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Součástí každého projektu jsou 
i otázky spojené s náklady na energii 
na provoz počítačů. Výrobci musejí 
počítat s tím, že spotřeba energie 
bude důležitým faktorem při volbě 
řešení.

Naštěstí otázka a potřeba zařízení 
s nízkou spotřebou energie je zde již 
několik let, což přineslo nové techno-
logie energeticky efektivních procesorů 
a energeticky úsporného softwaru.

Nové bezventilátorové embeded sys-
témy s procesory s pokročilou správou 
napájení a s malou spotřebou v pohoto-
vostním režimu, navíc vybavené polovo-
dičovými SSD disky, patří mezi špičkové 
technologie s flexibilním řešením. Tako-
vý počítač je energeticky účinný a při-
spívá tedy ke snížení spotřeby energie 
a emisí CO2.

Většina kupujících hledá univerzální, 
cenově nenáročné IPC řešení. Embe-
ded systémy ale musejí zajistit přimě-
řený výkon a neměly by vyžadovat více 
energie, než je nutné. Je však důležité 
zdůraznit, že se nezaměřujeme pouze 
na výkon nebo spotřebu samotnou, ale 
na vyvažování výkonu, energetické účin-
nosti a cenu dohromady.

Tradiční embeded systémy jsou vyba-
veny mobilními procesory Intel Atom, 
což je cenově dostupné řešení s nízkou 
spotřebou, ale jejich použití je diskuta-
bilní, pokud berete v úvahu výkon.

Jestliže srovnáme to nejlevnější 
z „Core i“ řady, tj. procesor i3 a procesor 
Intel Atom, a posuzujeme jejich výkon 
a cenu, zjistíme, že klidový výkon systé-
mu s Core i3 je velmi podobný výkonu 
systému s Intel Atomem. Avšak spotřeba 

energie se nutně vztahuje k výkonu, 
musíme tedy brát v úvahu fakt, že sys-
témy s nízkou spotřebou vyžadují mno-
hem více energie a delší čas na dokon-
čení náročných úloh. Dva produkty, 
které porovnáváme, patří do rozdílných 
segmentů. Řešení s procesorem Intel 
Atom je předurčeno pro malé a levnější 
systémy, zatímco Core i3 je mnohem 
silnější procesor nabízející více funk-
cí. Oba tyto procesory jsou určeny pro 
objemový segment trhu, ale jsou velmi 
rozdílné ve funkčnosti a rolích.

Procesor Core i3 je základní model 
v řadě „Core i“ a je mnohem výkonněj-
ší než Intel Atom. Příkladem pracov-
ních úloh, při nichž budeme porovnávat 
výkon těchto dvou procesorů, je pře-
hrávání videa v HD rozlišení, kódování 
a dekódování, archivace souborů, edita-
ce audia a videa.

Velká část systémů s procesory Intel 
Atom bude přehrávat video v HD roz-
lišení zpomaleně a bude pro ně cit-
livým multitaskingem i dekomprese 
ZIP souboru, zatímco systém s Core i3 
bude zcela dostačující a hlavně mno-
hem rychlejší. Při posuzování projektů 
s ohledem na spotřebu energie je třeba 
brát v úvahu efektivnost a účinnost pro-
cesorů v embeded systémech.

S ohledem na tato fakta představi-
la firma IEI, globální průmyslový ino-
vátor, novinku v oblasti bezventiláto-
rových embeded systémů – počítač 
TANK- 700- QM67. Výkonný systém je 
postaven na druhé generaci mobilních 
procesorů Intel® Core™ i7/i5/i3, dále je 
vybaven pamětí DDR3 až 4 GB. Je zde 
integrována Intel HD grafika, která pod-

poruje kodek H.264/ AVC-MPEG2/ VC1, 
DirectX 10.1 a OpenGL 3.0., což umož-
ňuje nahrávání v reálném čase, video-
přenos, kompresi a dekompresi videa 
v Full HD rozlišení (1 920 × 1 080), a to 
bez zatížení CPU.  Systém dále nabízí 
možnost integrace PCIe Mini karty pro 
8kanálovou audio/video kapčurovací 
kartu, což systém předurčuje k využití 
v inteligentních monitorovacích systé-
mech v dopravě nebo v bezpečnostních 
sledovacích aplikacích.

TANK- 700- QM67 je vybaven pro optic-
kou síťovou komunikaci na dlouhé vzdá-
lenosti přes duální Combo (SFP Fiber/
RJ-45), Gigabit LAN poty. Nechybí zde 
ani Wi-Fi modul s podporou duální-
ho pásma 2,4/5 GHz 802.11a/b/g/n 
s 3T3R MIMO technologií, která zajišťuje 
nepřetržité bezdrátové připojení a posky-
tuje až 450 Mbps širokopásmového pro-
vozu.

TANK-700 je sestaven z nejlepších 
komponent, které produkují málo tepla 
a zaručují vysoký výpočetní výkon stejně 
jako dobrou energetickou účinnost.
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