซึ่งบางอันอาจคุ้นเคยกัน อย่างชิป
8086 ที่ได้รับความนิยมตัวแรกของ Intel นั้นถูกเปิดตัวในปี 1979 และใช้ในพีซี IBM มันจัดการข้อมูล 16 บิต
และทำงานกับแอดเดรส 20 บิต ดังนั้นมันจึงสามารถระบุหน่วยความจำได้หนึ่งล้านไบต์ (ลูกพี่ลูกน้องของ
8086, 8 บิต 8088 ถูกนำมาใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจำนวนมากเพื่อลดค่าใช้จ่าย) CPU 8086 ถูกแบ่ง
ออกเป็นสองส่วน: หน่วยดำเนินการ(execution unit) ซึ่งรวมถึงรีจีสเตอร์ทั่วไปและ ALU และ หน่วย
อินเตอร์เฟสบัส(bus interface unit) ซึ่งรวมถึงคิวคำสั่ง รีจิสเตอร์เซ็กเมนต์ และตัวชี้คำสั่ง
8086 มีรีจีสเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปขนาด 16 บิตสี่ชื่อ AX (ตัวสะสมหลัก), BX (รีจีสเตอร์ฐานที่ใช้ในการ
ขยายแอดเดรส), CX (รีจีสเตอร์การนับ) และ DX (รีจีสเตอร์ข้อมูล) รีจีสเตรอ์เหล่านี้ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน:
ครึ่งที่สำคัญที่สุดคือครึ่งที่เป็น "high" (จึงแทน X ด้วย H ทำให้ในส่วนนี้คือ AH, BH, CH, และ DH) และส่วน
สำคัญทีร่ องลงมาเป็นครึ่ง "low" (แทนโดย AL, BL, CL และ DL) 8086 คำสั่งต่าง ๆ จำเป็นต้องใช้รีจีสเตอร์ที่
เฉพาะเจาะจง แต่รีจีสเตอร์ก็สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นเช่นกัน 8086 ยังมีรีจีสเตอร์ตัวชี้อีกสามตัว: stack

pointer (SP) ซึ่งใช้เป็น offset ใน stack; ตัวชี้ฐาน (base pointer: BP) ซึ่งใช้เป็นพารามิเตอร์ในการอ้างถึงตัว
ชี้ในการใส่ข้อมูลลงในสแต็ก และตัวชี้คำสั่ง (instruction pointer: IP) ซึ่งเก็บที่อยู่ของคำสั่งถัดไป (คล้ายกับพีซี
ของ MARIE) นอกจากนี้ยังมีรีจีสเตอร์ดัชนีอีกสองตัวคือ SI (source index ดัชนีแหล่งที่มา) ใช้เป็นตัวชี้
ปลายทางสำหรับการดำเนินงานสตริง 8086 ยังมีรีจีสเตอร์เก็บสถานะ แต่ละบิตของรีจิสเตอร์นี้ใช้ระบุเงื่อนไข
ต่าง ๆ เช่น โอเวอร์โฟลว์ พาริตี การขัดจังหวะ และอื่น ๆ
โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีของ 8086 ถูกแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ บล็อกพิเศษหรือพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล
ประเภทเฉพาะ มีส่วนของโค้ด (สำหรับเก็บข้อมูลของโปรแกรม) และส่วนของสแต็ก (สำหรับเก็บสแต็กของ
โปรแกรม) การเข้าถึงข้อมูลในกลุ่มใด ๆ เหล่านี้ จำเป็นต้องระบุออฟเซ็ตของรายการจากจุดเริ่มต้นของกลุ่มที่
เกี่ยวข้อง ดังนั้นพอยน์เตอร์ชี้ส่วนจำเป็นต้องจัดเก็บแอดเดรสของกลุ่ม รีจีสเตอร์เหล่านี้รวมถึงรีจีสเตอร์รหัส
เซ็กเมนต์ (code segment: CS), รีจีสเตอร์ส่วนของข้อมูล (data segment: DS) และรีจีสเตอร์กลุ่มสแต็ก
(stack segment: SS) นอกจากนี้ยังมีรีจีสเตอร์เซกเมนต์ที่สี่ที่เรียกว่ารีจีสเตอร์เซกเมนต์พิเศษ (extra
segment: ES) ซึ่งถูกใช้โดยการดำเนินการของสตริงบางอย่างเพื่อจัดการกับแอดเดรสหน่วยความจำ มีการระบุ
แอดเดรสโดยใช้การกำหนดแอดเดรสของเซ็กเมนต์ / ออฟเซ็ตในรูปแบบ: xxx: yyy โดยที่ xxx คือค่าในรีจี
สเตอร์เซกเมนต์และ yyy เป็นออฟเซ็ต
ในปี 1980 Intel ได้เปิดตัว 8087 ซึ่งได้เพิ่มคำสั่ง floating-point สำหรับชุด 8086 machine และ 80bit-wide stack มีการแนะนำชิปใหม่ ๆ หลายตัวที่ใช้ ISA เดียวกันกับ 8086 ซึ่งรวมถึง 80286 ในปี 1982 (ซึ่ง
สามารถระบุ 16 ล้านไบต์) และ 80386 ในปี 1985 (ซึ่งสามารถจัดการหน่วยความจำสูงสุด 4 พันล้านไบต์)
80386 เป็นชิป 32 บิต และเป็นชิปแรกในตระกูลที่เรียกว่า IA-32 (สำหรับ Intel Architecture, 32 บิต) เมื่อ
Intel เปลี่ยนจาก 16 บิต 80286 ไปเป็น 32 บิต 80386 นักออกแบบต้องการให้สถาปัตยกรรมเหล่านี้เข้ากันได้
กับเครื่องรุ่นเก่า ซึ่งหมายความว่าโปรแกรมที่เขียนสำหรับโปรเซสเซอร์ที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าและเก่ากว่า
ควรรันโปรเซสเซอร์ที่ใหม่กว่าและเร็วกว่าได้ เช่นโปรแกรมที่รันบน 80286 ควรรันบน 80386 ด้วยดังนั้น Intel
จึงเก็บสถาปัตยกรรมพื้นฐานและชุดรีจีสเตอร์ที่เหมือนกัน (มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ในแต่ละรุ่นที่ต่อเนื่อง ดังนั้นจึง
ไม่รับประกันความเข้ากันได้ในการส่งต่อ)

รูปที่ 4.24 EAX รีจีสเตอร์แยกเป็นส่วน

แบบแผนการตั้งชื่อที่ใช้ใน 80386 สำหรับรีจีสเตอร์ที่หายไปจาก 16 เป็น 32 บิต จะรวมคำนำหน้า "E"
(ซึ่งย่อมาจาก "extended หรือขยาย") ดังนั้นแทนที่จะเป็น AX, BX, CX และ DX ชือ่ รีจีสเตอร์จึงกลายเป็น
EAX, EBX, ECX และ EDX ทำให้แบบแผนนี้ใช้สำหรับรีจีสเตอร์อื่น ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตามโปรแกรมเมอร์ยัง
สามารถเข้าถึงรีจิสเตอร์ดั้งเดิมเช่น AX, AL และ AH ได้โดยใช้ชื่อดั้งเดิม รูปที่ 4.24 แสดงให้เห็นถึงวิธีการทำงาน
โดยใช้ AX register เป็นตัวอย่าง 80386 และ 80486 เป็นทั้งเครื่อง 32 บิตพร้อมบัสข้อมูล 32 บิต 80486 เพิ่ม
หน่วยความจำแคชความเร็วสูง (ดูบทที่ 6 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคชและหน่วยความจำ) ซึ่ง
ปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างมีนัยสำคัญ
ชิบตระกูล Pentium (ดูที่แถบด้านข้าง "ชื่ออะไร?" เพื่อหาสาเหตุที่ Intel หยุดใช้ตัวเลขและเปลี่ยนเป็น
ชื่อ "Pentium") เริ่มต้นด้วยโปรเซสเซอร์ Pentium ซึ่งมีรีจีสเตอร์แบบ 32 บิต และบัสข้อมูล 64 บิตและมีการ
ออกแบบ superscalar ซึ่งหมายความว่า CPU มี ALU หลายตัวและสามารถออกคำสั่งมากกว่าหนึ่งคำสั่งต่อ
รอบสัญญาณนาฬิกา (เช่นเรียกใช้คำสั่งแบบขนาน) Pentium Pro เพิ่มตระกูลย่อยและ Pentium II ได้เพิ่ม
เทคโนโลยี MMX (ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าไม่ประสบความสำเร็จอย่างมาก) ในการจัดการกับมัลติมีเดีย
Pentium III เพิ่มการรองรับกราฟิก 3 มิติ (โดยใช้คำสั่งเลขทศนิยม) ในอดีต Intel ใช้วิธี CISC แบบคลาสสิก
ตลอดทั้งซีรีย์โปรเซสเซอร์ Pentium II และ III ที่ใหม่กว่าใช้วิธีการรวมกันโดยใช้สถาปัตยกรรม CISC พร้อมคอร์
RISC ที่สามารถแปลจาก CISC เป็นคำสั่ง RISC Intel สอดคล้องกับแนวโน้มในปัจจุบันโดยการย้ายออกจาก
CISC และไปยัง RISC
ตระกูลที่เจ็ดของซีพียู Intel ได้เปิดตัวโปรเซสเซอร์ Intel Pentium IV (หรือที่เรียกว่า Pentium 4)
โปรเซสเซอร์นี้แตกต่างจากรุ่นก่อนในหลายอย่าง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือขอบเขตของของเรา จึงเพียงกล่าว
สรุปไว้ว่าโปรเซสเซอร์ Pentium IV มีอัตรานาฬิกา 1.4 และ 1.7GHz ใช้ทรานซิสเตอร์ไม่น้อยกว่า 42 ล้านตัว
สำหรับซีพียูและใช้สถาปัตยกรรมไมโครเน็ตของ NetBurst (โปรเซสเซอร์ในตระกูล Pentium จนถึงจุดนี้ ล้วน
แต่มีพื้นฐานมาจาก

microarchitecture

เดียวกันซึ่งใช้เพื่ออธิบายสถาปัตยกรรมที่ต่ำกว่าชุดคำสั่ง)

สถาปัตยกรรมประเภทนี้ประกอบด้วยการปรับปรุงที่สำคัญ
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ประการ:

1)การไฮเพอร์ไปป์ไลน์

(hyperpipelining: ไปป์ไลน์ครอบคลุมในบทที่ 5) เพื่อจัดการคำสั่งเพิ่มเติมพร้อมกัน 2) เอ็นจิ้นการประมวลผล
ที่รวดเร็ว (Pentium IV มีหน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์สองหน่วย); 3) แคชการติดตามการดำเนินการแคชที่มี
คำสั่งถอดรหัส ดังนั้นหากมีการใช้อีกครั้ง ไม่จำเป็นต้องถอดรหัสใหม่; และ 4) บั 400MHz สิ่งนี้ทำให้ Pentium
IV เป็นโปรเซสเซอร์ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับแอปพลิเคชั่นมัลติมีเดีย
โปรเซสเซอร์ Pentium IV ยังแนะนำไฮเปอร์เธรด (hyperthreading: HT) เธรดสามารถทำงานแยก
อิสระจากกันภายในบริบทของกระบวนการเดียวกัน

เธรดใช้รหัสและข้อมูลร่วมกับกระบวนการหลักแต่มี

ทรัพยากรของตัวเอง รวมถึงสแต็กและตัวชี้คำสั่ง เนื่องจากเธรดลูกหลายรายการใช้ร่วมกับพาเรนต์ของตนเอง

เธรดจึงต้องใช้ทรัพยากรระบบน้อยกว่าหากแต่ละกระบวนการแยกกัน ระบบที่มีตัวประมวลผลมากกว่าหนึ่งตัว
ใช้ประโยชน์จากการประมวลผลเธรดโดยแยกคำสั่งเพื่อให้หลายเธรดสามารถดำเนินการกับตัวประมวลผลแบบ
ขนาน อย่างไรก็ตาม HT ของ Intel เปิดใช้งานตัวประมวลผลทางกายภาพเดียวเพื่อจำลองตัวประมวลผล
แบบลอจิคัล (หรือโปรเซสเซอร์เสมือน) สองตัว – ระบบปฏิบัติการจะเห็นตัวประมวลผลสองตัว ทั้งที่มีเพียงตัว
เดียวเท่านั้น (เพื่อใช้ประโยชน์จาก HT ระบบปฏิบัติการจะต้องจดจำการประมวลผลเธรด) HT ทำสิ่งนี้ผ่านการ
ใช้ร่วมกัน ทำซ้ำ และแบ่งพาร์ติชัน รวมถึงรีจีสเตอร์หน่วยคณิตศาสตร์ เคาน์เตอร์ และหน่วยความจำแคช
HT

ซ้ำสถานะสถาปัตยกรรมของโปรเซสเซอร์

แต่อนุญาตให้เธรดใช้ทรัพยากรการดำเนินการหลัก

ร่วมกัน การแชร์นี้อนุญาตให้เธรดใช้ทรัพยากรที่อาจไม่ได้ใช้งาน (เช่นแคชที่ไม่ได้ใช้) ซึ่งส่งผลให้มีการปรับปรุง
การใช้ทรัพยากรให้ได้มากขึ้น 40% และประสิทธิภาพที่เป็นไปได้สูงถึง 25% ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นนั้นขึ้นอยู่
กับแอปพลิเคชันด้วยแอปพลิเคชันที่ต้องใช้การคำนวณสูงเพื่อให้เห็นถึงการเพิ่มที่สำคัญ

โปรแกรมทั่วไปเช่น

โปรแกรมประมวลผลคำและสเปรดชีตส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยี HT

การตั้งชือ่
Intel Corporationผลิตซีพียูประมาณ 80% ที่ใช้ในไมโครคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน ทุกอย่างเริ่มต้นด้วย 4bit 4004 ซึ่งในปี 1971 เป็นไมโครโปรเซสเซอร์ตัวแรกที่มีวางจำหน่ายทั่วไปหรือ “CPU บนชิป” สี่ปีต่อมา 8bit 8080 ของ Intel ที่มีทรานซิสเตอร์ 6,000 ตัว นำไปใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเครื่องแรก Altair 8800
ในขณะที่เทคโนโลยีสามารถทำให้บรรจุทรานซิสเตอร์ต่อชิปได้มากขึ้น Intel ก็ยังคงเดินหน้าต่อไปโดยแนะนำ
16-bit 8086 ในปี 1978 และ 8088 ในปี 1979 (ทั้งคู่มีทรานซิสเตอร์ประมาณ 29,000 ตัว) โปรเซสเซอร์ทั้ง
สองนี้เริ่มต้นการปฏิวัติคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอย่างแท้จริง เนื่องจากใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของ IBM
(ต่อมาขนานนามว่า XT) และกลายเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม
80186 เปิดตัวในปี 1980 และแม้ว่าผู้ซื้อสามารถเลือกได้จากรุ่น 8 บิตหรือ 16 บิต แต่รุ่น 80186 ก็ไม่
เคยใช้กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ในปี 1982 Intel ได้เปิดตัว 80286 โปรเซสเซอร์ 16 บิตที่มีทรานซิสเตอร์
134,000 ตัว ในเวลาน้อยกว่า 5 ปีมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมากกว่า 14 ล้านเครื่องที่ใช้ CPU 80286 (ซึ่งคน
ส่วนใหญ่เรียกชื่อสั้น ๆ เพียงแค่ "286") ในปี 1985 อินเทลสร้างไมโครโปรเซสเซอร์ 32 บิตตัวแรกคือ 80386 ชิ
ปมัลติทาสก์ 386 ประสบความสำเร็จในทันทีโดยมีทรานซิสเตอร์ 275,000 ตัว และความเร็วในการทำงาน 5
ล้านคำสั่งต่อวินาที สี่ปีต่อมา Intel ได้เปิดตัว 80486 ซึ่งมีทรานซิสเตอร์ 1.2 ล้านตัวต่อชิปและประมวลผลได้
16.9 ล้านคำสั่งต่อวินาที 486 ได้รวมเอาตัวประมวลผลร่วมทางคณิตศาสตร์ไว้ในตัวไมโครโปรเซสเซอร์ ทำให้
486 เป็น CPU ตัวแรกที่แข่งขันกับคอมพิวเตอร์เมนเฟรมอย่างแท้จริง

จากความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และการเป็นที่รู้จักและจดจำชื่อ เหตุใด Intel จึงหยุดใช้ชื่อเล่น 80x86 และ
เปลี่ยนเป็น Pentium ในปี 1993 ในเวลานั้นหลายบริษัท กำลังคัดลอกการออกแบบของ Intel และใช้รูปแบบ
หมายเลขเดียวกัน หนึ่งในนั้นที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือ Advanced Micro Device (AMD) หน่วย
ประมวลผล AMD486 ได้ค้นพบวิธีการในการออกแบบคอมพิวเตอร์พกพาและเดสก์ท็อปมากมาย CPU อีกตัว
ที่ผลิตในตอนนั้นคือ Cyrix ที่มีชิป 486SLC ก่อนที่จะเปิดตัวโปรเซสเซอร์ตัวถัดไป ส่วน Intel ขอให้
สหรัฐอเมริกา จดสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า หากบริษัทสามารถกำหนดเครื่องหมายการค้าชื่อ “586” แต่
ในสหรัฐอเมริกาตัวเลขต้องไม่เป็นเครื่องหมายการค้า (ประเทศอื่น ๆ อนุญาตให้ใช้หมายเลขเป็นเครื่องหมาย
การค้าได้ เช่นหมายเลขเครื่องหมายการค้าสามหลักของ Peugeot ซึ่งมีศูนย์อยู่กลาง เช่น 306, 406, 407 เป็น
ต้น) Intel ถูกปฏิเสธคำขอเครื่องหมายการค้าและเปลี่ยนชื่อเป็น Pentium (Pent หมายถึง “ห้า” อย่าง
Pentagon หมายถึงห้าเช่นเดียวกับในรูปห้าเหลี่ยม)
เป็นที่น่าสนใจที่จะทราบว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับที่ Intel เริ่มใช้สติกเกอร์ “Intel Inside”
ที่แพร่หลาย เป็นที่น่าสนใจที่ AMD แนะนำสิ่งที่เรียกว่าระบบการจัดอันดับ PR ซึ่งเป็นวิธีการเปรียบเทียบ
โปรเซสเซอร์ x86 กับโปรเซสเซอร์ของ Intel PR ย่อมาจาก “Performance Rating” (ไม่ใช่ "Pentium
Rating"

ตามที่หลายคนเข้าใจกัน)

และมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำผู้บริโภคเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ

โปรเซสเซอร์โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ Pentium
Intel ได้ผลิตชิปอย่างต่อเนื่องโดยใช้รูปแบบการตั้งชื่อ Pentium ชิป Pentium ตัวแรกมีทรานซิสเตอร์
3 ล้านตัว ประมวลผลที่ 25 ล้านคำสั่งต่อวินาที และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาจาก 60 ถึง 200 MHz Intel
ผลิตชื่อต่าง ๆ มากมายของ Pentium รวมถึง Pentium MMX ในปี 1997 ซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพด้าน
มัลติมีเดียโดยใช้ชุดคำสั่ง MMX
ผู้ผลิตรายอื่นยังออกแบบชิปอย่างต่อเนื่องเพื่อแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ Pentium โดย AMD แนะนำ
AMD5x86 และต่อมา K5 และ K6 เพื่อแข่งขันกับเทคโนโลยี Pentium MMX AMD ให้คะแนนโปรเซสเซอร์
5x86 ของ “PR75” ซึ่งหมายความว่าโปรเซสเซอร์นี้เร็วเท่ากับ Pentium ที่ทำงานที่ 75MHz Cyrix เปิดตัวชิป
6x86 (หรือ M1) และ MediaGX ตามด้วย Cyrix 6x86MX (M2) เพื่อแข่งขันกับ Pentium MMX
Intel เริ่มผลิต Pentium Pro ในปี 1995 โปรเซสเซอร์นี้มีทรานซิสเตอร์ 5.5 ล้านตัว แต่มขี นาดใหญ่กว่า
รุ่น 4004 เพียงเล็กน้อยทีไ่ ด้เปิดตัวไปเกือบ 25 ปีก่อน Pentium II (1997) เป็นลูกผสมระหว่าง Pentium
MMX และ Pentium Pro และมีทรานซิสเตอร์ 7.5 ล้านตัว AMD ยังคงเดินหน้าและเปิดตัว K6-2 ในปี 1998
ตามด้วย K6-3 ในความพยายามที่จะจับตลาดระดับล่างมากขึ้น Intel ได้เปิดตัว Celeron ซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นของ
Pentium II ที่มีหน่วยความจำแคชน้อยกว่า

Intel เปิดตัว Pentium III ในปี 1999 ชิปตัวนี้มี 9.5 ล้านทรานซิสเตอร์ ใช้ชุดคำสั่ง SSE (ซึ่งเป็นส่วน
เสริมของ MMX) Intel ดำเนินการปรับปรุงโปรเซสเซอร์นี้ต่อไปโดยใส่แคชที่เชื่อมต่อตรงบนแกน ทำให้การแคช
เร็วขึ้นอย่างมาก AMD ปล่อยผลิตภัณฑ์ Athlon ในปี 1999 เพื่อแข่งขันกับ Pentium III (AMD ยังคงผลิตสาย
Athlon มาจนถึงทุกวันนี้) ในปี 2000 Intel ได้เปิดตัว Pentium IV และขึ้นอยู่กับแกนหลักเฉพาะชิปนี้มี
ทรานซิสเตอร์จาก 42 ถึง 55 ล้านตัว Itanium 2 ในปี 2545 มีทรานซิสเตอร์ 220 ล้านตัวและ Itanium ใหม่
ในปี 2547 มีทรานซิสเตอร์ 592 ล้านตัว ภายในปี 2551 Intel ได้สร้าง Core i7 พร้อมทรานซิสเตอร์ 731 ล้าน
ตัว ในปี 2010 จำนวนทรานซิสเตอร์ใน Core i7 สูงถึงหนึ่งพันล้าน! ในปี 2011 Xeon ได้เปิดตัวและ
ประกอบด้วยทรานซิสเตอร์มากกว่า 2 พันล้านตัวตามมาในปี 2012 โดย Itanium ทีม่ ีมากกว่า 3 พันล้าน
ทรานซิสเตอร์และ Xeon นั้นมีทรานซิสเตอร์มากกว่า 5 พันล้านตัว!
เห็นได้ชัดว่าการเปลี่ยนชื่อหน่วยประมวลผลจากชุด x86 เป็นซีรีย์ Pentium-based นั้นไม่มีผลเสียต่อ
ความสำเร็จของ Intel อย่างไรก็ตามเนื่องจาก Pentium เป็นหนึ่งในเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดใน
โลกของโปรเซสเซอร์ ผู้ดูอุตสาหกรรมจึงประหลาดใจเมื่อ Intel เปิดตัวโปรเซสเซอร์ Itanium 64 บิตโดยไม่รวม
Pentium เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ บางคนเชื่อว่าชื่อชิปนี้มีผลย้อนกลับและการเปรียบเทียบชิปนี้กับเรือที่กำลังจม
ทำให้บางคนเรียกมันว่า “Itanic”
จากบทแทรกในเรื่องชื่อของ CPU จะเห็น timeline โปรเซสเซอร์ของ Intel ทีแ่ สดงให้เห็นว่าในช่วง 30
ปีที่ผ่านมา กฎของมัวร์(Moore’s law) มีความแม่นยำอย่างน่าทึ่ง และเราได้ดูเฉพาะโปรเซสเซอร์ Intel และ
Intel clone เท่านั้น มีไมโครโปรเซสเซอร์อื่น ๆ อีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึง รวมถึง CPU ที่สร้างโดย Motorola,
Zilog, TI และ RCA เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงและที่มาของชื่อ กับการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและลด
ค่าต้นทุน เป็นที่แปลใจว่าไมโครโปรเซสเซอร์ได้กลายเป็นโปรเซสเซอร์ที่แพร่หลายที่สุดในตลาดคอมพิวเตอร์ ที่
น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือไม่มีสัญญาณของแนวโน้มนี้ที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้นี้
การเปิดตัวโปรเซสเซอร์ Itanium ในปี 2001 เป็นเครื่องหมายชิป 64 บิตตัวแรกของ Intel (IA-64)
Itanium ประกอบด้วยรีจีสเตอร์พื้นฐานของภาษาการเขียนโปรแกรมและชุดคำสั่งที่สมบูรณ์มาก นอกจากนี้ยัง
ใช้ตัวจำลองฮาร์ดแวร์เพื่อรักษาความเข้ากันได้ย้อนหลังกับชุดคำสั่ง IA-32/x86 หน่วยประมวลผลนี้มีหน่วย
จำนวนเต็มสี่หน่วย หน่วยประมวลจำนวนจริงสองหน่วย จำนวนหน่วยความจำแคชที่สำคัญมีสี่ระดับที่แตกต่าง
กัน (เราศึกษาระดับแคชในบทที่ 6), หน่วยความจำทศนิยมจำนวน 128 จุด, รีจีสเตอร์จำนวนเต็ม 128 ตัว และ
รีจีสเตอร์เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่ช่วยในการโหลดคำสั่งที่มีประสิทธิภาพ Itanium สามารถจัดการหน่วยความจำหลัก
สูงสุด 16 GB Intel ได้เปิดตัวสถาปัตยกรรมไมโคร "คอร์" ที่ได้รับความนิยมในปี 2549

ภาษาแอสเซมบลีของสถาปัตยกรรมใด ๆ จะแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมนั้น ใน
การเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมของ MARIE กับสถาปัตยกรรมของ Intel ให้กลับไปที่ตัวอย่าง 4.2 โปรแกรม
MARIE ที่ใช้ลูปเพื่อเพิ่มตัวเลขห้าตัว มาเขียนโปรแกรมใหม่ในภาษาแอสเซมบลี x86 ดังที่เห็นในตัวอย่าง 4.6
หมายเหตุการเพิ่มคำสั่งเซ็กเมนต์ข้อมูลและคำสั่งเซ็กเมนต์รหัส
ตัวอย่าง 4.6 โปรแกรมที่ใช้ลูปเพื่อเพิ่มตัวเลขห้าตัวเพื่อเขียนบน Pentium

เราสามารถทำให้โปรแกรมนี้อ่านง่ายขึ้น (โดยทำให้ภาษาแอสเซมบลีของ MARIE ดูกระทัดรัดขึ้น) โดยใช้
คำสั่งลูป วากยสัมพันธ์หรือซินแท็ก(Syntax) คำสั่งวนลูปคล้ายคำสั่งกระโดดทีต่ ้องมี label วนซ้ำ ซึง่ สามารถ
เขียนใหม่ได้ดังนี้:

คำสั่ง loop ของ x86 มีโคต assembly คล้ายกับ do ... while ใน C, C++ หรือ Java ความแตกต่างก็
คือไม่มีตัวแปรลูปที่ชัดเจน - รีจิสเตอร์ ECX จะถือว่าเป็นตัวนับลูป เมื่อประมวลผลคำสั่งลูป โปรเซสเซอร์จะลด
ECX ลงทีละหนึ่ง และตรวจสอบ ECX เพื่อดูว่ามีค่าเท่ากับ 0 หรือไม่ ถ้าไม่เท่ากับ 0 การควบคุมจะข้ามไปที่
Start ถ้าเป็น 0 ลูปจะสิ้นสุดลง คำสั่ง loop คือตัวอย่างของประเภทคำสั่งที่สามารถเพิ่ม เพื่อทำให้งานของ
โปรแกรมเมอร์ง่ายขึ้น แต่ไม่จำเป็นสำหรับการทำงาน

4.14.2 สถาปัตยกรรม MIPS

ซีพียูตระกูล MIPS เป็นหนึ่งในการออกแบบที่ประสบความสำเร็จ และมีความยืดหยุ่นของการออกแบบ
มากที่สุดใน CPU ตระกูลนี้ MIPS R3000, R4000, R5000, R8000 และ R10000 เป็นเครื่องหมายการค้าจด
ทะเบียนจำนวนมากที่เป็นของ MIPS Technologies, Inc. ชิป MIPS ใช้ในระบบฝังตัวนอกเหนือจาก
คอมพิวเตอร์ (เช่นเครื่องกราฟิกซิลิคอน) และของเล่นที่เป็นคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ (เช่น Nintendo และ Sony ใช้
MIPS CPU ในผลิตภัณฑ์หลายตัว) Cisco ซึง่ เป็นผู้ผลิตเราเตอร์อินเทอร์เน็ตที่ประสบความสำเร็จอย่างมากใช้
MIPS CPU เช่นกัน
ISA ตัวแรกของ MIPS คือ MIPS I ตามด้วย MIPS II ถึง MIPS V ISAs ปัจจุบันเรียกว่า MIPS32 (สำหรับ
สถาปัตยกรรม 32 บิต) และ MIPS64 (สำหรับสถาปัตยกรรม 64 บิต) แต่ในที่นี้จะมุ่งเน้นที่ MIPS32 เป็นสิ่ง
สำคัญที่จะต้องทราบว่า MIPS Technologies ได้ทำการตัดสินใจคล้ายกับ Intel เนื่องจาก ISA มีการพัฒนา แต่
ต้องรักษาความเข้ากันได้กับระบบเก่า เช่นเดียวกับ Intel ที่ ISA รุ่นใหม่ ๆ แต่ละรุ่นได้รวมการดำเนินงานและ
คำสั่งเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและจัดการค่าทศนิยม สถาปัตยกรรม MIPS32 และ MIPS64 ใหม่มีการ
ปรับปรุงที่สำคัญในเทคโนโลยี VLSI และหน่วยงาน CPU ผลลัพธ์ที่สุดท้าย คือค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพที่โดด
เด่นเหนือกว่าสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม
เช่นเดียวกับ IA-32 และ IA-64 ISA ของ MIPS ได้รวบรวมชุดคำสั่งมากมาย รวมถึงเลขคณิต
(arithmetic)ม ตรรกะ(logical) การเปรียบเทียบ(comparison) การถ่ายโอนข้อมูล(data transfer) การแยก

สาขา(branching) กระโดด(jumping) การเลื่อน(shifting) และคำสั่งด้านมัลติมีเดีย MIPS เป็นสถาปัตยกรรม
“โหลด/เก็บ(load/store)” ซึ่งหมายความว่าคำสั่งทั้งหมด (นอกเหนือจากคำสั่งในการโหลดและเก็บ) จะต้องใช้
รีจีสเตอร์เป็นตัวถูกดำเนินการ (ไม่อนุญาตให้มีตัวถูกดำเนินการหน่วยความจำ) MIPS32 มีคำสั่ง 168 ที่เป็น 32
บิต แต่หลายคำสั่งก็คล้ายกัน เช่น มีคำสั่ง Add ที่แตกต่างกันหกคำสั่ง ซึ่งทั้งหมดใช้ในการบวกตัวเลข แต่จะ
แตกต่างกันไปในตัวถูกดำเนินการและรีจีสเตอร์ที่ใช้

แนวคิดของการมีหลายคำสั่งสำหรับการดำเนินการ

เดียวกันนี้เป็นเรื่องปกติในชุดคำสั่งภาษาแอสเซมบลี คำสั่งทั่วไปอีกคำสั่งคือ MIPS NOP ซึ่งไม่ทำอะไรเลย
นอกจากคอยให้ถึงเวลา (NOPs ใช้ใน pipelining ที่เราเห็นในบทที่ 5)
ซีพียูของสถาปัตยกรรม MIPS32 มีรีจีสเตอร์ทั่วไป 32 บิตโดยมีหมายเลข r0 ถึง r31 (มีสองในนั้นทีม่ ี
ฟังก์ชันพิเศษ: r0 เป็น hardwired เป็นค่า 0 และ r31 คือรีจิสเตอร์เริ่มต้น(default register) สำหรับการใช้
งานกับคำสั่งบางอย่าง ซึ่งไม่จำเป็นต้องระบุในคำสั่ง) ภาษาแอสเซมบลีของ MIPS รีจีสเตอร์ทั่วไป 32 รายการ
จะถูกกำหนด $0, $1, ... , $31 รีจิสเตอร์ 1 ถูกจองและรีจีสเตอร์ 26 และ 27 ถูกใช้โดยเคอร์เนล
ระบบปฏิบัติการ รีจีสเตอร์ 28, 29 และ 30 เป็นรีจีสเตอร์ตัวชี้ รีจีสเตอร์ที่เหลือสามารถอ้างอิงได้ตามตัวเลขโดย
ใช้หลักการตั้งชื่อที่แสดงในตารางที่ 4.10 เช่น เราสามารถอ้างถึงรีจีสเตอร์ 8 ด้วย $ 8 หรือเป็น $ t0

ตารางที่ 4.10 แบบแผนการตั้งชื่อรีจีสเตอร์ของ MIPS32
มีรีจีสเตอร์ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษสองรายการคือ HI และ LO ซึ่งเก็บผลลัพธ์ของการดำเนินการจำนวน
เต็มบางอย่าง แน่นอนว่ามีรีจีสเตอร์ PC ด้วยอยู่ในกลุ่มนี้
MIPS32 มีรีจีสเตอร์สำหรับ float point 32 บิต ที่สามารถใช้ในการดำเนินการค่าที่เป็นจำนวนจริงทีเ่ ป็น
ชนิด float (ส่วนชนิดข้อมูลที่เป็น double ถูกเก็บไว้ใน even–odd pairsของรีจีเตอร์) มีรีจีเตอร์การควบคุม
float point ที่มวี ัตถุประสงค์พิเศษอยู่สี่ตัว เพื่อใช้งานใน floating-point unit
มาเปรียบเทียบภาษาแอสเซมบลี MIPS32 กันต่อ โดยเขียนโปรแกรมจากตัวอย่าง 4.2 และ 4.6
ตัวอย่าง 4.7

สิ่งทีค่ ล้ายกับรหัส Intel ทีต่ ัวนับลูปถูกคัดลอกไปยังรีจิสเตอร์ลดค่าในระหว่างการวนซ้ำของลูปแต่ละ
ครั้ง จากนั้นการตรวจสอบเพื่อดูว่ามันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 ชื่อรีจิสเตอร์อาจดูแปลก ๆ แล้วง่ายต่อการทำงาน
เมื่อเข้าใจข้อตกลงการตั้งชื่อ
เมื่อเข้าใจการทำงานของ MARIE และพร้อมที่จะลองใช้เครื่องที่ซับซ้อนกว่านี้ ก็จะพบกับ MIPS
Assembler และ Runtime Simulator, MARS ตามที่คุณต้องการ MARS เป็นเครื่องมือจำลอง MIPS R2000
และ R3000 ของ Java ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีโดย Kenneth Vollmar
และ Pete Sanderson มันมีฟังก์ชันเครื่อง MIPS ที่จำเป็นทั้งหมดในส่วนต่อประสานกราฟิกที่มีประโยชน์และ
น่าดึงดูดใจ SPIM เป็นอีกหนึ่งทีต่ ัวจำลอง MIPS ยอดนิยมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยนักศึกษาและมืออาชีพ
เหมือนกัน ตัวจำลองทั้งสองนี้สามารถดาวน์โหลดได้และสามารถทำงานบน Windows XP และ Windows
Vista, Mac OS X, Unix และ Linux สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูการอ้างอิงในตอนท้ายของบทนี้
หากต้องการตรวจสอบตัวอย่าง 4.2, 4.6 และ 4.7 จะเห็นว่าคำสั่งค่อนข้างคล้ายกัน มีการอ้างอิงรีจี
สเตอร์ในรูปแบบที่แตกต่างกันและมีชื่อแตกต่างกัน แต่การดำเนินการพื้นฐานนั้นเหมือนกัน ภาษาแอสเซมบลี
บางภาษามีชุดคำสั่งที่ใหญ่กว่าทำให้โปรแกรมเมอร์มีทางเลือกมากขึ้นสำหรับการเข้ารหัสอัลกอริทึมต่าง ๆ แต่
อย่างที่ได้เห็นจาก MARIE ชุดคำสั่งขนาดใหญ่ไม่ได้จำเป็นอย่างมากที่จะทำให้ทำงานได้สำเร็จ

สรุ ป
บทนี้นำเสนอสถาปัตยกรรมที่เรียบง่าย MARIE ซึ่งเป็นวิธีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน fetch–
decode–execute cycle เมื่อเทียบกับวิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์จริง สถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายนี้รวมกับ ISA
กับภาษาแอสเซมบลี ความสัมพันธ์ระหว่างของทั้งสองอย่างนี้ ทำให้สามารถเขียนโปรแกรมสำหรับ MARIE ได้
ซีพียูเป็นองค์ประกอบหลักในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ประกอบด้วยดาต้าแพท (รีจิสเตอร์และ ALU ที่
เชื่อมต่อด้วยบัส) และหน่วยควบคุมที่รับผิดชอบในการจัดลำดับการทำงานและการเคลื่อนย้ายข้อมูล รวมถึง
การสร้างสัญญาณกำหนดเวลา ส่วนประกอบทั้งหมดใช้สัญญาณเวลาเพื่อทำงานไปพร้อม ๆ กัน ระบบย่อย I/O
รองรับการรับข้อมูลเข้ามาในคอมพิวเตอร์และส่งกลับไปยังผู้ใช้ MARIE เป็นสถาปัตยกรรมที่ง่ายมาก ออกแบบ
มาโดยเฉพาะเพื่อแสดงแนวคิดในบทนี้ โดยไม่ต้องจมอยู่กับรายละเอียดทางเทคนิคมากเกินไป MARIE มี
หน่วยความจำหลัก 4K 16 บิตใช้คำสั่ง 16 บิตและมีรีจิสเตอร์เจ็ดตัว มีรีจิสเตอร์วัตถุประสงค์ทั่วไปเพียง AC
เดียวเท่านั้น คำสั่งสำหรับ MARIE ใช้ 4 บิตสำหรับ opcode และ 12 บิตสำหรับแอดเดรส RTL ถูกนำมาแสดง
วิธีการที่เป็นสัญลักษณ์สำหรับการตรวจสอบสิ่งที่แต่ละคำสั่งทำในระดับรีจิสเตอร์

fetch–decode–execute cycle ประกอบด้วยขั้นตอนที่คอมพิวเตอร์ทำตามเพื่อเรียกใช้โปรแกรม
คำสั่ง fetch แล้วถอดรหัสตัวถูกดำเนินการที่จำเป็นใด ๆ จะถูก fetch และในที่สุดคำสั่งจะถูกดำเนินการ อิน
เทอร์รัปต์จะถูกประมวลผลที่จุดเริ่มต้นของวัฏจักรนี้ และกลับสู่สถานะปกติ fetch–decode–execute เมื่อตัว
จัดการขัดจังหวะเสร็จสิ้น
ภาษาเครื่องเป็นรายการของหมายเลขไบนารีที่แสดงถึงคำสั่งเครื่องที่ปฏิบัติการได้ ในขณะที่โปรแกรม
ภาษาแอสเซมบลีใช้คำสั่งเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อมูลตัวเลขที่ได้รับมาจากโปรแกรมภาษาเครื่อง
ภาษาแอสเซมบลีเป็นภาษาการเขียนโปรแกรม แต่ไม่มีชนิดข้อมูลหรือคำสั่งที่หลากหลายสำหรับโปรแกรมเมอร์
โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีแสดงถึงวิธีการเขียนโปรแกรมระดับล่าง
อาจจะยอมรับว่าการเขียนโปรแกรมในภาษาแอสเซมบลีของ MARIE มีความน่าเบื่อมาก จะเห็นว่าการ
แยก(branching)

ส่วนใหญ่จะต้องดำเนินการอย่างชัดเจน

โดยโปรแกรมเมอร์ต้องใช้คำสั่งข้ามและสาขา

(branching) จากภาษาแอสเซมบลีเมื่อเทียบกับภาษาระดับสูงเช่น C++ หรือ Ada มีความแตกต่างกันมาก
อย่างไรก็ตามแอสเซมเบลอร์เป็นขั้นตอนเดียวในกระบวนการแปลงซอร์สโค้ดเป็นสิ่งที่เครื่องสามารถเข้าใจได้
เรายังไม่ได้แนะนำภาษาแอสเซมบลีด้วยความคาดหวังให้เป็นโปรแกรมเมอร์ภาษาแอสเซมบลี แต่การแนะนำนี้
ควรมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเครื่องและวิธีการที่คำสั่งและสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง
ภาษาแอสเซมบลีให้แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังในโปรแกรม C++, Java หรือ Ada แม้ว่า
โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีนั้นง่ายต่อการเขียนสำหรับ x86 และ MIPS มากกว่าสำหรับ MARIE แต่ทั้งหมดนั้น
ยากที่จะเขียนและดีบักมากกว่าโปรแกรมภาษาระดับสูง
มีการแนะนำภาษาและสถาปัตยกรรมแอสเซมบลีของ Intel และ MIPS (แต่ไม่ได้กล่าวถึงใน
รายละเอียด) ด้วยเหตุผลสองประการ อันดับแรกมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมต่าง ๆ
เริ่มต้นด้วยสถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายและดำเนินการต่อด้วยสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องมากขึ้น ควร
มุ่งเน้นไปที่ความแตกต่างเช่นเดียวกับความคล้ายคลึงกัน ประการที่สองแม้ว่าภาษาแอสเซมบลีของ Intel และ
MIPS ดูแตกต่างจากภาษาแอสเซมบลีของ MARIE คำสั่งในการเข้าถึงหน่วยความจำและรีจีสเตอร์ และมีคำสั่ง
สำหรับการย้ายข้อมูลการดำเนินการทางคณิตศาสตร์และตรรกะการดำเนินงานและสาขา ชุดคำสั่งของ MARIE
นั้นง่ายมากแต่ขาดส่วนที่ "เป็นมิตรกับโปรแกรมเมอร์(programmer friendly)" มากมายที่มีอยู่ในชุดคำสั่ง
Intel และ MIPS Intel และ MIPS มีรีจีสเตอร์ที่มากกว่า MARIE นอกเหนือจากจำนวนคำสั่งและจำนวนรีจี
สเตอร์ที่ต่างกันแล้ว แต่ภาษายังทำงานเหมือนกัน
การทบทวนข้อกำหนดและแนวคิดที่สำคัญ
1. ฟังก์ชันของ CPU คืออะไร?
2. ดาต้าแพทมีจุดประสงค์อะไร?

3. ชุดควบคุมทำหน้าที่อะไร?
4. รีจีสเตอร์อยู่ที่ใหนและมีประเภทใดบ้าง
5. ALU รู้ได้อย่างไรว่าควรใช้ฟังก์ชันใด
6. เหตุใดบัสมักเป็นคอขวดสำหรับการสื่อสาร
7. บัสแบบจุดต่อจุดกับบัสหลายจุด(point-to-point bus และ multipoint bus) แตกต่างกันอย่างไร?
8. เหตุใดโปรโตคอลบัสจึงมีความสำคัญ
9. อธิบายความแตกต่างระหว่างบัสข้อมูลบัสแอดเดรสและบัสควบคุม
10. bus cycle คืออะไร?
11. บอกชื่อบัสสามประเภทที่แตกต่างกันและคุณจะพบที่ไหน
12. อะไรคือความแตกต่างระหว่างบัสแบบซิงโครนัสและบัสแบบไม่ซิงโครนัส?
13. bus arbitration สี่ประเภทคืออะไร?
14. อธิบายความแตกต่างระหว่างรอบสัญญาณนาฬิกาและความถี่สัญญาณนาฬิกา
15. นาฬิการะบบและนาฬิกาบัสต่างกันอย่างไร
16. ฟังก์ชันของอินเตอร์เฟซ I / O คืออะไร?
17. อธิบายความแตกต่างระหว่าง I / O ที่จับคู่หน่วยความจำและ I / O ที่ใช้คำสั่ง
18. ความแตกต่างระหว่างไบต์และคำคืออะไร? สิ่งที่แตกต่างกันอย่างไร
19. อธิบายความแตกต่างระหว่างไบต์แอดเดรสและคำแอดเดรส
20. ทำไมการจัดแอดเดรสจึงมีความสำคัญ
21. ทำรายการและอธิบายหน่วยความจำสองชนิดที่สอดแทรก(memory interleaving) และความ
แตกต่างระหว่างหน่วยความจำทั้งสอง
22. อธิบายว่าการขัดจังหวะทำงานอย่างไรและตั้งชื่อสี่ประเภทที่แตกต่างกัน
23. การขัดจังหวะ maskable แตกต่างจากการขัดจังหวะ nonmaskable อย่างไร
24. ทำไมถ้า MARIE มีหน่วยความจำหลัก 4K เวิร์ดต้องมี 12 บิต?
25. อธิบายหน้าที่ของรีจีสเตอร์ทั้งหมดของ MARIE
26. opcode คืออะไร?
27. อธิบายว่าแต่ละคำสั่งใน MARIE ทำงานอย่างไร
28. ภาษาเครื่องแตกต่างจากภาษาชุดประกอบอย่างไร การแปลงแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (คำสั่งการประกอบ
หนึ่งคำสั่งเท่ากับหนึ่งคำสั่งของเครื่อง) หรือไม่?
29. RTN มีความสำคัญอย่างไร?

30. microoperation เหมือนกับคำสั่งของเครื่องหรือไม่?
31. microoperation แตกต่างจากคำสั่งภาษาแอสเซมบลีทั่วไปอย่างไร
32. อธิบายขั้นตอน fetch–decode–execute cycle
33. I / O ที่ขับเคลื่อนด้วยอินเตอร์รัปต์ทำงานอย่างไร
34. อธิบายว่าแอสเซมเบลอร์ทำงานอย่างไรรวมถึงวิธีสร้างตารางสัญลักษณ์สิ่งที่มันทำกับซอร์สโค้ดและ
รหัสวัตถุและวิธีจัดการกับเลเบล
35. ระบบฝังตัวคืออะไร? มันแตกต่างจากคอมพิวเตอร์ทั่วไปอย่างไร
36. ให้ดบี กั (คล้ายกับที่แสดงในรูปที่ 4.14) สำหรับตัวอย่าง 4.1
37. อธิบายความแตกต่างระหว่างการควบคุมแบบเดินสายและการควบคุมแบบไมโครโปรแกรม
38. สแต็คคืออะไร? ทำไมการเขียนโปรแกรมถึงสำคัญ?
39. เปรียบเทียบเครื่อง CISC กับเครื่อง RISC
40. สถาปัตยกรรมของ Intel แตกต่างจาก MIPS อย่างไร
41. ให้บอกชื่อโปรเซสเซอร์ Intel สี่ตัวและโปรเซสเซอร์ MIPS สี่ตัว

