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Ma rek Smy czek
PRO TEL DXP – PIERW SZE KRO KI 
Wy daw nic two btc, War sza wa 2007, 
264 str. 

Jest to już dru ga książ ka te go au to ra opi-
su ją ca no wą wer sję naj po pu lar niej sze go 
w na szym kra ju pa kie tu pro gra mo we go 
do przy go to wy wa nia do ku men ta cji elek-
trycz nej ukła dów elek tro nicz nych. 
Książka sta no wi w prak ty ce roz sze rzo ną 
in struk cję ob słu gi pa kie tu pro gra mo we go 
Pro tel DXP, jest prze wod ni kiem po naj-
ważniej szych i naj czę ściej wy ko rzy sty wa-
nych mo du łach pa kie tu pro gra mo we go 
fir my Al tium (daw niej Pro tel). 
Au tor książ ki, pro jek tant z do świad cze-
niem pe da go gicz nym, przy go to wał kurs 
ob słu gi, w ocze ki wa nym przez czy tel ni-

ków sty lu "krok 
p o  k r o  k u " . 
Książ ka za czy-
na się od opi su 
in sta la cji opro-
gra mo wa nia 
na kom pu te rze 
z dwo ma mo ni-
to ra mi oraz 
opi su in sta la-
cji li cen cji w 
try bie in dy wi-
du al nym lub 
w sie ci. 
Za sad ni cza część książ ki za wie ra omó wie-
nie dzia łań zwią za nych z edy cją sche ma-
tów elek trycz nych ukła dów elek tro nicz-
nych oraz edy cją pły tek dru ko wa nych. 
Du żo miej sca au tor po świę cił za war tym 

Przegląd wydawnictw
w pa kie cie pro gra mo wym bi blio te kom 
sym bo li ele men tów uży wa nych w edy-
to rze sche ma tów i obu dów ele men tów 
uży wa nych w edy to rze pły tek dru ko wa-
nych, a także wła ści wo ściom ele men tów 
wy ko rzy sty wa nym pod czas sy mu la cji 
dzia ła nia ukła dów. 
W do dat ku au tor za warł wie le in for ma cji 
prak tycz nych oma wia ją cych wy ma ga nia 
norm obo wią zu ją cych pod czas pro jek to-
wa nia pły tek dru ko wa nych oraz przed sta-
wił me to dy wy twa rza nia pły tek dru ko wa-
nych w wa run kach ama tor skich. Po mi-
nął jed nak, mi mo za po wie dzi na okład ce, 
pro ble ma ty kę sy mu la to rów ob wo dów 
elek trycz nych. 
Książ ka jest prze zna czo na dla in ży nie rów 
elek tro ni ków i stu den tów wy działów elek-
tro ni ki oraz in nych użyt kow ni ków pa kie tu 
pro gra mo we go Pro tel DXP. 
Ce za ry Rud nic ki

Książka jest dostępna w wielu księgarniach. Dodatkowe 
informacje o zakupie: Wydawnictwo BTC,http://www.
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