
55AUTOMA  7/2012

krátké zprávy

180x122_CZ_AUTOMA.indd   1 26.06.12   10:37

  Veletrh o bezpečnosti 
informačních systémů it-sa 
2012

Odborný veletrh it-sa, zaměřený na bez-
pečnost informačních a komunikačních sys-
témů, se uskuteční ve dnech 16. až 18. října 
2012 v Norimberku. Na veletrh it-sa 2012 
se již přihlásilo mnoho vystavovatelů z Ně-
mecka i jiných zemí. Ve středu pozornos-
ti letošního ročníku jsou aktuální témata, 
jako jsou zabezpečení mobilních zařízení, 
bezpečnost cloud computingu, obrana před 
kyberkriminalitou nebo bezpečnost na in-
ternetu a v sítích. Kromě toho se veletrh it-
sa 2012 zaměří především na preventivní 
bezpečnostní opatření pro výpočetní cent-
ra a pro ochranu dat a bezpečnostních řídi-
cích systémů v průmyslu. Veletrh je vhodný 
pro vystavovatele z oblasti výroby hardwa-
ru a softwaru souvisejícího s bezpečnos-
tí informačních a řídicích systémů, pro po-
skytovatele služeb v této oblasti, osoby za-
bývající se právními hledisky ochrany dat 
(auditoři, daňoví poradci atd.) a dodava-
tele bezpečnostních produktů, jako jsou 
průmyslové kamery či biometrická zaříze-
ní. Do cílové skupiny dále patří výpočet-

ní centra, poskytovatelé internetových slu-
žeb, výzkumné instituce apod. Loňského 
ročníku veletrhu it-sa se zúčastnilo 321 vy-
stavovatelů a jejich expozice si prohlédlo 
5 804 návštěvníků, především ze sféry eko-
nomiky, výzkumu a veřejné správy. Odborní 
návštěvníci se mohli seznámit s novinkami 
v oblasti bezpečnosti informačních systémů 
také v doprovodném programu, který zahr-
noval workshopy a odborné přednášky. Po-
řadatelem veletrhu it-sa je společnost Nür-
nbergMesse GmbH, kterou v České repub-
lice zastupuje firma PROveletrhy. Přihlášku 
a další informace o veletrhu lze získat na 
stránkách www.it-sa.de nebo www.prove-
letrhy.cz. (ev)

  Sdružení SGET pro 
standardizaci v oblasti 
vestavné techniky zahájilo 
činnost

Sdružení SGET, Standardization Group 
for Embedded Technologies, jehož vznik 
byl oznámen v únoru t. r. na veletrhu Em-
bedded World v Norimberku, zahájilo 
úvodním zasedáním svou činnost. Cílem 

sdružení je urychlit vznik nových standar-
dů v oblasti vestavné techniky, jak hard-
waru, tak softwaru. Na zahajovací schůzce 
se pod tento cíl podepsalo 23 firem, mezi 
nimi např. Advantech, Congatec, Data Mo-
dul, Kontron, MSC a Seco. Mezi zakládají-
cími členy je hodně výrobců počítačových 
desek. Protože pro kompatibilitu a zamě-
nitelnost desek je důležitý software, bude 
standardizace softwaru tím, čemu se bude 
sdružení věnovat hned od počátku v rám-
ci první ustavené pracovní skupiny. Nic-
méně dohodnou-li se minimálně tři členo-
vé sdružení na tom, že je třeba zabývat se 
některou jinou otázkou v oboru vestavné 
techniky, mohou založit novou pracovní 
skupinu a sdružení SGET ji podpoří svou 
infrastrukturou. 

Zakládající listina a pravidla fungování 
sdružení jsou dostupné na webové stránce 
sdružení SGET – www.sget.org. Postupně 
přibydou dokumenty pracovních skupin, 
blogy, zpravodaj a sociální síť. 

Sdružení je otevřeno i dalším členům, 
a nemusí to být jen výrobci vestavné tech-
niky: vítáni budou také výzkumné a vzdělá-
vací instituce, integrátoři systémů, výrobci 
zařízení s vestavnými systémy (OEM) a uži-
vatelé z oblasti průmyslu.  (Bk)


