
Subiecte examen MIP 

1.Desenati diagrama de timp pentru un ciclu de I/O in cazul instructiunii OUT AL,DX. Ce face aceasta 
instructiune? Ce forma au semnalele de adresa, date, ALE, AEN, IOR, IOW? (1p) 
1a. Desenati diagrama de timp pentru un ciclu de I/O in cazul instructiunii IN DX,AL. Ce face aceasta 
instructiune? Ce forma au semnalele de adresa, date, ALE, AEN, IOR, IOW? (1p) 
 2.Descrieţi procedura pe care o foloseşte un receptor serial de line (I8251) pentru a recepţiona un 
caracter serial asincron. Cu ce trebuie programat circuitul pentru a putea recepţiona corect un caracter 
serial asincron? (2p) 
2a.Descrieţi procedura pe care o foloseşte un receptor serial de linie (I8251) pentru a recepţiona un 
caracter serial de sincronizare la transferul serial sincron (modul de urmărire a sincronizării). Cu ce 
trebuie programat circuitul pentru a recepţiona corect un bloc de date în acest mod? (2p) 
3.Câte nuanţe pe punct se pot codifica în stadardul RGB 888? (1p) 
3a. Câte nuanţe pe punct se pot codifica în stadardul RGB 565? (1p) 
4.Compensarea erorii de poziţionare la unitatea CD. (1p) 
4a.Compensarea erorii de focalizare la unitatea CD. (1p) 
5.Codificarea Manchester. Exemplu pentru şirul 0100110. Este cod autosincronizabil? De ce? (1p) 
5a. Codificarea MFM. Exemplu pentru şirul 0100110. Este cod autosincronizabil? De ce? (1p) 
 
Sa se conecteze un circuit interfaţă paralelă I8255 pe magistrala ISA8. Pe portul C se conectează un 
motor pas cu pas cu 3 faze la biţii D3, D4, D5 (D7 cel mai semnificativ).  
1. Selecţia de adrese prin decodificare la adresa de bază 080H. Schema electrică a întregului circuit. 

(1,5p) 
2. Programarea circuitului şi un program care să comande motorul 5 paşi. Întârzierea să se facă cu 

regiştrii BX şi DX ca şi regiştrii contor. (1,5p). 
(Biţii care nu contează să fie puşi la 0) 
 
 
Se propune realizarea unui sistem care să extindă distribuţia de date prin CENTRONICS spre mai 
multe echipamente periferice (max 28) printr-o logică de adresare. Transferurile de date sunt 
unidirecţionale (de ieşire din calculator) pe 8 biţi. 
1. Să se extindă interfaţa Centronics pentru a se creea un bus de date unidirecţional pe 8 biţi şi un bus 

de adrese pe 8 biţi. (1p) 
2. Să se facă selecţia prin decodificare pentru un echipament periferic care să fie activat la adresa 

18H. (1p) 
3. Programul care trimite la echipamentul periferic selectat un octet 55H. (1p) 
 
 
 
1.Enumeraţi funcţiile pe care le îndeplineşte controllerul DMA şi datele cu care trebuie programat.(1p) 
2.Schema bloc si functionarea circuitului TDA 1060. (2p) 
3.Ce circuit se intercaleaza intre datele citite de la floppy (RD) si controllerul de floppy? Ce rol are 
acest circuit? (1p) 
4.Compensarea erorii de poziţionare la unitatea CD. (1p) 
5.Schema bloca convertorului A/D din componenta microcontrollerelor. (1p) 
6.Sa se conecteze un circuit interfaţă serială I8251 pe magistrala ISA8 pentru a realiza o interfaţă 
serială RS232.  
1. Selecţia de adrese prin decodificare la adresa de bază 1F0H. Schema electrică a întregului circuit. 

Faceti conexiunile astfel incit circuitul sa poata lucra in intreruperi.(1p) 
2. Program pentru emiterea unui caracter in mod asincron, 8 biţi/caracter, fără paritate, 1 bit de STOP. 

(1p) 
3. Conectati un LED astfel ca el sa fie aprins pe durata transmiterii caracterului.(0,5p) 



4. Program pentru recepţionarea unui caracter.(0,5p) 
(Biţii care nu contează să fie puşi la 0) 
 
1.Transferul DMA controlat de un circuit specializat.(2p) 
2.Verificarea coectitudinii transferului de date prin bit de paritate. (1p) 
3.Motorul de acţionare a dischetei la unitatea FDD.(1p) 
4.Codificarea EFM la unitatea CD.(1p) 
5.Principiul ceasului de gardă (Watchdog) la MC.(1p) 
6.Se propune realizarea unui sistem care să extindă distribuţia de date prin CENTRONICS spre mai 
multe echipamente periferice (max 28) printr-o logică de adresare. Transferurile de date sunt 
unidirecţionale (de ieşire din calculator) pe 8 biţi. 
• Să se extindă interfaţa Centronics pentru a se creea un bus de date unidirecţional pe 8 biţi şi un bus 

de adrese pe 8 biţi. (1p) 
• Să se facă selecţia prin decodificare pentru un echipament periferic care să fie activat la adresa 18H 

(adresa pe magistrala de adrese creată pe CENTRONICS). (1p) 
• Programul care trimite la echipamentul periferic selectat un octet 55H. (1p) 
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BILET DE EXAMEN LA INTERFETE SI PERIFERICE (EC an IV) A 

 

1.Desenati diagrama de timp pentru un ciclu de I/O in cazul instructiunii OUT AL,DX. Ce face aceasta 
instructiune? Ce forma au semnalele de adresa, date, ALE, AEN, IOR, IOW, MEMR, MEMW? (1p) 
2.Descrieţi procedura pe care o foloseşte un receptor serial de line (I8251) pentru a recepţiona un caracter serial 
asincron. Cu ce trebuie programat circuitul pentru a putea recepţiona corect un caracter serial asincron? (1p) 
3. In ipoteza unei codificari FM pe un disc flexibil zonele magnetizate sunt: 
 
 
Sa se deduca valoarea binara codificata. Prima tranzitie marcata cu sageata este de tact.(1p) 
4.Compensarea erorii de poziţionare la unitatea CD. (1p) 
5. Schema bloc a unui modem de linie telefonica. Rolul blocurilor componente(1p) 
6.Sa se conecteze un circuit interfaţă paralelă I8255 pe magistrala ISA8. Pe portul C se conectează un motor pas 
cu pas cu 3 faze la biţii D1, D3, D5 (D7 cel mai semnificativ) si un LED pe D2.  
3. Selecţia de adrese prin decodificare la adresa de bază 260H. Schema electrică a întregului circuit. (2p) 
4. Programarea circuitului (justificati pozitionarea fiecarui bit) şi un program care să comande motorul 4 paşi. 

In timpul deplasarii LED-ul trebuie sa clipeasca. Întârzierea să se facă cu regiştrii BX şi DX ca şi regiştrii 
contor. (2p).                                       (Biţii care nu contează să fie puşi la 0) 

Punctaj: 1p din oficiu. Timp: max. 2 ore. 
Va rog raspundeti scurt si la subiect. Raspunsurile alaturi de subiect nu se puncteaza. Explicati si 

justificati raspunsul. 

Conf. dr. ing. Petre Ogrutan  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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BILET DE EXAMEN LA INTERFETE SI PERIFERICE (EC an IV) B 

 
1. Desenati diagrama de timp pentru un ciclu de I/O in cazul instructiunii IN DX,AL. Ce face aceasta 
instructiune? Ce forma au semnalele de adresa, date, ALE, AEN, IOR, IOW, MEMR, MEMW? (1p) 



2.Descrieţi procedura pe care o foloseşte un receptor serial de linie (I8251) pentru a recepţiona un caracter serial 
de sincronizare la transferul serial sincron (modul de urmărire a sincronizării). Cu ce trebuie programat circuitul 
pentru a recepţiona corect un bloc de date în acest mod? (1p) 
3. In ipoteza unei codificari FM pe un disc flexibil zonele magnetizate sunt: 
 
 
Sa se deduca valoarea binara codificata. Prima tranzitie marcata cu sageata este de tact.(1p) 
4.Compensarea erorii de focalizare la unitatea CD. (1p) 
5. Schema bloc a unui circuit controller de retea Ethernet. Rolul blocurilor componente (1p) 
6.Sa se conecteze un circuit interfaţă paralelă I8255 pe magistrala ISA8. Pe portul B se conectează un motor pas 
cu pas cu 3 faze la biţii D2, D3, D5 (D7 cel mai semnificativ) si un LED pe D6.  
5. Selecţia de adrese prin decodificare la adresa de bază 1F8H. Schema electrică a întregului circuit. (2p) 
6. Programarea circuitului (justificati pozitionarea fiecarui bit) şi un program care să comande motorul 4 paşi. 

In timpul deplasarii LED-ul trebuie sa clipeasca. Întârzierea să se facă cu regiştrii BX şi DX ca şi regiştrii 
contor. (2p).                                       (Biţii care nu contează să fie puşi la 0) 

Punctaj: 1p din oficiu. Timp: max. 2 ore. 
Va rog raspundeti scurt si la subiect. Raspunsurile alaturi de subiect nu se puncteaza. Explicati si 

justificati raspunsul. 
Conf. dr. ing. Petre Ogrutan  
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BILET DE EXAMEN LA INTERFETE SI PERIFERICE (EC an IV) A 

 
1.Desenati diagrama de timp pentru un ciclu de magistrala in cazul instructiunii OUT AL,DX. Ce face aceasta 
instructiune? Ce forma au semnalele de adresa, date, ALE, IOR, IOW, MEMR, MEMW? (1p) 
2.Fiabilitatea echipamentelor periferice. Schema serie de fiabilitate. (1p) 
3. In ipoteza unei codificari FM pe un disc flexibil zonele magnetizate sunt: 
 
 
Sa se deduca valoarea binara codificata. Prima tranzitie marcata cu sageata este de tact. Este un cod 
autosincronizabil? De ce?. (1p) 
4.Compensarea erorii de poziţionare la unitatea CD. (1p) 
5. Câte nuanţe pe punct se pot codifica în stadardul RGB 888? Ce inseamna RGB888 ? (1p) 
6.Sa se conecteze un circuit interfaţă paralelă I8255 pe o magistrala cu 12 biti de adresa si 8 biti de date. Pe 
portul C se conectează un motor pas cu pas cu 3 faze la biţii D1, D3, D5 (D7 cel mai semnificativ) si un LED pe 
D2.  
7. Selecţia de adrese prin decodificare la adresa de bază 260H. Schema electrică a întregului circuit. (2p) 
8. Programarea circuitului (justificati pozitionarea fiecarui bit) şi un program care să comande motorul 4 paşi. In timpul 

deplasarii LED-ul trebuie sa clipeasca. (2p).    (Biţii care nu contează să fie puşi la 0, sa se comenteze fiecare 
instructiune, sa se scrie doar instructiunile cu rol in functionare) 

Punctaj: 1p din oficiu. Timp: max. 2 ore. 
Va rog raspundeti scurt si la subiect. Raspunsurile alaturi de subiect nu se puncteaza. Explicati si 

justificati raspunsul. 
Propus de        Sef catedra 

Conf. dr. ing. Petre Ogrutan       Prof. Dr. ing. Iuliu Szekely 
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BILET DE EXAMEN LA INTERFETE SI PERIFERICE (EC an IV) B 

 

1.Desenati diagrama de timp pentru un ciclu de magistrala in cazul instructiunii MOV AL, [BX]. Ce face aceasta 
instructiune? Ce forma au semnalele de adresa, date, ALE, IOR, IOW, MEMR, MEMW? (1p) 
2.Fiabilitatea echipamentelor periferice. Schema serie de fiabilitate. (1p) 
3. In ipoteza unei codificari FM pe un disc flexibil zonele magnetizate sunt: 
 
 
Sa se deduca valoarea binara codificata. Prima tranzitie marcata cu sageata este de tact. Este un cod 
autosincronizabil? De ce?.(1p) 
4.Compensarea erorii de focalizare la unitatea CD. (1p) 
5. Câte nuanţe pe punct se pot codifica în stadardul RGB 565? Ce inseamna RGB565 ? (1p) 
6.Sa se conecteze un circuit interfaţă paralelă I8255 pe o magistrala cu 12 biti de adresa si 8 biti de date. Pe 
portul B se conectează un motor pas cu pas cu 3 faze la biţii D2, D4, D6 (D7 cel mai semnificativ) si un LED pe 
D5.  

1. Selecţia de adrese prin decodificare la adresa de bază 1A8H. Schema electrică a întregului circuit. (2p) 
2. Programarea circuitului (justificati pozitionarea fiecarui bit) şi un program care să comande motorul 5 paşi. In 

timpul deplasarii LED-ul trebuie sa clipeasca. (2p).    (Biţii care nu contează să fie puşi la 0, sa se comenteze 
fiecare instructiune, sa se scrie doar instructiunile cu rol in functionare) 

Punctaj: 1p din oficiu. Timp: max. 2 ore. 
Va rog raspundeti scurt si la subiect. Raspunsurile alaturi de subiect nu se puncteaza. Explicati si 

justificati raspunsul. 
Propus de        Sef catedra 

Conf. dr. ing. Petre Ogrutan       Prof. Dr. ing. Iuliu Szekely 
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BILET DE EXAMEN LA INTERFETE SI PERIFERICE (EC an IV) A 

 
1.Transmisia seriala sincrona si asincrona. Comparatii si exemple de utilizare.(1p) 
2.Protectia la supracurent si supratensiune in sursele cu comutatie de la retea cu  circuitul TDA 1060. (1p) 
3.Ce circuit se intercaleaza intre datele citite de la floppy (RD) si controllerul de floppy? Ce rol are acest circuit? 
La ce tipuri de interfete mai apare? (1p) 
4.Interfata seriala SPI si utilizarea.ei la cardul SD (Secure Digital)  (1p) 
5. Verificarea corectitudinii transmisiei datelor cu bit de paritate. Schema bloc, explicatii, exemple de utilizare) 
(1p) 
6.Sa se conecteze un circuit interfaţă serială I8251 pe o magistrala de 10 biti de adrese si 8 biti de date pentru a 
realiza o interfaţă serială RS232.  
1. Selecţia de adrese prin decodificare la adresa de bază 1F8H. Schema electrică a întregului circuit. Faceti conexiunile 

astfel incit circuitul sa poata lucra in intreruperi.(2p) 
2. Program pentru emiterea unui caracter in mod asincron, 8 biţi/caracter, fără paritate, 1 bit de STOP, rata de transmisie 

egala cu tactul. Justificati pozitionarea fiecarui bit si scrieti doar instructiunile cu rol in functionare. (1p) 
3. Se conecteaza un LED la iesirea seriala de date. Faceti un program astfel incat LED-ul sa fie aprins cu intensitate 

maxima o perioada de timp, apoi cu intensitate minima aceeasi perioada de timp, intr-un ciclu repetitiv. Desenati 
diagrama de timp a cuvintelor emise. (1p) 

(Biţii care nu contează să fie puşi la 0) 
Punctaj: 1p din oficiu. Timp: max. 2 ore. 
Va rog raspundeti scurt si la subiect. Raspunsurile alaturi de subiect nu se puncteaza. Explicati si 

justificati raspunsul. 

Propus de        Sef catedra 

Conf. dr. ing. Petre Ogrutan       Prof. Dr. ing. Iuliu Szekely 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Universitatea TRANSILVANIA Brasov  

Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor, Catedra de Electronica si Calculatoare 



 

BILET DE EXAMEN LA INTERFETE SI PERIFERICE (EC an IV) B 

 
1.Transmisia seriala sincrona si asincrona. Comparatii si exemple de utilizare.(1p) 
2.Protectia la supracurent si supratensiune in sursele cu comutatie de la retea cu  circuitul TDA 1060. (1p) 
3.Ce circuit se intercaleaza intre datele citite de la floppy (RD) si controllerul de floppy? Ce rol are acest circuit? 
La ce tipuri de interfete mai apare? (1p) 
4.Interfata seriala SPI si utilizarea.ei la cardul SD (Secure Digital)  (1p) 
5. Verificarea corectitudinii transmisiei datelor cu bit de paritate. Schema bloc, explicatii, exemple de utilizare) 
(1p) 
6.Sa se conecteze un circuit interfaţă serială I8251 pe o magistrala de 10 biti de adrese si 8 biti de date pentru a 
realiza o interfaţă serială RS232.  
4. Selecţia de adrese prin decodificare la adresa de bază 1A4H. Schema electrică a întregului circuit. Faceti conexiunile 

astfel incit circuitul sa poata lucra in intreruperi.(2p) 
5. Program pentru emiterea unui caracter in mod asincron, 8 biţi/caracter, fără paritate, 1 bit de STOP, rata de transmisie 

egala cu tactul/16. Justificati pozitionarea fiecarui bit si scrieti doar instructiunile cu rol in functionare. (1p) 
6. Se conecteaza un LED la iesirea seriala de date. Faceti un program astfel incat LED-ul sa fie aprins cu intensitate 

maxima o perioada de timp, apoi cu intensitate minima aceeasi perioada de timp, intr-un ciclu repetitiv. Desenati 
diagrama de timp a cuvintelor emise. (1p) 

(Biţii care nu contează să fie puşi la 0) 
Punctaj: 1p din oficiu. Timp: max. 2 ore. 
 

Va rog raspundeti scurt si la subiect. Raspunsurile alaturi de subiect nu se puncteaza. Explicati si 

justificati raspunsul. 
Propus de        Sef catedra 

Conf. dr. ing. Petre Ogrutan       Prof. Dr. ing. Iuliu Szekely 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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BILET DE EXAMEN LA INTERFETE SI PERIFERICE (EC an IV) A 

 
1.Principiul capului magnetic.(1p) 
2.Schema bloc a controllerului de retea Ethernet. Functii. (1p) 
3.Codificarea EFM la unitatile optice. Este cod autosincronizabil? (1p) 
4.Structura ierarhizata a unei magistrale.  (1p) 
5. Sistemul de intreruperi gestionat de controllerul INTEL8259 (1p) 
6.Sa se conecteze un circuit interfaţă serială I8251 pe o magistrala de 10 biti de adresa si 8 biti de date pentru a 
realiza o interfaţă serială RS232.  
7. Selecţia de adrese prin decodificare la adresa de bază 088H. Schema electrică a întregului circuit. Faceti 

conexiunile astfel incit circuitul sa poata lucra in intreruperi.(1p) 
8. Program pentru emiterea unui caracter in mod asincron, 8 biţi/caracter, fără paritate, 1 bit de STOP. (1p) 
9. Conectati un LED astfel ca el sa fie aprins pe durata transmiterii caracterului.(1p) 
10. Program pentru recepţionarea unui caracter.(1p) 
 (Biţii care nu contează să fie puşi la 0) 
Punctaj: 1p din oficiu. Timp: max. 2 ore. 
Va rog raspundeti scurt si la subiect. Raspunsurile alaturi de subiect nu se puncteaza. Explicati si 

justificati raspunsul. 

Propus de        Sef catedra 

Conf. dr. ing. Petre Ogrutan       Prof. Dr. ing. Iuliu Szekely 
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BILET DE EXAMEN LA INTERFETE SI PERIFERICE (EC an IV) B 

 

1.Transmisia seriala sincrona si asincrona. Comparatii si exemple de utilizare.(1p) 
2.Protectia la supracurent si supratensiune in sursele cu comutatie de la retea cu  circuitul TDA 1060. (1p) 
3.Ce circuit se intercaleaza intre datele citite de la floppy (RD) si controllerul de floppy? Ce rol are acest circuit? 
La ce tipuri de interfete mai apare? (1p) 
4.Interfata seriala SPI si utilizarea.ei la cardul SD (Secure Digital)  (1p) 
5. Verificarea corectitudinii transmisiei datelor cu bit de paritate. Schema bloc, explicatii, exemple de utilizare) 
(1p) 
6.Sa se conecteze un circuit interfaţă serială I8251 pe o magistrala de 10 biti de adrese si 8 biti de date pentru a 
realiza o interfaţă serială RS232.  
11. Selecţia de adrese prin decodificare la adresa de bază 1A4H. Schema electrică a întregului circuit. Faceti conexiunile 

astfel incit circuitul sa poata lucra in intreruperi.(2p) 
12. Program pentru emiterea unui caracter in mod asincron, 8 biţi/caracter, fără paritate, 1 bit de STOP, rata de transmisie 

egala cu tactul/16. Justificati pozitionarea fiecarui bit si scrieti doar instructiunile cu rol in functionare. (1p) 
13. Se conecteaza un LED la iesirea seriala de date. Faceti un program astfel incat LED-ul sa fie aprins cu intensitate 

maxima o perioada de timp, apoi cu intensitate minima aceeasi perioada de timp, intr-un ciclu repetitiv. Desenati 
diagrama de timp a cuvintelor emise. (1p) 

(Biţii care nu contează să fie puşi la 0) 
Punctaj: 1p din oficiu. Timp: max. 2 ore. 
 

Va rog raspundeti scurt si la subiect. Raspunsurile alaturi de subiect nu se puncteaza. Explicati si 

justificati raspunsul. 

Propus de        Sef catedra 

Conf. dr. ing. Petre Ogrutan       Prof. Dr. ing. Iuliu Szekely 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
Selectie date/programare, pinul C/-D, cu 0 date, cu 1 programare, conectat la A0. 

Programarea circuitului 8251 
Primul cuvint de comanda pe pozitia B1  B0 comanda modul de lucru astfel: B0=0 mod sincron, alta combinatie mod asincron. 
Mod asincron 
B7 B6  bitii de stop 
0  0   invalid 
0  1   1 bit STOP 
1  0   1 1/2 bit STOP 
1  1   2 bit STOP 
B5 B4  paritate 
x  0   dezactivat 
0  1   paritate para 
1  1   paritate impara 
B3 B2  lungime caracter 
0  0   5 bit 
0  1   6 bit 
1  0   7 bit 
1  1   8 bit 
B1 B0 
0  0  invalid 
0  1  rata transmisie=ceas/64 
1  0  rata transmisie=ceas/16 
1  1  rata transmisie=ceas 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selectie date/programare, pinul C/-D, cu 0 date, cu 1 programare, conectat la A0. 

Programarea circuitului 8251 
Primul cuvint de comanda pe pozitia B1  B0 comanda modul de lucru astfel: B0=0 mod sincron, alta combinatie mod asincron. 
Mod asincron 
B7 B6  bitii de stop 
0  0   invalid 
0  1   1 bit STOP 
1  0   1 1/2 bit STOP 
1  1   2 bit STOP 
B5 B4  paritate 
x  0   dezactivat 
0  1   paritate para 
1  1   paritate impara 
B3 B2  lungime caracter 
0  0   5 bit 
0  1   6 bit 
1  0   7 bit 
1  1   8 bit 
B1 B0 
0  0  invalid 
0  1  rata transmisie=ceas/64 
1  0  rata transmisie=ceas/16 
1  1  rata transmisie=ceas 
 
 
 
Programarea circuitului INTEL 8255 
Comanda modului de lucru:  
  Grup A:  PA si PC4...PC7 
  Grup B:  PB si PC0...PC3 
Cuvântul de programare: 
B7=1 
     B6   B5 
     0    0    grup A mod 0 
     0    1    grup A mod 1 
     1    x    grup A mod 2 
B4   B4=0 PA iesiri, B4=1 PA intrari 
B3   B3=0 PC4...PC7 iesiri, B3=1 PC4...PC7 intrari  
B2   B2=0  mod 0 pentru grup B, B2=1 mod 1 pentru grup B 
B1   B1=0 PB iesiri, B1=1 PB intrari 
B0   B0=0 PC0...PC3 iesiri, B0=1 PC0...PC3 intrari. 
Selectia registrelor interne 
  A1   A0    
     0    0    port A selectat 
     0    1    port B selectat 
     1    0    port C selectat 
     1    1    registrul cuvantului de comanda 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Programarea circuitului INTEL 8255 
Comanda modului de lucru:  
  Grup A:  PA si PC4...PC7 
  Grup B:  PB si PC0...PC3 
Cuvântul de programare: 
B7=1 
     B6   B5 
     0    0    grup A mod 0 
     0    1    grup A mod 1 
     1    x    grup A mod 2 
B4   B4=0 PA iesiri, B4=1 PA intrari 
B3   B3=0 PC4...PC7 iesiri, B3=1 PC4...PC7 intrari  
B2   B2=0  mod 0 pentru grup B, B2=1 mod 1 pentru grup B 
B1   B1=0 PB iesiri, B1=1 PB intrari 
B0   B0=0 PC0...PC3 iesiri, B0=1 PC0...PC3 intrari. 
Selectia registrelor interne 
  A1   A0    
     0    0    port A selectat 
     0    1    port B selectat 
     1    0    port C selectat 
     1    1    registrul cuvantului de comanda 
 


