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řídicí technika

Výběr operačního systému má mnoho hle-
disek. Kromě technických parametrů, hlav-
ně kompatibility s použitým hardwarem a do-
stupnosti aplikačních knihoven, hraje důležitou 
roli licenční politika dodavatele. Ta má ovšem 
kromě ceny i další důležité parametry. Jedním 
z nich je datum ukončení vývoje a podpory ope-
račního systému. Málokdo např. ví, že populár-
ní MS Windows XP Professional bude ve verzi 
Windows XP Professional for Embedded Sys-
tems dodáván a podporován do roku 2016. Při-
tom tato informace může v mnoha případech 
ušetřit značné prostředky investované do vývoje 
nových verzí aplikačního softwaru. 

Společnost FCC průmyslové systémy je 
dodavatelem průmyslové výpočetní techniky 
a podporu zákazníků při výběru, instalaci a 
údržbě operačního systému v oboru průmys-
lových aplikací považuje za důležitou součást 
své obchodní politiky. Nabízí kompletní spek-
trum operačních systémů Microsoft a pro je-
jich sestavu a instalaci má všechny potřebné 
vývojové prostředky i vyškolený a certifiko-
vaný personál. Rovněž je schopna vyvinout 
a instalovat individuální distribuci operační-
ho systému Linux.

Jak nejlépe vybrat operační systémy pro 
počítače typu PC? Následující rozdělení ope-
račních systémů z hlediska plánovaného užití 
může být prvním vodítkem.

Operační systémy pro průmyslová PC

Operační systémy pro průmyslová PC 
(IPC) vycházejí z běžných operačních sys-
témů, jaké jsou známy z kancelářských PC. 
Jsou využívány např. v dispečerských stani-
cích nebo v řídicích systémech, kde není kri-
tická časová odezva. Nejsou určeny pro práci 
v reálném čase. Zástupcem těchto operačních 
systémů v nabídce Microsoftu je Windows 
XP Professional for Embedded Systems.

Tento operační systém je v podstatě to-
tožný s bývalými Windows XP (32bitový-
mi). Licenční podmínky však nedovolují vy-
užívat jej pro kancelářský software. V praxi 
to znamená např. i to, že již instalace balíku 

Jaký operační systém pro průmyslový  
aplikační software?

MS Office na tento operační systém je poru-
šením licenčního ujednání. 

Operační systém Windows XP Professio-
nal for Embedded Systems bude společnost 
FCC průmyslové systémy dodávat a podpo-
rovat do konce roku 2016. 

Windows XP Embedded bude společnost 
FCC průmyslové systémy dodávat a podpo-
rovat do konce roku 2016, Windows Embed-
ded 7 do konce roku 2025.

Real-time operační systémy

Operační systémy pro řídicí aplikace pracu-
jící v reálném čase mají speciální jádro, které 
upravuje spouštění procesů a zpracování udá-
lostí tak, aby byly synchronizovány s reálným 
časem. Podobně jako systémy pro vestavné po-
čítače, jsou i real-lime systémy sestavovány 
ve vývojovém prostředí z vybraných kompo-
nent. Vzhledem k real-time jádru je při jeho se-
stavě nutná spolupráce s výrobcem hardwaru. 
Typickým příkladem použití jsou řídicí systé-
my soft-PLC. V nabídce Microsoftu tento ope-
rační systém zastupuje Windows CE 6.0 R3. 
Společnost FCC průmyslové systémy jej bude 
dodávat a podporovat do konce roku 2021.

Operační systémy s linuxovým jádrem

Problematika specializace distribucí operač-
ního systému Linux, zvláště distribucí šířených 
pod licencí GNU, je značně složitější. Společ-
nost FCC průmyslové systémy sestavuje a insta-
luje distribuce operačního systému Linux podle 
individuální dohody se zákazníkem. Pro vestav-
né počítače se většinou vychází z distribuce De-
bian, pro větší systémy je instalována Unbutu. 
Pro využití těchto distribucí platí licenční pod-
mínky GNU, které společnost respektuje i při 
případných zákaznických úpravách.

Další operační systémy

Kromě operačních systémů určených pro 
průmyslové úlohy společnost FCC průmyslo-
vé systémy dodává i běžný systém Windows 7. 
V případě potřeby je schopna sestavit a insta-
lovat i MS DOS v zákaznické konfiguraci.

Jakékoliv další informace si vyžádejte v li-
bovolné kanceláři společnosti FCC průmys-
lové systémy, s. r. o.
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Operační systémy pro vestavné systémy

Tyto operační systémy jsou určeny hlav-
ně pro bezobslužné vestavné počítače, u kte-
rých je kladen důraz na úspornost, spolehli-
vost a malou spotřebu. Proto je tento operační 
systém „ušit na míru“ použitému hardwaru. 
K sestavení a instalaci je třeba speciální vý-
vojový systém a knihovna ovladačů, proto 
se tento typ operačního systému obvykle ob-
jednává přímo s hardwarem. Embedded OS 
umožňuje vytvořit úsporný počítač s malou 
spotřebou (např. s procesorem Intel Atom 
a 1 GB operační paměti), který je výkonněj-
ší a z hlediska vývoje softwaru levnější než 
zákaznický hardware s jednočipovým mi-
kropočítačem. Typickými oblastmi využití 
jsou jednoúčelová zařízení: pokladní termi-
nály, jednoúčelové stroje, komunikační jed-
notky, bankomaty a další. V nabídce Micro-
softu jsou dva představitelé těchto systémů: 
Windows XP Embedded SP3 (32bitový), 
Windows Embedded Standard 7 (32bitový 
i 64bitový). Tyto systémy jsou sestavovány 
z potřebných komponent podle požadova-
ného hardwaru a zamýšleného užití a insta-
lovány na vybraný typ vestavného počítače. 


