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Protel końca wieku, część 1

Firma Protel bardzo
aktywnie rozwija swÛj

sztandarowy pakiet
narzÍdziowy dla elektronikÛw.

Jak siÍ zaraz przekonacie
najnowsza wersja programu,
oznaczona symbolem ì99î,

w†pe³ni zas³uguje na miano
nowoczesnego narzÍdzia

projektowego, oferuj¹c swoim
uøytkownikom niezwyk³y
komfort i†bezpieczeÒstwo

pracy.
S³owem - narzÍdzie godne
koÒca wieku! A†autor zna

siÍ na rzeczy!
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Pierwszy kontakt z†Protelem spowodo-
wa³ we mnie siln¹ niechÍÊ do tego pakie-
tu, poniewaø przyjÍta przez producenta
filozofia jego obs³ugi zmusza³a do ca³ko-
witego zrewidowania dotychczasowych
przyzwyczajeÒ, czego - co oczywiste - nikt
nie lubi (mam juø swoje lata!).

Takie by³y pocz¹tki .
Z†czasem zmusza³em siebie
i†wspÛ³pracownikÛw do wy-
konania drobnych projektÛw
przy pomocy Protela 3.0
i†pÛüniej 98, co pozwoli³o
mi stopniowo doceniÊ dale-
kowzrocznoúÊ i†inøynierskie
podejúcie twÛrcÛw pakietu.
KoÒcz¹c ten przyd³ugi

wstÍp - przecieø nie o†swoich
odczuciach mia³em Was
poinformowaÊ - wyjaúniÍ, øe
teraz nie wyobraøam sobie
pracy z†innym pakietem niø
Protel. Doskona³oúÊ jego naj-

nowszej wersji - Protel 99 - przekona z†pew-
noúci¹ nawet najwiÍkszych sceptykÛw.

Sensowne podejúcie
Protel 99 nie jest pakietem dla kaødego.

Wniosek ten opieram nie tylko jego stosun-
kowo wysokiej cenie (ìwysokiejî przede
wszystkim dla uøytkownikÛw prywatnych
i†niewielkich firm), lecz takøe ukierunko-
waniu na pracÍ zespo³ow¹. To jest w³aúnie
podstawowa, nowa cecha Protela 99.
Okno uruchomionego programu wygl¹da

na pierwszy rzut oka bardzo podobnie do
wersji 98 (rys. 1). W†odrÛønieniu od pier-
wowzoru lew¹ czÍúÊ okna zajmuje mene-
døer projektu, przy pomocy ktÛrego moøna
zarz¹dzaÊ obiegiem poszczegÛlnych frag-
mentÛw projektu oraz powi¹zanej z†nimi

dokumentacji. DziÍki systemowi zak³adek
menedøera projektÛw moøna ìzas³oniÊî
standardowym oknem edycyjnym przypisa-
nym do aktualnie wybranego serwera us³ug
(edytor schematÛw, PCB, arkusz kalkulacyj-
ny, itp.). PrzyjÍto dok³adnie taki sposÛb
obs³ugi programu, jaki wskazuje intuicja
i†wygoda podczas intensywnej pracy. Za-
stosowanie takiej koncepcji zarz¹dzania jest
efektem zgromadzenia ca³ej dokumentacji
projektu w†jednej bazie danych, ktÛra jest
udostÍpniana upowaønionym uøytkowni-
kom systemu. System bazodanowego zarz¹-
dzania dokumentacj¹ w†Protelu 99 jest
okreúlany mianem SmartDoc.
Poniewaø, jak juø wczeúniej wspomnia-

³em, jednym z†g³Ûwnych punktÛw nacisku
twÛrcÛw pakietu by³o zapewnienie moøli-
woúci bezpiecznej pracy zespo³owej do-
stÍpne s¹ specjalne menu konfiguracji po-
szczegÛlnych uøytkownikÛw (rys. 2). Przy
ich pomocy administrator projektu moøe
dowolnie zarz¹dzaÊ upowaønieniami pro-
jektantÛw do poszczegÛlnych fragmentÛw
projektu. Technologia zarz¹dzania prac¹ ze-
spo³u w†Protelu 99 nazywa siÍ SmartTeam.
Ostatnim ìsprytnymî posuniÍciem jest

technologia SmartTool, ktÛra jednak -
w†przypadku Protela - nie stanowi prze³o-
mu. Wynika to z†faktu, øe Protel 99 jest
juø trzecim w†rodzinie Protela pokoleniem
pakietu CAD integruj¹cym komplet us³ug.
Projektant dostaje praktycznie wszystko, co
moøe mu siÍ przydaÊ podczas tworzenia,
nawet najbardziej wyszukanego, projektu.
Andrew Sobol, Wintex Inc.
Autor artyku³u jest menedøerem zespo³u

projektantÛw p³yt g³Ûwnych do kompute-
rÛw steruj¹cych systemami automatyki.
Moøliwoúci Protela 99 przedstawimy w†ar-

tykule, ktÛry znajdziecie w†EP11/99.
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