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Wydawnictwa elektroniczne w Internecie
W tym numerze
surfowaliúmy dla Was po
Internecie w poszukiwaniu
ciekawych informacji
o wydawnictwach
zwi¹zanych z elektronik¹.
Ogromna liczba wydawcÛw,
oraz posiadanie
praktycznie przez kaødego
z nich swojej witryny
internetowej, zmusi³y nas
do ograniczenia siÍ do
przedstawienia Czytelnikom
tylko kilku z nich.
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Wydawnictwa NaukowoTechniczne
WNT to jedno z†najwiÍkszych wydawnictw na polskim rynku, specjalizuj¹ce
siÍ w†literaturze technicznej.
Bior¹c pod uwagÍ wielkoúÊ
firmy i†jej pozycjÍ na rynku dziwiÊ moøe siermiÍøna
oprawa
graficzna
strony
www, choÊ jest ona dziÍki
temu szybka. Na stronie
WNT brakuje wielu informacji, jakie zwykle moøna
spotkaÊ u†innych wydawcÛw, np. brak informacji
o†autorach, o†zarz¹dzie firmy, nie znajdziemy tam
rÛwnieø nic o†historii firmy. W†zasadzie strona jest
ograniczona do katalogu wydanych ksi¹øek (przy niektÛrych zamieszczono kilka
zdaÒ o†ksi¹øce i†spis treúci).
Duøym udogodnieniem jest
moøliwoúÊ zamawiania ksi¹øek z†oferty WNT. Przy kaødej
ksi¹øce,
na
liúcie
ofertowej, jest umieszczony

przycisk ìdodajî, ktÛrego
naciúniÍcie powoduje dodanie ksi¹øki do zamÛwienia.
ZamÛwienie to moøna na
koÒcu redagowaÊ, wydrukowaÊ lub wys³aÊ e-mailem.
http://www.wnt.com.pl
EVERYDAY PRACTICAL
ELECTRONICS
ìEveryday Practical Electronicsî jest jednym z†najbardziej popularnych miesiÍcznikÛw w†krajach anglojÍzycznych.
Co
miesi¹c
w†dziale åwiat Hobby prezentujemy kilka najciekaw-

szych, naszym zdaniem, artyku³Ûw z†tego miesiÍcznika.
Strona www pod wzglÍdem graficznym jest bardzo
atrakcyjna, a jej zawartoúÊ
treúciowa jest bardzo obszerna, zaspokajaj¹ca chyba
oczekiwania wiÍkszoúci CzytelnikÛw. Moøna znaleüÊ tu
informacje zarÛwno o†aktualnym numerze miesiÍcznika,
jak i†o†numerach archiwalnych. Z pewnoúci¹ w†przegl¹daniu jest pomocny alfabetyczny wykaz projektÛw.
OprÛcz spraw zwi¹zanych
z†miesiÍcznikiem EPE, na
stronie s¹ zawarte rÛøne inne informacje zwi¹zane z
elektronik¹. Jest tu miÍdzy
innymi alfabetyczny spis
firm z†odsy³aczami do odpowiednich miejsc w†Internecie. Do przydatnych, dla
pocz¹tkuj¹cych
adeptÛw
sztuki elektronicznej, moøna
zaliczyÊ porady znanych fachowcÛw, takie jak pokazane obok podstawowe zasady dobrego lutowania. Oczywiúcie, rÛwnieø bardziej zaawansowani elektronicy znajd¹ dla siebie coú interesuj¹cego.
Z†pewnoúci¹ wszystkich internautÛw zainteresuje moøliwoúÊ úci¹gniÍcia wielu ciekawych programÛw i†doku-
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mentacji. Sprawdücie sami:
ftp://ftp.epemag.wim−
borne.co.uk
http://www.epemag.wim−
borne.co.uk
EDN
Tytu³ ìEDNî jest znany
prawdopodobnie
kaødemu
elektronikowi na ca³ym úwiecie. Od ponad czterdziestu

lat w†tym dwutygodniku s¹
publikowane informacje o†najnowszych
technologiach
i†trendach w†úwiecie elektroniki. Zawsze moøna tam znaleüÊ notki o†nowych produktach, pocz¹wszy od mikroprocesorÛw, uk³adÛw ASIC,
innych uk³adÛw techniki cyfrowej, kompletnych komputerÛw i†peryferiÛw, poprzez
uk³ady analogowe, aø do
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sprzÍtu pomiarowego (od najprostszych do najbardziej wyrafinowanych urz¹dzeÒ) i†systemÛw automatyki. Dodatkowo s¹ publikowane rÛøne
porÛwnania uk³adÛw, u³atwiaj¹ce konstruktorom wybÛr
najbardziej
odpowiedniego
rozwi¹zania.
Tak wygl¹da bardzo pobieøna charakterystyka drukowanej wersji dwutygodnika EDN. Co wydawca
zaoferowa³ uøytkownikom Internetu? OtÛø
na stronie internetowej
magazynu EDN moøna
przede wszystkim znaleüÊ zawartoúÊ aktualnego numeru dwutygodnika. Moøna go
wydrukowaÊ lub przegraÊ na swÛj dysk. Po
zarejestrowaniu siÍ (czyli wype³nieniu dosyÊ duøej ankiety) uzyskuje siÍ
dostÍp do:
✓ archiwalnych
wydaÒ
EDN (numery od 1994
roku);
✓ bazy danych o†nowych
produktach;
✓ najnowszego oprogramowania
shareware

i†freeware dla elektronikÛw;
✓ forum EDN, czyli miejsca, w†ktÛrym moøna
wymieniaÊ siÍ uwagami
i†spostrzeøeniami
z†innymi fachowcami.
Na stronie EDN istnieje moøliwoúÊ poszukiwania pracy poprzez Internet. Kaødy zainteresowany, po wype³nieniu ankiety, jest wpisywany do
bazy danych, ktÛra automatycznie kojarzy kandydata
z†potencjalnym
pracodawc¹.
Bardzo
sympatyczn¹
ciekawostk¹ jest przedstawienie zespo³u redaguj¹cego. Przy charakterystyce poszczegÛlnych

redaktorÛw jest przedstawiona ich kariera zawodowa (a
jest siÍ czym pochwaliÊ wiÍkszoúÊ ma za sob¹ znaczne sukcesy zawodowe lub
nadal zajmuje eksponowane
stanowisko), moøna znaleüÊ
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ich adresy e-mailowe
oraz czarno-bia³e zdjÍcia.
Dwutygodnik EDN moøna bezp³atnie zaprenumerowaÊ za poúrednictwem
Internetu - wystarczy wype³niÊ odpowiedni¹ ankietÍ.
http://www.ednmag.com
PanEuropean Publishing
Company
PEPCO, z†siedzib¹ w†Belgii
jest czÍúci¹ jednego z†najwiÍkszych na úwiecie wydawnictw - Reed Elsevier.
Prawie 30000 pracownikÛw
opracowuje
specjalistyczne
ksi¹øki i†periodyki, miÍdzy
innymi z†zakresu elektroniki
i†informatyki. W†ofercie znajduj¹ siÍ zarÛwno publikacje
popularnonaukowe, jak i†specjalistyczne, dedykowane poszczegÛlnym ga³Íziom przemys³u czy nauki. PEPCO ma
swoje przedstawicielstwa prawie na ca³ym úwiecie (rÛwnieø w†Polsce), jednak wiÍkszoúÊ publikacji oferowana
jest w†jÍzyku angielskim. Na
stronie www, w†dziale poúwiÍconym elektronice, znajduj¹ siÍ informacje o†wy-
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dawnictwie, zestawienia rÛønych produktÛw, informacje
o†konferencjach, targach i†wystawach. Warto obejrzeÊ.
http://www.pepco.be
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Sprostowanie
W†numerze 5/97, przy opisie strony projektu Iridium,
wyst¹pi³ b³¹d. Podaliúmy, øe
liczba satelitÛw oko³oziemskich (66), potrzebnych do realizacji nowego systemu telefonii komÛrkowej jest liczb¹
atomow¹ irydu i st¹d nazwa
systemu - Iridium. Nie jest
to prawd¹, liczba atomowa
irydu to 77 i tak¹ teø liczbÍ
satelitÛw przewidywano w
pocz¹tkowej fazie projektu do
zapewnienia ³¹cznoúci na ca³ej kuli ziemskiej. Nazwa
projektu Iridium zosta³a, a
liczbÍ satelitÛw zredukowano
do 66. Po czÍúci usprawiedliwia nas fakt, øe wyøej wymienione powi¹zanie miÍdzy
liczb¹ atomow¹ irydu, a†nazw¹ nowego systemu nadal
jest przytaczane na stronie
internetowej Motoroli, ktÛra
jest twÛrc¹ koncepcji Iridium.
Za podanie niesprawdzonych informacji przepraszamy i†dziÍkujemy Panu Grzegorzowi Janickiemu z†Æmielowa za przys³ane uwagi.
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