TISKOVÁ ZPRÁVA

Displej od 3M rozpozná 20 dotyků současně
Dotykové displeje představují jeden z populárních alternativních způsobů ovládání počítače.
Dostupné technologie dlouho umožňovaly rozpoznání pouze jednoho či dvou dotyků.
Výzkumníkům z technologické společnosti 3M to nestačilo, a proto vyvinuli monitor schopný
rozpoznat 20 dotyků zároveň. Tento displej je momentálně uváděn na trh.
Pro profíky

Výrobce nejdříve předpokládá použití v profesionální sféře. Novinka má špičkové parametry:
P-MVA panel s úhlopříčkou 22 palců a širokoúhlým rozlišením 1680x1050, který překrývá odolné
sklo s úpravou proti odleskům. Dotykový senzor je založen na nové generaci projekční kapacitní
technologie. Velmi rychlá odezva i při všech 20 dotycích současně nepřekračuje 6 ms. S Windows 7
není potřeba instalovat žádné ovladače, po připojení monitoru je multidotykový režim ihned k
dispozici. Ovladače pro Linux a Windows XP jsou také dostupné. Zájemci o tvorbu vlastních
ovladačů mohou požádat o dokumentaci, takže výrobci speciálních řešení mají dveře otevřené.
Pokud o monitor budete mít zájem, je k mání na britském e-shopu amazon.co.uk za necelých 1300
liber. To je v přepočtu zhruba 40 000 korun.
Vojenský simulátor i léčba dětí

K čemu může být rozpoznání tolika dotyků dobré? “Možnosti aplikací využívajících více dotyků
jsou obrovské a je třeba počkat, jaké způsoby využití vývojáři objeví,“ řekl Francesco Fasoglio
z evropského zastoupení 3M Touch Systems. Okamžitě po uvedení monitoru na trh o něj projevilo
zájem několik společností vyvíjejících software pro profesionální použití v různých oborech.
Chystají se simulační aplikace pro armádu, řízení letového provozu, další pro rychlé třídění
elektronických dokumentů a zájem projevují i velké firmy vyvíjející počítačové hry. Vývojář
z Estonska chce pomáhat s léčením dětí trpícími kognitivními poruchami a připravuje pro ně
kreslící aplikaci. Ve víceuživatelských aplikacích je obecně velký potenciál tohoto monitoru. Lepší
představu si lze udělat z několika krátkých videoklipů. Manipulace se dvěma fotkami najednou
včetně změny velikosti a rotace je velmi snadná. Zajímavě vypadá také použití v 3D modelovacím
programu SpaceClaim. Otáčení s modelem ruky napovídá, že by si lékaři mohli podobně prohlížet
3D modely orgánů před operací.
Ukázková videa
http://solutions.3m.co.uk/wps/portal/3M/en_GB/TouchSystems/TouchScreen/Solutions/TouchScree
nDisplays/M2256PW/
3M vyrábí také interaktivní tabule do škol nebo klasické videoprojektory. V oblasti dotykových
technologií drží přes 150 patentů. Jako první na světě uvedla kapesní projektor. Jeho poslední
model Mpro 150 představilo české zastoupení zhruba před měsícem.
www.3M.cz
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TISKOVÁ ZPRÁVA
O společnosti 3M
3M je výrobní společnost působící v řadě oblastí po celém světě: za použití jejích špičkových technologií
vzniká na 50 000 různých produktů a výrobků pro kancelář, komerční grafiku, elektro a telekomunikace,
zdravotnictví, automobilový průmysl či bezpečnost a ochranu. 3M je nadnárodní společnost, jejíž divize
vzájemně spolupracují na vývoji, výrobě a marketingové podpoře všech produktů.
3M v číslech
Celosvětový prodej: 23, 123 milliard USD
Mezinárodní prodeje (mimo USA): 14,614 milliardy USD (63 % celkového objemu prodeje)
Ve Spojených státech 28 poboček
Zastoupení ve více než 65 zemích - 35 poboček s výrobními závody, 35 laboratoří
Výrobky 3M se prodávají ve 200 zemích světa
Více než 75 000 zaměstnanců celosvětově – tým 6 700 výzkumníků, z toho 3 400 v USA
145 výrobních závodů po celém světě
169 míst s obchodním zastoupením po celém světě

3M v České republice
Prodeje v roce 2008: 1, 145 miliard Kč
100 zaměstnanců
Sídlo obchodního zastoupení v Praze
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