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téma

částečně vstříc a některé komponenty jsou 
ochotni vyrábět po dlouhou dobu. Například 
firma Intel zaručuje u vybraných proceso-
rů prodlouženou podporu, tzv. extended life 
cycle support, po dobu sedmi let. Mnozí vý-
robci panelů problém dostupnosti řeší speci-
ální konstrukcí svých zařízení tak, aby byla 
nezávislá na konkrétních komponentách na-
bízených na trhu.

Operační systémy

Operační systém uživatele inteligentního 
panelu většinou příliš nezajímá. Považuje jej 
totiž za součást systému a požaduje především 

stabilitu a schopnost pracovat v reálném čase. 
Zde se velmi často používá operační systém 
VxWorks od společnosti Wind River. U prů-
myslových PC se naopak vede tradiční spor 
mezi přístroji s Windows a Linuxem. Sys-
tém Windows i v průmyslu vede díky široké 
podpoře ve světě kancelářské techniky, Li-
nux však nachází stále větší uplatnění díky 
své stabilitě a dlouhodobé dostupnosti. Prá-
vě dlouhodobá dostupnost je u systému Win-

dows poměrně problematická, vždyť za po-
sledních dvacet let bylo vydáno množství 
verzí, od 3.11 po 7, a také pro vestavnou (em-
bedded) techniku se za poslední tři roky obje-
vilo několik verzí, CE a embedded XP, Em-
bedded Standard 2009 a 7! Navíc je zde DOS, 
který na mnoha strojích stále běží a mnohdy 
je třeba jej rozběhnout na zbrusu novém PC, 
které má fungovat jako náhradní díl.

Trendy

Rychlý vývoj v oblasti mobilní spotřeb-
ní elektroniky přináší nová technická řešení 
i do průmyslových embedded zařízení. Dob-
rým příkladem je úsporný a výkonný proce-
sor Atom s celou svou čipovou sadou a jeho 
rostoucí rodina. Pro dotykové obrazovky byl 
vyvinut režim multitouch, tedy ovládání dvě-
ma prsty, podobně jako legendárního telefo-
nu iPhone. Stále častěji se budou uživatelé 
setkávat s širokoúhlými obrazovkami, pod-
svícením LED, menšími i většími úhlopříč-
kami displejů atd.

Závěr

Přehled trhu operátorských panelů v tomto 
čísle Automy (str. 26 až 32) ukazuje, že na-
bídka panelů je opravdu široká. V přehledu je 
asi 75 zařízení od 21 různých výrobců a doda-
vatelů. Zastoupena je celá šíře panelů od těch 
nejjednodušších neinteligentních terminálů až 
po průmyslové pracovní stanice. Výběr je ši-
roký, volba zařízení vhodného pro konkrétní 
případ použití tedy nebude snadná.
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Under the theme Unlocking 
your Operations Potential this 
year's conference will be a key 
learning and best-practice 
session for Europe's 
manufacturing executive elite. 

The 2010 MESA International 
European Conference offers a 
unique opportunity to attendees 
by having industrial producers 
and various experts sharing 
their first hand experience. 

Some Agenda highlights: 

 MES at Rolls Royce 
Chris Biddle, Manufacturing 
Systems Executive, Rolls-Royce 
plc (United Kingdom) 

 Carlsberg Breweries MES Roll-
Out - Global Standardisation 
Sascha Hennings, Master Brewer 
& Group Production Manager, 
Carlsberg Breweries (Denmark) 

 Driving Business Value 
Through Integrated 
Automation 
Fergal McTiernan, Engineering 
Manager, Pfizer Newbridge 
(Ireland) 

 Traceability From End-User to 
Farmer in the Dairy Industry 
Edwin Crombags, Marketing 
Manager; FrieslandCampina 
(The Netherlands) 

 
Register now: 
http://euconference.mesa.org 

 

krátké zprávy 

  Evropská konference 
MESA nabízí příležitost  
sponzorům 

Sdružení MESA International (The Ma-
nufacturing Enterprise Solutions Associati-
on; www.mesa.org) nabízí široké možnos-
ti sponzorské účasti na své evropské kon-
ferenci, která se koná 8. až 10. listopadu 
2010 v hotelu Swissotel v německém Düs-
seldorfu. 

V hotelu je k dispozici velký sál pro do-
provodnou výstavu, kde mohou dodavate-
lé MES představit svou nabídku. Možnos-
tí, jak konferenci sponzorovat, je celá řada 
a každá firma si může najít svůj styl a způ-
sob, jak dát na konferenci vědět o sobě 
i svých produktech a službách, a vše při-
způsobit rozpočtu, který je k dispozici. Le-
tos poprvé budou součástí konference tzv. 
Information Sessions, přednášky určené 
k prezentaci referenčních projektů spon-

zorů. Sponzorovat lze také stánky věnova-
né jednotlivým strategickým iniciativám 
(Lean, Quality and Regulatory Complian-
ce, Real Time Enterprise, PLM, Asset Per-
formance Management and Sustainable Ma-
nufacturing).

Zájem o konferenci ze strany přednáše-
jících je letos silný. Výrobci se připravují 
na lepší dobu a právě teď je ten správný čas 
informovat je o nabídce MES. 

Konference se účastní zejména lidé, 
kteří rozhodují o investicích do podniko-
vých informačních systémů a jejichž cí-
lem je tyto systémy zlepšovat a dosahovat 
jimi co největšího zisku. Přednášející jim 
představí nejen obecné trendy, ale i kon-
krétní příklady zajímavých implementací, 
z nichž se mohou posluchači poučit. Pří-
tomni budou také analytici a zástupci od-
borného tisku, aby s přednášejícími i po-
sluchači tváří v tvář diskutovali o nových 
trendech a příležitostech v oboru.      (Bk)

Obr. 3. Panelový počítač PC 725


