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Společnost National Instruments pořá-

dá každoročně konferenci NIDays, na kte-
ré informuje současné i potenciální zákaz-
níky o svých nových řešeních. Konference 
je vždy pořádána postupně ve všech zemích 
světa, kde společnost National Instruments 
působí. Dne 27. listopadu 2008 se konferen-
ce NIDays konala v Praze, v hotelu Crowne 
Plaza. Hlavní představenou novinkou byla 
nová verze softwaru LabVIEW 8.6, která 
umožňuje používat metodu tzv. paralelního 
programování. Tato metoda vychází z přiro-
zeného charakteru grafického programová-
ní a přináší uživatelům nástroje pro efektiv-
ní využívání vícejádrových procesorů, polí 
FPGA a bezdrátového přenosu. Pracovníci 
českého zastoupení National Instruments se-
známili účastníky konference s metodami na-
vrhování testovacích systémů, sběru dat za-
loženého na přenosu dat Wi-Fi apod. Velký 
prostor byl věnován také realizovaným pro-
jektům českých zákazníků firmy. Zástupci 
společnosti Elcom představili použití plat-
formy CompactRIO při monitorování kva-
lity elektřiny. Na Fakultě elektrotechnické 
ČVUT v Praze byly jednotky DAQ firmy 
National Instruments použity ke sběru dat 
při měření magnetického pole. Fyziologic-
ký ústav AV ČR využívá systémy sběru dat 

firmy NI ke sběru elektrofyziologických úda-
jů. Na platformách NI byl na Přírodovědec-
ká fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 
postaven virtuální Mössbauerův spektrometr. 
Posledním představeným projektem bylo říze-
ní a sběr dat ze skvidového magnetometru ve 
Fyzikálním ústavu AV ČR.                  (ev)

  Experion obdržel certifikát 
bezpečnosti Achiles

Řídicí jednotka C300 systému Experion 
Process Knowledge System společnosti Ho-
neywell obdržela od kanadské společnosti 
Wurldtech Security Technologies certifikát 
Achilles prvního stupně, který dokládá, že 
jde o informačně bezpečný produkt.

Certifikační program Achiles je nástroj pro 
oceňování míry informační bezpečnosti auto-
matizačních systémů založených na průmys-
lovém Ethernetu. Postup certifikace, vyvinutý 
společností Wurldtech Labs v roce 2007, je vý-
sledkem dvou let výzkumné práce a spoluprá-
ce s průmyslovými partnery a uživateli auto-
matizační techniky a postupně se stává de facto 
standardem. Získání certifikátu prvního stupně, 
který je osvědčením o tom, že systém splňuje 
z hlediska informační bezpečnosti ty nejpřís-
nější současné požadavky, je významnou kon-
kurenční výhodou zvláště u projektů určených 
do oblastí, kde je zabezpečení informační infra-

struktury kritické a její selhání by bylo spojeno 
s ohrožením životů nebo velkými finančními 
ztrátami.                                                  (Bk)

  Program PLC do škol
Téměř dvě desítky pedagogů se zúčastni-

ly školení základů programování PLC v rám-
ci projektu PLC do škol společnosti Panaso-
nic Electric Works (PEW). Tato společnost 
poskytla sadu výrobků automatizační techni-
ky pro potřeby výuky na středních průmyslo-
vých školách v České republice a na Sloven-
sku. Technika byla předána v průběhu zmíně-
ného školení základů programování PLC, které 
se konalo 9. prosince v prostorech objektu Šár-
ka Bussines Park v Praze. Sada, kterou každá 
škola dostala, obsahuje programovatelný auto-
mat (PLC) FPx, operátorský dotykový panel 
GT01, program GTWIN pro tvorbu grafických 
obrazovek operátorských panelů, programovací 
prostředí FPWIN pro programování PLC a dal-
ší příslušenství. Společnost Panasonic Electric 
Works nabídla kromě školení i následnou pod-
porou pedagogů při seznamování se s techni-
kou Panasonic, aby začlenění do výuky bylo 
bezproblémové. V průběhu tohoto roku plánuje 
PEW spolupráci ještě rozšířit. Školám nabídne 
další techniku pro výuku automatizace a zapo-
jí do projektu PLC do škol další subjekty, kte-
ré o ni projeví zájem.                  (ed)


