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Celem serii artyku³Ûw jest zapoznanie
ewentualnych uøytkownikÛw z†moøliwoúcia-
mi i†funkcjami zintegrowanego pakietu op-
rogramowania EDWin. Ma on bardzo duøe
moøliwoúci i†pozwala na realizacjÍ profes-
jonalnych projektÛw uk³adÛw elektronicz-
nych. Wszystkie operacje, prowadz¹ce do
stworzenia projektu finalnego uk³adu, zosta-
n¹ opisane na przyk³adzie generatora prze-
biegÛw o†dowolnych kszta³tach, w ktÛrym
po³¹czono uk³ady cyfrowe z†przetwornikiem
C/A oraz pasywnym filtrem dolnoprzepus-
towym RC.
W†artyku³ach omÛwimy kolejno:

- tworzenie schematu ideowego,
- symulacjÍ uk³adÛw analogowo-cyfrowych
za pomoc¹ wewnÍtrznego symulatora,

- projektowanie obwodu drukowanego,
- tworzenie dokumentacji produkcyjnej,
- symulacjÍ dzia³ania za pomoc¹ programu
EDSPICE,

- analizÍ termiczn¹ obwodu drukowanego,
- ocenÍ promieniowania elektromagnetycz-
nego emitowanego przez p³ytkÍ (do zba-
dania zgodnoúci projektu z†normami kom-
patybilnoúci elektromagnetycznej - CE).
Zostan¹ opisane wybrane funkcje, ktÛre

pozwol¹ uøytkownikowi na szybkie zapoz-
nanie siÍ z†tym pakietem. Podamy rÛwnieø
wskazÛwki usprawniaj¹ce pracÍ projektan-
towi uk³adÛw elektronicznych.

Uwagi wstÍpne
Pakiet EDWin ma bardzo duø¹ liczbÍ

funkcji i†w†zwi¹zku z†tym wymaga umiejÍt-
nej obs³ugi. Kaøda z†ikon posiada odmienny
zestaw ikon pomocniczych, ktÛre nieraz
zasadniczo zmieniaj¹ dzia³anie funkcji g³Ûw-
nej. NiektÛrych uøywa siÍ przed wykona-
niem jakiejú operacji, a†innych w†trakcie lub
po zakoÒczeniu operacji. Ponadto, niektÛre
funkcje rozrÛøniaj¹ klikniÍcie na obiekcie
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od klikniÍcia w†dowolnym miejscu obszaru
edycyjnego, dlatego naleøy precyzyjnie
wskazywaÊ mysz¹ poszczegÛlne szczegÛ³y
graficzne.

Zaczynamy!
Po uruchomieniu g³Ûwnego modu³u,

w†gÛrnej czÍúci ekranu pojawia siÍ pasek
zadaÒ. Umoøliwia on ustawienie pewnych
opcji obowi¹zuj¹cych w†ca³ym projekcie
oraz uruchamianie rÛønych modu³Ûw pro-
gramu EDWin, ktÛre pracuj¹ w†trybie wie-
lozadaniowym. Dlatego teø jednoczeúnie mo-
øe byÊ otwartych wiele okien. Cenn¹ w³aú-
ciwoúci¹ programu jest automatyczne prze-
noszenie zmian wykonanych w†dowolnym
module do pozosta³ych modu³Ûw. Oznacza
to, øe moøna jednoczeúnie tworzyÊ schemat
i†obwÛd drukowany, dodawaÊ nowe ele-
menty biblioteczne oraz przeprowadzaÊ sy-
mulacjÍ. PracÍ z†programem zaczniemy od
ustawienia pewnych opcji maj¹cych wp³yw
na wygl¹d ekranu i†dzia³anie programu (rys.
1).
Przed rozpoczÍciem tworzenia projektu

warto sprawdziÊ, ktÛre biblioteki spoúrÛd
znajduj¹cych siÍ na dysku s¹ dostÍpne do
przeszukiwania. W†tym celu z†paska zadaÒ
naleøy wybraÊ funkcje: Opcje -> Pliki ->
Biblioteki - kolejnoúÊ przeszukiwania. Po-
jawi siÍ okno podzielone na trzy czÍúci.
W†lewym gÛrnym rogu znajduj¹ siÍ pola
Biblioteki elementÛw, Biblioteki symboli lo-
gicznych oraz po dwie listy z†nazwami bib-
liotek. Lista po lewej stronie zawiera te
biblioteki, z†ktÛrych moøna aktualnie pobie-
raÊ elementy, a†lista po prawej stronie za-
wiera wszystkie biblioteki dostÍpne na dys-
ku. Aby w³¹czyÊ bibliotekÍ do przeszuki-
wania, naleøy j¹ zaznaczyÊ i†klikn¹Ê przy-
cisk Dodaj. Ponadto, aby przyspieszyÊ prze-
szukiwanie, moøna wykluczyÊ z†listy rzadko
wykorzystywane biblioteki za pomoc¹ przy-
cisku UsuÒ.
EDWin jest wyposaøony w†system auto-

matycznej pomocy, ktÛry wyúwietla tematy
zwi¹zane z†ostatnio uøyt¹ funkcj¹. Jeúli nie
jest to potrzebne, to naleøy odznaczyÊ fun-
kcjÍ Opcje -> Automatyczna pomoc.
Funkcja Opcje pozwala teø na okreúlanie

kolorÛw poszczegÛlnych sk³adnikÛw pro-
jektu, szerokoúci linii, standardowego rastra
siatki itp. Aby zmiany zaczÍ³y obowi¹zywaÊ
w aktualnym projekcie, naleøy w³¹czyÊ
funkcjÍ Opcje -> Aktualne. Natomiast zmiany
naniesione funkcj¹ Opcje -> Bazowe bÍd¹
obowi¹zywaÊ dopiero dla nowo utworzonej
bazy danych projektu.
Po wybraniu na pasku zadaÒ polecenia

Schemat, pojawi siÍ okno Edytora Schema-
tÛw (rys. 2). W pierwszym etapie pracy
naleøy dokonaÊ ustawieÒ maj¹cych wp³yw
na wygl¹d ekranu i†dzia³anie niektÛrych
funkcji. S³uøy do tego funkcja Preferencje.
Opcja Preferencje -> Pole narzÍdziowe musi
byÊ zaznaczona, poniewaø odpowiada ona

Rys. 1.
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za wyúwietlenie zestawu ikon narzÍdzio-
wych. Zestaw ten jest inny dla poszczegÛl-
nych funkcji edycyjnych.
Opcja Preferencje -> Pole ustawieÒ po-

woduje wyúwietlenie paska menu okienek
do definiowania rÛønych parametrÛw. Ich
przeznaczenie jest zmienne i†zaleøy od ak-
tualnie wybranej funkcji edycyjnej.
Opcja Preferencje -> Podgl¹d strony u³at-

wia nawigacjÍ  podczas poruszania siÍ po
duøych schematach. W†rogu strony pojawia
siÍ pomniejszony rysunek schematu, umoø-
liwiaj¹cy wyúwietlenie wybranej jego czÍúci.
Opcja Preferencje -> WspÛ³rzÍdne/Odleg-

³oúÊ pozwala na zmianÍ sposobu wyúwiet-
lania wspÛ³rzÍdnych ze wspÛ³rzÍdnoúciowe-
go na odleg³oúciowy. Dodatkowo moøna
okreúliÊ punkt pocz¹tku uk³adu wspÛ³rzÍd-
nych, np. opcja WspÛ³rzÍdne Format Datum
przenosi go w†lewy dolny rÛg strony.
OmÛwmy funkcjÍ Widok z†paska menu

g³Ûwnego. Naleøy sprawdziÊ, czy jest w³¹-
czona opcja Widok -> Wyprowadzenia. Po-
woduje ona wyúwietlenie aktywnej czÍúci
wyprowadzeÒ komponentÛw oznaczonych
krzyøykami (lub plusami w†przypadku pier-
wszego wyprowadzenia). Opcja WÍz³y bywa
przydatna do stwierdzenia, ktÛre wyprowa-
dzenia s¹ traktowane jako pod³¹czone do
sieci po³¹czeÒ. W³¹czenie opcji Obrys strony
u³atwia orientacjÍ wzglÍdem krawÍdzi arku-
sza rysowniczego.
Bardzo czÍsto jest uøywany przycisk Od-

úwieø znajduj¹cy siÍ w†Polu UstawieÒ po-
niøej paska menu. Jego uøycie jest niezbÍdne
do uwidocznienia na ekranie rezultatÛw nie-
ktÛrych operacji edycyjnych. Powoduje on
odrysowanie zawartoúci ekranu po opera-
cjach: usuwania, przesuwania, zamkniÍcia
okna, wyúwietlenia informacji o†sieci itp.

Tworzenie schematu
Przed przyst¹pieniem do rysowania sche-

matu naleøy okreúliÊ format strony, na ktÛrej
bÍdzie rysowany schemat. W†tym celu wy-
bieramy funkcjÍ Edycja -> Format strony,
a†nastÍpnie ikonÍ narzÍdziow¹ Definiowanie
prostok¹tnego obrysu strony.

  NastÍpnie naleøy klikn¹Ê LEWYM
przyciskiem myszy w†dowolnym miejscu
obszaru roboczego. Pojawi siÍ okno dialo-
gowe, w†ktÛrym trzeba wybraÊ jeden ze
zdefiniowanych formatÛw strony albo podaÊ
wymiary strony w†calach lub milimetrach.

Po zaakceptowaniu
formatu moøna go
pÛünie j dowolnie
modyf ikowaÊ po-
przez przesuwanie
jego krawÍdzi w†pio-
nie lub w†poziomie,
dodawanie lub usu-
wanie naroønikÛw.
Funkcje te realizo-
wane s¹ za pomoc¹
pozosta³ych ikon.
Moøna r Ûwn i e ø
s two r z y Ê s t r on Í
w†postaci nieregular-
nego wieloboku.
W†czasie rysowa-

nia schematu czÍsto
jest potrzebna zmia-
na skali odwzorowa-
nia. Do tego celu s³u-
ø¹: poziomy suwak

i†lista Skala ze standardowymi powiÍksze-
niami znajduj¹ca siÍ w†Polu UstawieÒ po-
niøej paska menu. Tryb powiÍkszania lub
zmniejszania zaleøy od tego, ktÛra opcja
z†listy poniøej przycisku Odúwieø zostanie
wybrana. Opcja Aktualny powoduje po-
wiÍkszanie obszaru wskazywanego kurso-
rem. Opcja årodek zapewnia, øe podczas
zmiany skali úrodek obszaru roboczego bÍ-
dzie utrzymywany w†centrum ekranu. Wy-
branie opcji Strona spowoduje, øe strona
wype³ni ca³y ekran.
Szybsz¹ metod¹ jest uøycie kombinacji

klawiszy Shift-U (powiÍkszenie) oraz Shift-
D (pomniejszenie). PowiÍkszany jest úrodek
obszaru wskazywanego kursorem, i†dlatego
naleøy nad¹øaÊ kursorem za powiÍkszanym
obiektem. Moøna rÛwnieø uøyÊ kombinacji
klawiszy Shift-B, a†nastÍpnie obrysowaÊ blo-
kiem obszar do powiÍkszenia.
Poruszanie siÍ w†obrÍbie schematu, ktÛry

nie jest wyúwietlany w†ca³oúci na monitorze
jest moøliwe za pomoc¹ paskÛw przewijania.
Moøna je w³¹czyÊ za pomoc¹ funkcji Pre-
ferencje -> Paski przewijania. Wygodniejsze
i†szybsze jest uøycie PRAWEGO przycisku
myszy. Po klikniÍciu prawym przyciskiem
myszy w†wybranym punkcie zostanie on
wyúwietlony na úrodku ekranu.
Teraz kolejno omÛwimy ikony narzÍdzio-

we najczÍúciej wykorzystywane podczas two-
rzenia schematu. SkrÛcony opis poszczegÛl-
nych ikon jest wyúwietlany na niebieskim
polu statusu w†dole ekranu.

Umieszczanie komponentÛw
Tworzenie schematu rozpoczyna siÍ od

rozmieszczania komponentÛw (symboli lo-
gicznych i†elementÛw) na obszarze robo-
czym. Podstawow¹ zasad¹, ktÛrej przestrze-
ganie moøe oszczÍdziÊ wiele niepotrzebnej
pracy, jest umieszczanie komponentÛw
w†rastrze. Oznacza to, øe komponenty moø-
na przesuwaÊ tylko skokowo, z†zadanym
krokiem. Raster do rozmieszczania kompo-
nentÛw okreúla siÍ w†Polu UstawieÒ w†okien-
ku Skok. Optymaln¹ wartoúci¹ rastra jest
0,050", poniewaø taki jest rozstaw wypro-
wadzeÒ dla wiÍkszoúci symboli. Podczas
rysowania w†takim rastrze przewody bÍd¹
bez trudnoúci trafia³y na wyprowadzenia,
a†prowadzenie rÛwnoleg³ych i†prostopad-
³ych przewodÛw bÍdzie ³atwiejsze. Niestety
nie wszystkie komponenty maj¹ wyprowa-
dzenia rozmieszczone w†rastrze. Przed
umieszczeniem na schemacie moøna je zmo-

dyfikowaÊ za pomoc¹ Edytora Bibliotek, lub
podczas rysowania przewodÛw tymczasowo
zmieniÊ skok kursora na 0,010".
Dla lepszej orientacji, w†Polu UstawieÒ

poniøej paska menu moøna zaznaczyÊ opcjÍ
Siatka. Spowoduje ona wyúwietlenie siatki
punktÛw o†podanym rozstawie. Uwaga: sys-
tem nie wyúwietla zbyt blisko po³oøonych
punktÛw.
Inn¹ poøyteczn¹ funkcj¹ jest w³¹czenie

tzw. d³ugiego kursora poprzez wciúniÍcie
klawiszy Shift-Z i†poruszenie myszy. Ta
kombinacja klawiszy dzia³a jak prze³¹cznik.
Kursor z†d³ugimi ramionami pojawia siÍ tym-
czasowo tylko podczas operacji umieszcza-
nia komponentÛw i†rysowania przewodÛw.
Program EDWin umoøliwia umieszczanie

na obszarze roboczym dwÛch rodzajÛw kom-
ponentÛw: SYMBOLI LOGICZNYCH oraz
ELEMENT”W. RÛønica pomiÍdzy nimi jest
taka, øe symbol logiczny nie jest powi¹zany
z†symbolem obudowy, a†co za tym idzie, nie
bÍdzie przenoszony automatycznie na p³ytkÍ
drukowan¹. Natomiast ELEMENT jest powi¹-
zany z†konkretn¹ obudow¹, ma zdefiniowane
powi¹zanie poszczegÛlnych wyprowadzeÒ
symbolu logicznego z†koÒcÛwkami symbolu
obudowy i†jest nazwany tak, jak rzeczywisty
podzespÛ³ elektroniczny. Ten rodzaj kom-
ponentÛw zostanie automatycznie przeniesio-
ny na p³ytkÍ drukowan¹. Sens takiego roz-
graniczenia polega na tym, øe niektÛre kom-
ponenty schematowe nie powinny pojawiaÊ
siÍ na p³ytce drukowanej (np. symbol ürÛd³a
napiÍciowego dla celÛw symulacji, symbole
masy i†zasilania), jak rÛwnieø nie zawsze na
podstawie schematu jest wykonywana p³ytka
drukowana. Co prawda zawsze moøna zamie-
niÊ symbol logiczny na element rzeczywisty,
to jednak moøna oszczÍdziÊ sobie niepotrzeb-
nej pracy i†od razu uøyÊ ikony Komponent:
element rzeczywisty.
Umieszczanie komponentÛw na obszarze

roboczym jest moøliwe po wybraniu funkcji
Edycja -> Komponenty z†paska menu. Z†le-
wej strony obszaru roboczego pojawi siÍ
szereg g³Ûwnych ikon narzÍdziowych. Ikony
te realizuj¹ wszystkie operacje edycyjne
zwi¹zane z†umieszczaniem komponentÛw na
p³ytce drukowanej.
Kaøda g³Ûwna ikona narzÍdziowa posiada

inny zestaw ikon pomocniczych wyúwietla-
nych w†drugim szeregu. Pomocnicze ikony
narzÍdziowe realizuj¹ albo funkcje úciúle
zwi¹zane z†ikon¹ g³Ûwn¹, albo ca³kowicie
zmieniaj¹ jej dzia³anie. NiektÛre dzia³aj¹
tylko w†czasie operacji edycyjnych, inne
trzeba w³¹czaÊ przed lub po ich zakoÒczeniu
(sposÛb pos³ugiwania siÍ ikonami jest jed-
nakowy w†ca³ym programie EDWin). Kaøda
ikona pomocnicza moøe byÊ rÛwnieø w³¹-
czona odpowiednim klawiszem funkcyjnym
(od F1 do F9).

  G³Ûwna ikona narzÍdziowa Two-
rzenie komponentu: ELEMENT umoøliwia
wybieranie potrzebnego elementu z†biblio-
tek dostÍpnych do przeszukiwania. Po klik-
niÍciu w†dowolnym punkcie obszaru robo-
czego pojawi siÍ okno zawieraj¹ce kilka
wyodrÍbnionych sekcji. Dwa pola podgl¹-
dowe wyúwietlaj¹ Symbol logiczny oraz
Symbol obudowy aktualnie wybranego ele-
mentu. Elementy moøna pobieraÊ zarÛwno
z†biblioteki na dysku jak i†biblioteki lokal-
nej projektu. Lista Lokalna biblioteka ele-
mentÛw zawiera spis wszystkich elementÛw

Rys. 2.
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juø wczytanych do bieø¹cego projektu. Inna
lista wyúwietla wszystkie Biblioteki elemen-
tÛw dostÍpne do przeszukiwania. Po klik-
niÍciu nazwy biblioteki, ktÛra moøe zawie-
raÊ potrzebny element, w†polu Wyúwietl ele-
menty jest wyúwietlana lista zawartych w†niej
elementÛw.

  Inna waøna ikona to Tworzenie
komponentÛw: SYMBOL LOGICZNY. Jej
dzia³anie jest identyczne jak poprzedniej
ikony, ale w†tym przypadku na obszarze
roboczym s¹ umieszczane symbole logiczne
nie posiadaj¹ce powi¹zania z†konkretnymi
obudowami. Znajduj¹ siÍ one w†bibliote-
kach z†rozszerzeniem *.ESL. Na rysowanym
schemacie musz¹ siÍ znaleüÊ symbole logicz-
ne plusa zasilania 5V (o nazwie SPL1) oraz
masy (nazwa SPL0), generator oraz symbole
zakoÒczeÒ przewodÛw. Dodajmy, øe na sche-
macie nie ma narysowanych wyprowadzeÒ
zasilania uk³adÛw scalonych. Nie oznacza
to jednak, øe zasilanie nie jest pod³¹czone.
Podczas definiowania rozk³adu wyprowa-
dzeÒ dla elementu w†Edytorze Bibliotek (tzn.
okreúleniu przyporz¹dkowania wyprowa-
dzeÒ symbolu logicznego do koÒcÛwek sym-
bolu obudowy), koÒcÛwki zasilania zosta³y
przyporz¹dkowane do odpowiednich sieci
zasilaj¹cych: SPL1 (+5V) oraz SPL0 (GND
- masa). DziÍki temu nie musimy oddzielnie
doprowadzaÊ zasilania do kaødego elemen-
tu, zreszt¹ takie s¹ zasady rysowania sche-
matÛw z†zastosowaniem uk³adÛw cyfrowych.
Po zamkniÍciu okna element przyczepi

siÍ do kursora. W†tym czasie moøna uøyÊ
jednej z†ikon pomocniczych umoøliwiaj¹-
cych: obracanie elementu o†dowolny k¹t,
wyúwietlenie odbicia lustrzanego kompo-
nentu, itp.

  Podczas rozmieszczania elemen-
tÛw przydatna moøe siÍ okazaÊ ikona Po-
wielanie komponentu. Nie trzeba wtedy
wielokrotnie wybieraÊ tych samych elemen-
tÛw z†biblioteki, a wystarczy klikn¹Ê dok³ad-
nie na obrysie elementu. Jego kopia przy-
czepi siÍ do kursora i†moøna go umieúciÊ
w†innym miejscu. Powielenie elementu moø-
na rÛwnieø uzyskaÊ juø na etapie pobierania
go z†biblioteki.

  Po zakoÒczeniu rozmieszczania
elementÛw czÍsto naleøy zmieniÊ ich po³o-
øenie. S³uøy do tego ikona Przemieszczenie
komponentu. Naleøy klikn¹Ê dok³adnie na
obrysie komponentu, ktÛry chcemy przesu-
n¹Ê. Poniewaø punktem zaczepienia dla
wiÍkszoúci komponentÛw jest pierwsze wy-
prowadzenie (oznaczone plusem), to aby
unikn¹Ê nag³ego przesuniÍcia elementu na-
leøy klikn¹Ê w†okolicy pierwszego wypro-
wadzenia (zaznaczonego symbolem plusa).
Dzia³anie tej ikony silnie zaleøy od tego,

w ktÛrym miejscu komponentu nast¹pi klik-
niÍcie, poniewaø jest ona uniwersalna i†s³uøy
rÛwnieø do przesuwania nazwy komponen-
tu, opisÛw wyprowadzeÒ itp.

  Do usuniÍcia komponentu z†ob-
szaru roboczego s³uøy ikona Usuwanie kom-
ponentÛw. Podczas operacji usuwania waøne
jest, aby klikn¹Ê dok³adnie na obrysie kom-
ponentu, poniewaø ta ikona s³uøy rÛwnieø
do usuwania oznaczeÒ wyprowadzeÒ, war-
toúci elementÛw, tekstÛw itp.

  Elementy umieszczone na sche-
macie naleøy uzupe³niÊ o†oznaczenia sche-
matowe i†przydzieliÊ im obudowy. S³uøy do
tego ikona Przydzielanie obudowy kompo-
nentowi. Tylko komponenty z†przydzielo-
nymi obudowami moøna bÍdzie przenieúÊ
na p³ytkÍ drukowan¹. ObudowÍ moøna przy-
dzieliÊ wy³¹cznie komponentowi umieszczo-
nemu na schemacie jako element rzeczywis-
ty. Bardzo waøne jest, aby obie ikony po-
mocnicze zwi¹zane z†t¹ ikon¹ g³Ûwn¹ by³y
wy³¹czone, poniewaø ca³kowicie zmieniaj¹
one jej dzia³anie. Naleøy klikn¹Ê dok³adnie
na obrysie komponentu. Pojawi siÍ okienko,
w†ktÛrym moøna wprowadziÊ nazwÍ kom-
ponentu (oznaczenie schematowe), ktÛra
identyfikuje go na liúcie po³¹czeÒ. W†tym
przypadku system proponuje IC1 (IC jest to
odnoúnik, natomiast 1†jest kolejnym nume-
rem komponentu). Kliknij Akceptacja w†ce-
lu naniesienia tych informacji na element.
Zauwaømy, øe zostanie on uzupe³niony o†na-
zwÍ elementu (np. LTC1450), oraz o†pewne
dodatkowe informacje takie jak opisy i†nu-

meracja wyprowadzeÒ, ktÛrych treúÊ i†wy-
gl¹d moøna dowolnie okreúlaÊ.

  Jeúli zachodzi potrzeba zmiany
nazwy komponentu (tzn. jego oznaczenia
schematowego - nie myliÊ z†nazw¹ elemen-
tu), to najpierw naleøy usun¹Ê przydzielon¹
mu obudowÍ (nie ma moøliwoúci bezpoúred-
niej edycji nazwy komponentu). W†tym celu
naleøy w³¹czyÊ ikonÍ pomocnicz¹ Usuwanie
przydzielonej komponentowi obudowy
i†klikn¹Ê dok³adnie na obrysie komponentu.
Numeracja wyprowadzeÒ i†nazwa kompo-
nentu zostan¹ usuniÍte.
Aby nadaÊ elementowi inn¹ nazwÍ repre-

zentuj¹c¹ go na schemacie naleøy wy³¹czyÊ
tÍ ikonÍ pomocnicz¹ i†ponownie przydzieliÊ
mu obudowÍ poprzez klikniÍcie na jego
obrysie.

  Moøe siÍ zdarzyÊ, øe opisy i†nu-
meracja wyprowadzeÒ nie pojawiaj¹ siÍ lub
pojawiaj¹ siÍ niepotrzebnie. Naleøy wtedy
wybraÊ funkcjÍ g³Ûwnego paska zadaÒ pro-
gramu EDWin Opcje -> Preferencje przydzie-
lania obudÛw. S³uøy ona do okreúlenia
treúci dodatkowych informacji wyúwietla-
nych wraz z†komponentem (nazwy wypro-
wadzeÒ, numeracja, pe³na nazwa elementu,
numer grupy) ich po³oøenia oraz wielkoúci
czcionki. W tym celu naleøy ustawiÊ wszys-
tkie potrzebne opcje i†zamkn¹Ê to okno.
NastÍpnie wybraÊ ikonÍ pomocnicz¹ Wy-
úwietlenie tekstÛw zgodnie z†aktualnymi
preferencjami przydzielania obudÛw i†klik-
n¹Ê dok³adnie na wybranym komponencie.
Nowe ustawienia zostan¹ naniesione na ele-
ment. Funkcja ta dzia³a tylko dla kompo-
nentÛw z†przydzielonymi obudowami.
W†tym momencie widzimy, øe ikony po-

mocnicze mog¹ nieraz ca³kowicie zmieniÊ
funkcje realizowane przez ikony g³Ûwne
i†dlatego zawsze naleøy sprawdziÊ, ktÛre
opcje s¹ w³¹czone.
Robert Kacprzycki,
RK−System (tel. (0−22) 724−30−39)

Projekt, na przyk³adzie ktÛrego prowa-
dzony jest kurs znajduje siÍ w†Internecie
pod adresem: www.ep.com.pl/ftp/other.-
html.


