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Standard COM – návrh zařízení na zakázku

Ovšem co u zařízení, kde se nepoužívá základní deska? Pro tyto 
případy připravil Kontron nový standard COM, Computer-On-Modu-
le, určený speciálně pro procesory ARM a zařízení využívající SOC – 
System-On-Chip: Low Power Embedded Architecture Platform, tedy 
platformu pro vestavné systémy s malou spotřebou (obr. 2). Nový 
standard COM se vyznačuje komponentami velmi plochého tvaru 
a je vhodný i pro současné platformy COTS s velmi malou spotře-
bou od firmy Kontron, které se používají např. v mobilních zařízeních 
typu handheld nebo tablet, stejně jako v box-PC a ovládacích pane-
lech. Kontron tím rozšířil princip COM i pro zařízení s architekturou 
RISC. Škálovatelné, modulární a přímo použitelné systémy založené 
na novém standardu COM vyplňují mezeru mezi zařízeními spotřeb-
ní elektroniky s velmi omezenou dobou dostupnosti a proprietárními 
systémy pro průmyslové účely, jež často musí pracovat za nepřízni-
vých podmínek a musí být dlouhodobě dostupné. 

Dodávky z jedné ruky – výhoda  pro výrobce strojů a zařízení

Kontron nabízí komponenty COM s validovanou funkcí a s obsáh-
lými inženýrskými a technickými službami. V nabídce je obsažen vý-
voj komponety na zakázku, sériová výroba hardwaru, vývoj, testová-
ní a validace ovladačů a middlewaru, podpora zařízení po celou dobu 
jeho životního cyklu, popř. také systémová integrace. Na tento základ 
převádí Kontron také vývoj ucelených systémů na zakázku. Přínosem 
uvedeného postupu pro zákazníky z řad OEM je omezení doby a ná-
kladů potřebných na vývoj řídicích systémů. 

Avšak vývoj hardwaru není všechno. Aby se konstruktérům OEM 
opravdu ulehčilo, je třeba jim pomoci i se softwarem. I tehdy, když 
je operační systém nezávislý na hardwarové platformě, není portová-
ní aplikačního programu z x86 na ARM zcela bez problémů. Výrob-
ci vestavných systémů, jako je např. Kontron, proto nabízejí rozsáhlé 
služby, od vývoje ovladačů nebo přizpůsobení kódu operačního sys-
tému až po portování aplikačních programů a validaci celého sestavy, 
tj. hardwaru i softwaru, včetně zajištění licencí. Protože Kontron nyní 
bude dodávat kromě platforem s procesory x86 i platformy s proceso-
ry ARM, může si zákazník být jistý, že pro každou úlohu a pro každý 
projekt dostane vždy to nejvhodnější. Pro velké výrobce, např. jed-
notek HMI, je výhodné, že od jednoho výrobce dostanou pro každé 
zařízení podle potřeby platformu s architekturou RISC nebo CISC. 
Tím se omezují pořizovací náklady a zjednodušuje proces zajištění 
potřebných komponent. 

Norbert Hauser, 
Executive Vice President Marketing, Kontron AG
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krátké zprávy 
  Firma Mitsubishi Electric spojila síly 

se SAP Research Dresden
Firmy Mitsubishi Electric a SAP Research Dresden (výzkumné 

centrum koncernu SAP) uzavřely smlouvu o spolupráci. Mitsubishi 
Electric se stala klíčovým partnerem (core partner) Future Facto-
ry Initiative společnosti SAP. Dvě velká jména v oboru se spojila 
za účelem spolupráce na inovačních automatizačních projektech 
zastřešených touto iniciativou.

Future Factory Initiative je řízena společností SAP Research 
Dresden a byla založena jako společný projekt SAP a partnerských 
organizací pro podporu výzkumu a vývoje. Jejím účelem bylo po-
skytnout pracovní prostředí, v němž by bylo možné testovat, ověřo-
vat a demonstrovat výrobní koncepce, které by poskytovaly výrob-
cům konkurenční výhodu potřebnou na dnešních globálních trzích.

Projekty Future Factory Initiative se věnují tématům jako inte-
grace systémů, inovační uživatelská rozhraní a mobilní výpočetní 
technika ve výrobním prostředí. Firmy Mitsubishi Electric a SAP 
Research spolupracují v oblastech integrace dat v průmyslových 
provozech a správy energií.                                                 (ed)


