Operaţii pentru execuţia unei instrucţiuni
Funcţionarea unităţii de control presupune execuţia ciclică a programului. Execuţia fiecărei instrucţiuni
înseamnă realizarea următoarelor operaţii:
1. Aducerea instrucţiunii de executat din memoria de programe, de la adresa indicată de numărătorul de adrese
în registrul instrucţiunii curente.
2. Incrementarea numărătorului de adrese de către blocul de comandă. Numărătorul de adrese va indica astfel
adresa următoarei instrucţiuni ce trebuie executată.
3. Decodificarea codului instrucţiunii în blocul de control şi execuţia operaţiilor implicate.
4. Transmiterea pe magistrala de adrese a adresei perifericului de dialog (după memorarea acesteia în registrul
buffer de adrese) şi stabilirea dialogului după recunoaşterea perifericului adresat.
Execuţia programului este supravegheată de un circuit numărător care este iniţializat în trei situaţii:
-

la punerea sub tensiune;
la apăsarea butonului RESET;
la sfârşitul fiecărui ciclu de execuţie a programului.

Instrucţiuni de prelucrare a informaţiei


AP execută într-o ordine logică instrucţiuni ce compun programul aflat în memoria de programe.



Fiecare AP are propriul său set de instrucţiuni ce acoperă toată gama de operaţii necesară achiziţiei datelor
din proces, prelucrării lor şi apoi trimiterii comenzilor în proces.



Instrucţiunile sunt coduri binare, iar programul astfel prezentat se spune că este scris în cod maşină, cod
executabil de către unitatea de control a AP; pentru realizarea programului nu se procedează la scrierea sa
de către programator în cod maşină, deoarece nu este practic.



Scrierea programului este înlesnită de limbajul de asamblare, în cadrul căruia, fiecărei instrucţiuni din cod
maşină îi corespunde o mnemonică (descriere concisă a instrucţiunii). Conversia programului din limbaj de
asamblare în limbaj cod maşină este făcută automat de un program numit compilator.

Structura unei instrucţiuni în cod maşină
Instrucţiunile conţin două câmpuri:

Cod operaţie
(n biţi)

Operand/ Adresă
(m biţi)

Lungime cuvânt instrucț iune = n+m biţi
Cod operaţie – conţine informaţii referitoare la modul de prelucrare a datelor precum şi semnificaţia celui de-al
doilea câmp şi a modului de adresare.
Semnificaţia celui de-al doilea câmp poate fi de operand sau de adresă, caz în care se specifică dacă adresa este de
salt sau este adresă de operand.
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