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PartMiner − przyjaciel poszukiwacza
elektronicznych wrażeń
W†internetowym
ìúwiecieî jest wiele
wyszukiwarek, ktÛre
pomagaj¹ internautom
ìprzekopaÊî siÍ przez
ogrom dostÍpnych
w†sieci informacji.
Elektronicy z†braku
innych moøliwoúci takøe
musieli korzystaÊ
z†uniwersalnych
przegl¹darek, ktÛre nie
zawsze radz¹ sobie ze
stawianymi im, czÍsto
specjalistycznymi,
pytaniami.
Sytuacja uleg³a
niedawno znacznej
poprawie, poniewaø na
rynku pojawi³ siÍ
freeware'owy ìgÛrnikî,
ktÛry pomoøe Wam
w†wydobywaniu z†sieci
potrzebnych informacji.

Rys. 1.
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Po kilkudniowej eksploatacji PartMinera oúmielam siÍ
twierdziÊ, øe jest to najlepsze obecnie narzÍdzie dla
elektronikÛw-konstruktorÛw,
zaopatrzeniowcÛw i†czÍúciowo menedøerÛw, wspomagaj¹ce poszukiwania elektronicznej wiedzy w†Internecie.
PartMiner powsta³ z†inicjatywy pisma Electronic Design,
Technology & News, ktÛre
jest jednym z†waøniejszych
na úwiecie periodykÛw informacyjnych o†elektronice.
Program jest dostÍpny bezp³atnie
pod
adresem
www.partminer.com. Na rys. 1
przedstawiono g³Ûwn¹ stronÍ informacyjn¹, na ktÛrej
oprÛcz linku do úci¹gania
programu znajduje siÍ takøe
szereg bardzo interesuj¹cych
i†- co najwaøniejsze - bardzo
úwieøych
informacji
z†wielu dziedzin elektroniki.
DostÍpne s¹ m.in. strony informuj¹ce
o†nowoúciach
w†technologii PLD, mikro-

kontrolerach,
gospodarce
i†wielu
innych
tematach
zwi¹zanych z†elektronik¹.
PartMiner jest ³atwy w†zainstalowaniu i†nie ma zbyt
duøych wymagaÒ w†stosunku do komputera, na ktÛrym pracuje. NiezbÍdne jest
tylko standardowe oprogramowanie internetowe wraz
z†przegl¹dark¹ WWW. Program wymaga Windows 95/
98 lub NT.
Przed uruchomieniem PartMinera naleøy nawi¹zaÊ po³¹czenie z†Internetem (dowolnym sposobem - PartMiner
chodzi takøe w†lokalnej sieci sprzÍøonej z†Internetem).

Po uruchomieniu
programu
automatycznie
úci¹ga on najúwieøsze
wiadomoúci ze úwiata (s¹
one ulokowane na
macierzystej
stronie
PartMinera),
o†czym
program informuje stosownym komunikatem
(rys. 2).
Od tego momentu moøna
rozpocz¹Ê juø Rys. 2.
normaln¹ pracÍ
z†programem. Na rys. 3 pokazano przyk³ad wyszukiwania informacji o†wybranym
typie uk³adu. PartMiner ma
wbudowany katalog stron
WWW wybranych firm. Po
zadaniu typu poszukiwanego uk³adu trzeba wskazaÊ, ktÛr¹ ze stron
chcemy
przeszukaÊ.
DostÍpne s¹
rÛøne kategorie wyszukiwania i†kaødej
z†nich
jest przypisana niezaleøna
lista adresÛw.
Listy adresowe s¹ ³atwe
do zmodyfi- Rys. 3.
kowania,
w†zwi¹zku z†czym moøliwe
jest dostosowanie PartMinera do w³asnych wymagaÒ
i†upodobaÒ.
Na rys. 4 pokazano widok
okna przegl¹darki WWW zawieraj¹cej wynik poszukiwaÒ.
OprÛcz informacji o†danych
katalogowych,
PartMiner
wspiera wyszukiwanie arty-

ku³Ûw o†wybranych elementach i†technologiach, umoøliwia poznanie adresÛw dystrybutorÛw wybranych firm,
wyszukuje grupy dyskusyjne
poúwiÍcone elektronice, itd.
Jest to potÍøne narzÍdzie,

ktÛrego si³a tkwi przede
wszystkim w†interaktywnej
wspÛ³pracy z†rodzim¹ stron¹
WWW.
Krzysztof Jasik
Przypominamy,
program
PartMiner
jest
dostÍpny
w†Internecie pod adresem
www.partminer.com.

Rys. 4.
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