Android, Linux eller Windows Compact - svært valg?
Dato:

Tirsdag den 22. november i Aarhus, Hedeager 1, 8200 Aarhus N
Onsdag den 23. november i Herlev, Smedeholm 13, 2730 Herlev
Start: 8:30
Sprog: dansk og engelsk

Er du klædt på til at træffe det afgørende valg af systemplatform?

Android, Linux og Window Compact (tidl. WinCE) bliver løbende udviklet. Prevas og Arrow vil i samarbejde og med
egne tekniske specialister præsentere deres vinkler på hvert af de for tiden vigtigste operativsystemer til emdedede
platforme - også kombineret med forslag til både diskrete og modulbaserede løsninger på hardwaresiden.
Fokusområder:
•
Systemopbygning
•
Real-tids performance
•
Fjernadgang & update, sikker/ej sikker
•
Adgang og tilgængelighed af kildekode
•
Genbrug af kode på tværs af projekter
•
Stabilitet af systemer
•
Fejlfinding og vedligeholdelse
•
Byggesystemer (Byggetid og Benchmark)
•
Udviklingssprog, C++, Java m.m.
•
Udvikling af grafiske brugerflader
•
Brug af avancerede watchdogs
•
Pauseskærm/hurtig start up
•
Minimumskrav til valg af HW platform
Seminaret henvender sig til både software og hardware folk. Der gennemgås de vigtigste sammenhænge mellem
software og hardware, man skal overveje inden udviklingen af et samlet system. De forskellige indlæg vil blive præsenteret af nogle af de mest kompetente og anerkendte eksperter i branchen.
Deadline for tilmelding: 17. november
Seminaret koster 250 kr.
Platformseksperter: Klaus Henning Sørensen, Esben Haabendal, Magnus Persson, Kenneth Wennerwald, Anders
Westen & Stig Larsson
Registrering
For yderligere information og registrering klik her:
http://www.arroweurope.com/news-events/arrow-events/detail/article/android-linux-or-windows-compact.html
Vi glæder os til at se dig!
RUNE DOMSTEN
Vice President Technology, Prevas

Thomas Birk Jensen
Business Development Manager, Arrow

Agenda:
8:30-9:00

Morgenmad og registrering

9:00-9:10

Velkommen (praktiske oplysninger)

9:10-10:10

Android for Embeddede Systemer
• Værktøjer, getting started
• Optimal System utilization,
• Spørgsmål

10:10-10:30 Kaffepause, netværk
10:30-11:30 Linux for Embedded Systemer
• Værktøjer, get started
• Optimal System utilization
• Spørgsmål
11:30-12:30 Windows Compact (Tidl. WinCE) for Embeddede Systemer
• Værktøjer getting started
• Optimal System utilization
• Spørgsmål
12:30-13:15 Frokost, netværk
13:15-15:15 Valg af HW-platform og Display (grafisk præsentation)
• Embeddede boards
• Processorer (ARM og Komplementære kerner)
• Displays (Tidens trends, roadmap samt demo)
• Spørgsmål
15:15-15:30 Kaffepause, netværk
15:30-16:00 Spørgsmål og paneldiskussion med alle eksperter
16:00-

Tak for i dag – Mulighed for individuelle diskussioner med eksperterne

