ELSŐ

FEJEZET

Bevezetés
Bevezetésként ebben a fejezetben először az interfésztechnika fogalmait, definícióit tárgyaljuk, majd mintapéldákkal bemutatjuk az interfészek lényegét.
Végül az interfészek jellemzőinek három alapvető aspektusáról esik szó: a
mechanikai, az elektromos és a logikai jellemzőkről.

1.1. Fogalmak, definíciók
Az interfész szó az angol nyelvből került át a magyarba. Eredeti írásmódja
interface (ejtsd interfész), a jelentése pedig többek között elválasztófelület,
határfelület, csatlakozófelület, illesztőfelület. Használatos továbbá egy meghatározott funkciót megvalósító egység neveként is, azaz az interfész egységet
is jelenthet.
Az illesztés (interfacing) szó ugyancsak az angol szakirodalomból került a
magyarba. Jelentése: két olyan rendszer egyesítése, amelyeket eredetileg nem
úgy terveztek, hogy közvetlenül, minden járulékos egység közbeiktatása nélkül együttműködhessenek.
Végül pedig az interfésztechnika azoknak a módszereknek a rendszere,
valamint azoknak a komponenseknek a halmaza, amelyekkel az illesztés
megtervezhető és megvalósítható, működése analizálható stb.
A komplex digitális rendszerekben általában nemcsak két, hanem több mint
két egységnek kell együttműködnie, információt továbbítania, információt cserélnie egymással. Triviálisan n egység esetén n×(n–1)/2 információátviteli
csatornára és interfészegységre lenne szükség ahhoz, hogy minden egység
minden más egységgel kommunikálni tudjon. Tehát az egységek számával
négyzetesen növekedne az interfészegységek száma, és ez már néhány egység
esetén is igen költséges lehetne. Ehelyett úgynevezett buszokat (más szóval
síneket) használunk, így egyetlen közös információs csatornán keresztül n
egység esetén n interfésszel megoldhatóvá válik a feladat. Első megközelítésben a busz olyan közös használatú információs csatorna, amelyen keresztül
több mint két egység biztonságosan kommunikálhat egymással, ám természetesen nem szimultán módon.
A következőkben mintapéldákkal bemutatunk néhány illesztőegységet,
valamint egy buszt, hogy már az interfésztechnika rendszerezett tárgyalását
megelőzően tisztázzuk az illesztés, az illesztőegységek stb. mibenlétét, változatosságát.
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1.1.1. Mintapéldák
Az egyszerűbbtől a bonyolultabb felé haladva bemutatunk néhány illesztési
feladatot és az őket megvalósító interfész egységeket.

1.1.1.1. Mechanikus kapcsoló illesztése
Az egyik legegyszerűbb példában az egyik „rendszer” egy kétállapotú (zárt
vagy nyitott állapottal rendelkező) mechanikus kapcsoló, a másik rendszer
pedig egy mikroszámítógép, amelyben a rendszer busza (vagyis a fontosabb
funkcionális egységeit összekötő vezetékrendszere; lásd később) férhető hozzá, azaz ennek cím-, adat- és vezérlővezetékei.
A mechanikus kapcsoló kétállapotú kimenettel rendelkezik, zárt állapotban közel nulla, nyitott állapotban pedig igen nagy ellenállást mutat. Ezt az
információt kellene bevinni a mikroszámítógépbe. A mikroszámítógép az
adatbuszról viszont csak feszültségjeleken keresztül képes jelek fogadására és
kiadására (hagyományosan TTL-kompatibilis jeleket használva). Ezért ez a
két „rendszer” alapvetően alkalmatlan az együttműködésre.
Az interfész egység egyik feladata jelen esetben tehát az, hogy a mechanikus kapcsoló két mechanikai vagy ezzel egyenértékű, két különböző ellenállást felmutató állapotát TTL-kompatibilis jelekké alakítsa át. Az így előálló
TTL-kompatibilis jel (lehet akár 0 V és +5 V) azonban nem csatlakoztatható
közvetlenül a mikroszámítógép valamelyik adatvezetékére, mert „megfogná”
azt, megakadályozná, hogy a processzor azon keresztül a memóriával és más
beviteli-kiviteli eszközzel kommunikáljon. Azt kell elérni, hogy ez a jel csak abban a rövid (néhány 100 ns-os) időtartamban kapcsolódjon az adatvezetékre,
amikor a processzorban futó program éppen ennek a kapcsolónak az állapotát
lekérdező beviteli utasítást hajtja végre. A megoldás háromállapotú kimenettel rendelkező kapuáramkör használata, amelynek kimenetét az interfész
egység csak akkor vezérli aktív (nem nagyimpedanciás) állapotba, ha a program éppen ennek a kapcsolónak az állapotát olvassa be. Ez abban és csakis
abban az időszakaszban áll fenn, amikor a kapcsolónak mint I/O eszköznek a
címe van a címvonalakon, és az IORD/ jel aktív. Az interfész egységnek tehát
még címdekódolást és az IORD/ jel aktív állapotát is érzékelnie kell. Ennek
megfelelően a kapcsoló és a mikroszámítógép közé helyezendő illesztőegység
egy lehetséges megvalósítását az 1.1. ábra szemlélteti.
Maga az illesztés azonban nemcsak a fenti hardveregységből áll, hanem az
a program (szubrutin stb.) is a részének tekinthető, amellyel a kapcsoló állapota a memória egy meghatározott rekeszében leképezhető. A kapcsoló állapotát a memóriában leképező rekesz címét a KAPCSBUF szimbolikus címmel
jelöljük, és tegyük fel, hogy a kapcsoló állapotának a lekérdezését az 1.1. ábrának megfelelően a 00H be- és kiviteli címre hivatkozva végezhetjük el. Ekkor a lekérdező szubrutin alakja a következő:
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KAPCSBUF:

IN A,(0H)
LD (KAPCSBUF),A
RET

Ezt a háromsoros programot az illesztés szoftveroldalának, -részének tekinthetjük. Természetesen a valóságban, például egy diszk illesztésekor ez a
program sokkal bonyolultabb, de feladata változatlan: a rendelkezésre álló
hardverillesztést használva, az információátvitelt valósítja meg legalább elemi szinten a két egymáshoz illesztett rendszer között. Magára a programra,
azaz az interfész szoftveroldalára az angol nyelvű szakirodalom a driver vagy
device driver kifejezést is használja, amelyet magyarul eszközmeghajtónak
nevezhetünk.

1.1. ábra. Mechanikus kapcsoló illesztése

1.1.1.2. Nyomtató illesztése
Az illesztést kétféleképpen is megvalósítjuk: programmegszakítás használata
nélkül, valamint programmegszakítással. Ez azt érzékelteti, hogy az illesztés
hatékonysága szorosan összefügg az illesztőegység bonyolultságával, azaz a
felhasznált erőforrások (hardver és szoftver) mennyiségével.
Az 1.2. ábra azt a megoldást szemlélteti, amikor a mikroszámítógép ki- és
bemeneti kapuit alkalmazzuk, ugyanakkor nem használjuk ki a programmegszakítás lehetőségét.
Ekkor az illesztőegység semmit sem tartalmaz, feltéve, hogy a kimeneti
kapuk meghajtóképessége megfelel a nyomtató specifikációinak, továbbá a
jelszintek stb. is kompatibilisek a két rendszer között.
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1.2. ábra. Nyomtató illesztése megszakítás használata nélkül

Egy karakter átvitele a DAV (DAta Valid = adat érvényes) és a DAC (Data
ACcepted = adat átvéve) úgynevezett handshaking (kézfogásos) jelekkel a
megadott idődiagram szerint megy végbe. Ezt jelen esetben teljes mértékben
a szoftverben (driver routine) biztosítjuk az alábbiak szerint:
KARAKTERKI:

PUSH AF

VARAKOZAS1:

IN A,(00H)
BIT 0,A
JR NZ,VARAKOZAS1
POP AF

VARAKOZAS2:

OUT (00H),A
LD A,1
OUT (01H),A
IN A,(00H)
BIT 0,A
JR Z,VARAKOZAS2
LD A,0
OUT (01H),A
RET

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

a nyomtatandó karakter mentése
a stackbe
a DAC jel beolvasása
a DAC jel vizsgálata
ugrás, ha a DAC jel nem 0
a nyomtatandó karakter
visszahozása
a nyomtatandó karakter kivitele
a DAV jel 1-be állítása
a DAV jel kivitele
a DAC jel beolvasása
a DAC jel vizsgálata
várakozás, ha a DAC jel értéke 0
a DAV jel 0-ba állítása
a DAV jel kivitele
visszatérés

A fenti szubrutin (Z80 mikroprocesszort alapul véve) az A regiszter tartalmát
viszi ki a nyomtatóra. Az 1. utasítás elmenti a verembe a kiviendő karaktert.
A 2. utasítás beolvassa a DAC jel értékét, amelyet a 3. utasítással vizsgálunk
meg. Ha annak értéke nem nulla, akkor a nyomtató nincs kész az adat fogadására, ezért várakozni kell, azaz a program visszaugrik a VARAKOZAS1 címkéjű utasításra. Ha viszont a DAC jel értéke 0, akkor ez azt jelzi, hogy a nyomtató
kész a karakter fogadására. Ezért a veremből visszahozzuk a kiviendő karak-

4

1.1. Fogalmak, definíciók

tert az A regiszterbe (5. utasítás), és onnan egy OUT utasítással (6. utasítás)
kitesszük a nyomtató adatvonalaira. Majd az adat rendelkezésre állását a DAV
jelet 1 állapotba vezérelve (7. és 8. utasítás) közöljük a nyomtatóval. Az adatot
és a DAV jel 1 értékét mindaddig fenn kell tartani a vonalakon, amíg a nyomtató DAC jelének 1-be állításával nem jelzi, hogy átvette az adatot. Ehhez a
DAC jelet a 9. utasítással olvassuk be, és a 10. utasítással vizsgáljuk meg az értékét; ha ez 0, akkor várakozunk, tehát a 11. utasítással visszaugrunk a
VARAKOZAS2 címkéjű 9. utasításra. Ha viszont a nyomtató vette a karaktert,
akkor a DAC jelét 1-be állította. Ekkor a 12. és a 13. utasításokkal a DAV jelet
alaphelyzetbe (0) állítjuk, és a RET utasítással a szubrutin befejeződik. Megjegyzendő, hogy az adatok továbbra is érvényesek maradnak az adatvonalakon,
de érvényességüket már nem jelzi a DAV jel 1 állapota.
Az 1.3. ábra egy másik megoldást szemléltet, amelyben a kézfogásos jeleket nem a szoftver, hanem a hardver állítja elő sokkal gyorsabban, valamint a
programmegszakítás lehetőségét is kihasználjuk. A működés röviden a következő. A CTR1 jel, a KI0 kimeneti kapu írásakor válik néhány 100 ns ideig
0 állapotúvá (akkor válik aktívvá, ha a címvonalakon a KI0 címe van, és az
IOWR/ jel aktív). Ez a 0-s (aktív) állapot törli a megszakítási jelet (INT/) előállító legalsó D tárolót. Felfutó éle írja be a kiviendő karaktert a felső 8 bites
tárolóba, de ugyanez a felfutó éle kis késleltetéssel (lásd a két invertert) a DAV
jelet is 1-be állítja. A nyomtatótól jövő DAC jel aktív állapota a DAV jelet viszszaállítja 0-ba, és végül a lefutó éle az INT/ jelet aktív állapotba (0) vezérli.
A számítógép a megszakítást észlelve újabb adatot adhat át a nyomtatónak,
és ennek az újabb adatnak a kivitele törli a megszakítást.

1.3. ábra. Megszakításos nyomtatóinterfész
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A fenti megszakításos nyomtatóinterfész előnyei elsősorban nagy mennyiségű
adat (adatblokk) átvitelekor mutatkoznak meg. Ekkor a számítógépben egy
lehetséges eszközmeghajtó az alábbi lehet (az egyszerűség kedvéért felteszszük, hogy megszakítás csak a nyomtatóinterfész felől jöhet).
SADDR:
NOB:

DS 2
DS 2

; blokk-kezdőcím (start address)
; átviendő byte-ok száma (number of bytes)

PRINTBL:

LD HL,(SADDR)
LD DE,(NOB)
LD A,D
OR E
RET Z
IN A,(BE)
BIT ,A
JR NZ,WAIT
LD A,(HL)
OUT (KI0),A
DEC DE
LD (NOB),DE
LD A,D
OR E
RET Z
INC HL
LD (SADDR),HL
EI
RET

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

blokk-kezdőcím betöltése
blokkhossz betöltése
0 blokkhossz vizsgálata

PUSH AF
PUSH DE
PUSH HL
LD HL,(SADDR)
LD DE,(NOB)
LD A,(HL)
OUT (KI0),A
INC HL
LD (SADDR),HL
DEC DE
LD (NOB),DE
LD A,D
OR E
JR NZ,CONT
POP HL
POP DE
POP AF
RET

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

a regiszterek mentése

WAIT:

ITRUTIN:

CONT:
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POP HL
POP DE
POP AF
EI
RET

visszatérés 0 blokkhossz esetén
a DAC jel beolvasása
a DAC jel vizsgálata
várakozás, ha a DAC jel nem 0
az aktuális, kiviendő karakter betöltése
az aktuális karakter kivitele
a blokkhossz csökkentése
a blokkhossz visszaírása a memóriába
0 blokkhossz vizsgálata
visszatérés, ha a blokkhossz 0
a kezdőcím növelése
a kezdőcím visszaírása a memóriába
a megszakítás engedélyezése
visszatérés

az aktuális cím betöltése
az aktuális blokkhossz betöltése
a kiviendő karakter betöltése
a karakter kivitele
az aktuális cím növelése
és visszaírása a memóriába
a blokkhossz csökkentése
és visszaírása a memóriába
0 blokkhossz vizsgálata

a blokkhossz 0
regiszterek visszaállítása
visszatérés, a megszakítás engedélyezése
nélkül
a blokkhossz nem 0
regiszterek visszaállítása
újabb megszakítás engedélyezése
visszatérés
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A működés röviden a következő. A kiviendő blokk kezdőcímét és hosszát a hívóprogramnak kell az SADDR és az NOB címeken elhelyezni. Ezután hívható
a PRINTBL rutin, amely kiviszi a blokk első byte-ját, és ha a blokk eredeti
hossza 1-nél nagyobb volt, akkor engedélyezi a megszakítást. Ezután már a
megszakítási rutin fogja a többi adatot kivinni, a főprogram pedig egyéb feladatokat láthat el (a nyomtatás a háttérből folyik). A megszakítási rutinra
mindig akkor kerül a vezérlés, amikor a DAC jel 1-ből 0-ba vált. Ekkor az aktuális, következő karakter kivitelét, a cím és a hátralévő, nyomtatandó karakterek számának aktualizálását a megszakítási rutin végzi el.
A megszakításos megoldás – mind a hardvert, mind a szoftvert tekintve –
bonyolultabb, de hatékonyabb adatátvitelt biztosít. Ekkor ugyanis a proceszszornak nem kell várakoznia, amíg a nyomtató készen lesz az adatátvitelre:
egy karakter kivitele után más feldolgozásra térhet át, majd a megszakítás
jelzi, hogy mikor kell ismét a nyomtatóval foglalkoznia. Mindez általánosan is
érvényes: két rendszer között az interfész egység sokféleképpen megvalósítható, és minél hatékonyabb – az összekötendő két rendszert minél kevésbé
terhelő – a megoldás, annál összetettebb az interfész egység.

1.1.1.3. Katódsugárcsöves kijelző (CRT) illesztése
Az alábbiakban nem adjuk meg az illesztőegységet, hanem csak vázoljuk a
megoldandó feladatot. Az 1.4. ábra egy katódsugárcsöves kijelző homlokfelületét szemlélteti. Az időben megfelelően, egy fűrészfog alakú jellel eltérített
elektronsugár másodpercenkét 50–60-szor végigpásztázza a képernyőt.
A balról jobbra haladó (folytonos vonallal ábrázolt) sugár intenzitását a kirajzolandó képnek megfelelően moduláljuk (azaz intenzitását pontról pontra
szükség szerint változtatjuk), a visszatérés alatt (szaggatott vonal) viszont
kioltjuk az elektronsugarat, azaz az intenzitását nullára állítjuk.

1.4. ábra. Katódsugárcsöves megjelenítő (CRT)
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A katódsugárcsöves kijelzőknek számos interfésze terjedt el. Monokromatikus
esetben az egyik elterjedt interfész kompozit videojelet használ. Az 1.5. ábra
azt szemlélteti, hogy az interfész egységnek ebben az esetben a byte-parallel
adatjelekből ezt a HS vízszintes szinkron-, VS függőleges szinkron- és adatjelet egyaránt tartalmazó, egyetlen vezetéken megjelenő kompozit jelet kell
előállítania. A részletek ismertetésétől itt eltekintünk, csak arra utalunk,
hogy igen bonyolult feladatot kell megoldani, hiszen a kompozit videojel a
CRT-típustól függően 10–500 MHz-es is lehet.

1.5. ábra. A katódsugárcsöves kijelzés illesztése

1.1.1.4. Floppy disk illesztése
Ebben az esetben talán még a katódsugárcsöves kijelző illesztésénél is összetettebb feladatot kell megoldani. A floppy disk lemez írásakor a számítógép
byte-soros jeleit bitsoros jelekké kell alakítani, és azokat a megfelelő modulációs és kódolási eljárást alkalmazva a floppy disk megfelelő sávján, a megfelelő szektorba, a megfelelő időzítéssel kell beírni. Olvasáskor pedig mindennek
a fordítottját kell elvégezni.
Az interfész számos funkciója közül most egyetlenegyre térünk csak ki: az
adatszeparátorra. A floppy diskre felírt bitsoros információ ugyanis együttesen
tartalmazza az adat- és az órajeleket. A többféle kódolási eljárás közül a legegyszerűbbet az 1.6. ábra szemlélteti. Ebben az úgynevezett frekvenciamodulációs (FM) eljárásban az órajelek között az adatbitnek megfelelően vagy fellép
egy impulzus (1-es adatbit), vagy nem lép fel (0-s adatbit). Meg kell azonban jegyezni, hogy a minél nagyobb adatsűrűség eléréséhez az órajeleket és az adatbiteket nem egy-egy impulzussal, hanem egy-egy olyan fluxusváltással szokták
reprezentálni, amelynek az iránya érdektelen. Az adatszeparátor feladata az,
hogy az adatbiteknek megfelelő impulzusokat (pontosabban fluxusváltozásokat,
illetve az ezek által előidézett feszültségváltozásokat) és az órajeleket reprezentáló impulzusokat (megint csak fluxusváltozásokat, illetve az ezek által előidézett feszültségváltozásokat) szétválassza. Mindez az 1.6. ábrán szaggatott
vonallal megadott, úgynevezett adatablak előállításával érhető el.
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1.6. ábra. Az FM-jelrögzítés jelalakjai

Az 1.7. ábra egy lehetséges áramkört szemléltet az adatablak előállítására.
A megoldás lényege a következő. A jelrögzítésnél használt órajel névleges
frekvenciájánál 16-szor nagyobb frekvenciájú órajelet egy 16-os számlálóra
vezetve, a számláló kimenetének 5-nél nagyobb és 11-nél kisebb állapotai jelölik ki az adatablakot. Ez persze csak akkor igaz, ha a számláló éppen akkor
indul, amikor órajel lép fel a bejövő, összekevert órajel- és adatsorozatban
(C+D). De hogyan állapítható meg egy impulzusról, hogy az órajel? Úgy, hogy
az alsó 10-es osztóval mérjük az impulzusok távolságát. Ha egy impulzust 10
órajel alatt nem követett egy másik impulzus, akkor a következő impulzus
biztosan órajel lesz. Ezzel az órajelimpulzussal pedig alaphelyzetbe hozható a
16-os számláló. Így azonos fázishelyzetbe hozzuk az adatszeparátor 16-os
számlálóját az érkező impulzusok közötti órajellel (fáziszárt hurok = phase
locked loop). Ha elég gyakran fellép a 0 adat a C+D jelsorozatban, akkor a
kismértékben óhatatlanul eltérő jelrögzítési és adatszeparátor-frekvencia ellenére is jól működik a rendszer, mert nem sok ideje marad, hogy eltávolodjon
a fázisazonos helyzettől.

1.7. ábra. Adatszeparátor-kapcsolás

A fentiekben a floppy disk interfésznek csak egyetlen funkciójával foglalkoztunk a sok közül, és ennek megoldását is csak a legegyszerűbb kódolásra
(FM) mutattuk be. Igényesebb (nagyobb bitsűrűséget eredményező) kódolás
esetén (pl. MFM) jóval bonyolultabb adatszeparátorra van szükség. Természetesen az interfész egységnek az írással, az írás előkompenzációval, a sáv9
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raléptetéssel stb. kapcsolatos funkcióit is el kell látnia. További funkciókat jelentenek – részben az interfész hardverével, részben a szoftverével megoldva –
a hibafelismerő kódolás, a blokkszervezés stb.

1.1.1.5. Lámpák vezérlése közös használatú buszon
keresztül
Legyen a feladat sok, például 120 lámpa vezérlése egy számítógépről. Minden
lámpához szelektíven elvinni egy vezetéket, főleg, ha azok nagy területen helyezkednek el, igen költséges lenne. Ehelyett egyetlen vezetéket használunk,
amely valamennyi lámpára közös lesz. Ezen a vezetéken a számítógép soros
aszinkron protokoll szerint bitsoros jeleket küld el, amelyek 8 bites karakterenként ismerhetők fel az egyes vevőkben. Egy-egy lámpához két egymást
követő, a 00H...FFH tartományba eső számot hozzárendelve, szelektíven be-,
illetve kikapcsolhatók lesznek a lámpák. A megoldást az 1.8. ábra szemlélteti,
a számítógép feltüntetése nélkül.
Működése a következő. Valamennyi lámpa illesztőegysége folyamatosan
veszi a számítógép felől elküldött 8 bites karaktereket. Ha valamelyikben a
vett karakter megegyezik az egységhez hozzárendelt számmal, akkor az egység komparátorán 0→1 jelváltás lép fel, amely egy rövid idejű aktív 0-s impulzust vált ki. Ez az impulzus vagy beír, vagy töröl egy RS-tárolót, amelynek
kimenete kapcsolja a lámpát.
Ez a busz, egy úgynevezett soros busz, amellyel az információátvitel (adatok
és vezérlés) egyetlen vonalon, bitsoros formában valósul meg. A több vezetéket
használó, egyidejűleg több adatbitet és vezérlési információt átvivő buszokat
mindenféle jelző nélkül, egyszerűen buszoknak nevezzük. Ilyenek például a
mikroszámítógépek buszai.

1.8. ábra. Lámpák vezérlése közös használatú buszon keresztül
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1.1.2. Az interfészek általános jellemzése
Az előzőekben bemutatott példákból leszűrhetünk bizonyos következtetéseket
az interfészek általános sajátosságairól. Nevezetesen, hogy az interfészekkel
megvalósított funkcióknak logikai, villamos, sőt eddig még nem tárgyalt mechanikai tulajdonságai vannak, valamint specifikációknak kell eleget tenniük.

1.9. ábra. Az interfészfunkciók csoportosítása

A mechanikai tulajdonságokra hétköznapi példa lehet egy izzólámpa, amelyet
csatlakoztatni kell a villamos hálózathoz. Az izzólámpa csatlakoztatásra szolgáló része nyilván nem csatlakoztatható közvetlenül a hálózat vezetékeihez.
Szükség van egy interfész egységre, amely ez esetben egy foglalat. Ebbe egyfelől be kell tudni kötni a hálózati vezetékeket, másrészt be kell tudni csavarni
az izzólámpát. Ehhez nyilván több mechanikai jellemzőre vonatkozó előírásnak kell eleget tenni.
Tehát az interfészfunkciók három csoportjáról beszélhetünk, ahogy ezt a
fenti 1.9. ábra szemlélteti. A mechanikai funkció alapvetően a fizikai, mechanikus csatlakozókat írja le. A villamos funkció a logikai értékekhez hozzárendelt jelszinteket, terhelhetőséget, frekvenciahatárokat stb. specifikálja. Végül
a logikai funkció az interfészjelek változásának egymáshoz való viszonyát,
azok logikai és időbeli kapcsolatát, az úgynevezett protokollt specifikálja.
A bemutatott példák azt is szemléltették, hogy a megvalósítás egyrészt a
hardverben, másrészt a szoftverben realizálódik. Tehát általánosan, az 1.9.
ábrán szemléltetett módon az interfész hardverrel és szoftverrel implementált részeket tartalmazhat. A két rész aránya egyrészt függ a két illesztendő
rendszer csatlakozófelületétől, a megvalósítandó interfésszel szemben előírt
hatékonyság szintjétől stb. Másrészt kevésbé hatékony esetben (lásd a nyom-
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tatóinterfészt megszakítás nélkül) a hardverrész extrém módon a csatlakozóra szűkülhet, és ekkor a logikai funkció teljes egészében a szoftverrel valósul
meg. Általában minél hatékonyabb interfészt kívánunk használni, a logikai
funkcióknak annál nagyobb részét kell a hardverben megvalósítani.

1.10. ábra. Az interfészek megvalósításának két doménje

Befejezésül nagyon fontos még rámutatni arra, hogy a szabványos illesztőfelületek alapvető szerepet játszanak az interfésztechnikában. A számítógépek
és a perifériák oldalán egyaránt nagyon erős az a tendencia, hogy az új berendezések, rendszerek illeszkedőfelületei valamilyen, már széles körben elterjedt vagy szabványosított illeszkedőfelülettel azonosak legyenek. Ezért a
továbbiakban mi is elsősorban a szabványos illeszkedőfelületekkel és interfészekkel foglalkozunk.
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