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De voorgaande specificaties voorzagen niet in com-
plete beschrijvingen van ingebedde interfaces voor 
uitleesvensters. De intentie is om de datastructuur van 
uitleesvensters gelijk te schakelen, omdat deze tot nu 
toe afwijkend is ontwikkeld voor sectoren als de IT en 
embedded computing, hetgeen resulteerde in gepaten-
teerde uitbreidingen. Omdat de diversiteit van de tech-
nologie voor uitleesvensters alsmaar toeneemt, terwijl 
tegelijkertijd de marktsegmenten naar elkaar toe groei-
en, is een universele standaard voor elk marktsegment 
noodzakelijk. DisplayID zal rechtstreeks worden geïm-
plementeerd in de Intel Embedded Graphic Drivers 
voor de op ingebedde Intel architectuur gebaseerde 
chipsets. Dit zal bovendien leiden tot echte onderlinge 
uitwisselbaarheid tussen uitleesvensters en compu-
termodulen, kaarten en systemen van verschillende 
fabrikanten. Als lid van de VESA DisplayID Task Group 
kondigt Kontron ondersteuning aan voor de recent 
gepubliceerde DisplayID specificatie. Voor Kontron is 
het van belang dat de DisplayID standaard geschikt is 
voor embedded computing en rekening houdt met alle 
relevante industriële behoeften. Afhankelijk van het 
toepassingsgebied wordt immers met verschillende 
typen uitleesvensters gewerkt. Het niet-flexibele karak-
ter van de voorgaande specificaties, alsook de uiteen-
lopende gepatenteerde uitbreidingen van individuele 
fabrikanten, maakten het er voor de klant allemaal 
niet gemakkelijker op. DisplayID voorziet nu in een 
fabrikantonafhankelijke standaard die aan alle huidige 
eisen voldoet.

Eigenschappen	van	DisplayID
Terwijl oudere standaarden voornamelijk waren gericht 
op het beschrijven van PC monitoren en de basis vorm-
den voor gestandaardiseerde beschrijvingen van moni-
toren met beeldbuizen (CRT’s), is DisplayID universeel 
toepasbaar. In vergelijking met een vast 128 of 256 
byte formaat biedt DisplayID bijvoorbeeld een nieuw, 
variabel formaat. Een dataset bestaat uit verschillende 
blokken die kunnen worden gecombineerd al naar 
gelang de functies van het weergeefsysteem. Elk blok 
beschrijft een logisch deel van het weergeefsysteem, 
zoals: interfaces, weergeeftechnologie, timingdetails 
en informatie van de fabrikant. Het variabele formaat 
is toekomstbestendig omdat er op elk moment blok-
ken kunnen worden toegevoegd. Zo is er bijvoorbeeld 
al een nieuw blok samengesteld voor stereoscopische 
monitoren. In de toekomst kunnen aanvullende blok-
ken worden toegevoegd aan het dataraamwerk. Als toe-
gift op het variabele aantal blokken hebben de blokken 
zelf ook ‘ingebouwde’ flexibiliteit. De koplengte van 
elk datablok, alsook de lengte van elk veld, kan vari-
abel worden gedefinieerd en is daardoor niet langer 

begrensd door een specifiek aantal bytes. Dit betekent 
in de praktijk dat de DisplayID vaak kleiner is, hetgeen 
wordt gedemonstreerd door de huidige dataset voor 
LVDS die slechts 81 bytes nodig heeft in plaats van de 
standaard 128 of 256 bytes.
Verder heeft DisplayID geen effect op hardware en 
elektrische aansluitingen: het wordt geschreven naar 
de EEPROM van het uitleesvenster en uitgelezen 
via de DDC-bus. Ontwerpers die een nieuwe dataset 
willen implementeren, hoeven alleen die gegevens in 
te voeren die echt noodzakelijk zijn. Datablokken die 
niet nodig zijn kunnen eenvoudig worden weggelaten, 
bijvoorbeeld kleuren en overdrachtkarakteristieken die 
geen betrekking hebben op ingebedde toepassingen. 
Dit levert een aanzienlijke tijdbesparing op bij het 
implementeren van een dataset.

Hulpmiddel	beschikbaar
Er is door Kontron ook al een hulpmiddel ontwikkeld 
voor het automatisch genereren van de datasets voor 
DisplayID. Dit hulpmiddel maakt het implementeren 
van datasets een stuk eenvoudiger doordat het snel en 
automatisch vaste waarden instelt, alsook automatisch 
verschillende tijdsignalen berekent. Als basis voor de 
Kontron DisplayID Tool voor het automatisch genere-
ren van datasets zal de ‘implementer’s guide’ dienen. 
De DisplayID ondersteuning zal eveneens worden 
opgenomen in de COM Express Extension.

Implementaties
De eerste producten van Kontron die DisplayID onder-
steunen zijn de UGM-M72 Graphics-On-Module ( uni-
versele grafische modulestandaard), zie www.kontron.
com/UGM-72/ en de computers op modulen met de 
meest recente Intel chipsets die zijn gebaseerd op de 
COM Express en de ETX standaarden. DisplayID is 
inmiddels geïmplementeerd op de ETX-PM, ETX-CD, 
ETXexpress-PM en op de ETXexpress-CD computers op 
modulen (zie op dezelfde manier de bovengenoemde 
website). Alle andere nieuwe ontwerpen met AMD 
of VIA processoren zullen DisplayID eveneens gaan 
ondersteunen.

Kontron
(040)	202	4496
http://benelux.kontron.com

Bewerking:	Johan	Smilde

Door	de	VESA,	de	Video	Electronics	Standards	Association,	is	een	standaard	ontwikkeld	om	het	bestu-

ren	van	uitleesvensters,	ofwel	platte	schermen	annex	displays,	te	vergemakkelijken.	Hiervoor	is	een	

gestandaardiseerde	beschrijvingsmethode	ontwikkeld	met	de	aanduiding	DisplayID.	Ontwerpers	van	

ingebedde	systemen	selecteren	hiermee	eenvoudig	de	gewenste	besturingsblokken	voor	specifieke	

uitleesvensters.	
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