
Ranking z przypadku

Od czasu do czasu można obserwować próby punktowej oceny programów. Przygotowuje
się np. 50 cech programu, cechom przypisuje się punkty i, sumując punkty, otrzymuje się
niby obiektywny miernik wartości programu. Otóż nic bardziej błędnego i złudnego.

Wraz z pojawieniem się pierwszych komercyjnych
programów komputerowych użytkownicy wybierający
program starali się otrzymać odpowiedź na pytanie który
jest lepszy?

Pierwsze programy inżynierskie były to głównie
programy obliczeniowe o dość prostej budowie i małej
liczbie funkcji. O grafice wówczas jeszcze nikomu się

nie śniło. Liczba parametrów charakteryzujących
program inżynierski była dość mała. Przykładowo,
program Metody Elementów Skończonych oceniano pod
kątem maksymalnej wielkości rozwiązywanego zadania,
czasu rozwiązywania układu równań, liczby elementów
skończonych, zakresu kombinacji obciążenie i jeszcze
kilku innych parametrów. Można było zatem dość łatwo
porównywać programy. Inaczej jest obecnie. Współczesny system Metody Elementów
Skończonych to olbrzymi program z setkami elementów skończonych, z dziesiątkami
algorytmów obliczeniowych, z potężnymi pre- i postprocesorami pracującymi w
środowisku graficznym. Liczba parametrów ważnych dla oceny takiego systemu jest wielka
i już nikt się nie sili na ich zdefiniowanie. Bo i po co? Przy dużej liczbie cech trudno
przypisać wartość punktową, oceniającą daną funkcję programu. Nie można sformułować
przepisu oceniającego wartość danej cechy programu. Skoro nie można obiektywnie
(punktowo) ocenić poszczególnych funkcji programu, to punktowy system oceny jest
bezwartościowy.

Mimo tych oczywistych wad oceny punktowej, tu i ówdzie pojawiają się takie zestawienia.
Wywołują one polemikę zainteresowanych, którzy dyskutują, czy wygaszasz ekranu jest
wart 5 punktów, czy 10, a funkcja "Undo" ma wartość 10 punktów bez względu na
głębokość pamiętania itd. Ciągle nie możemy się przyzwyczaić (ach, ten homo sovieticus),
że najlepszym sprawdzianem dla programu jest rynek. A rynek rządzi się odmiennymi
prawami niż chcą tego oceniacze z urzędu. Co z tego, że Unix jest doskonalszy niż
Windows NT, jeśli i tak wypierany jest z rynku. Co z tego, że Windows 95/98 to ubogi
krewny Mac OS?

Rynek nie wybiera wcale najdoskonalszych produktów technicznych. Wielokrotnie już

udowodnił, że wcale nie najlepsze programy są najpopularniejsze. Na stabilnym rynku o
sile programu decyduje głównie dobra promocja i sprzedaż. Przy czym istnieje dość duża
tendencja do standaryzacji i ujednolicania oprogramowania. Użytkownicy wybierają
najchętniej programy najpopularniejsze na rynku. Jest to pewna gwarancja, że inwestycja w
nauczenie się programu podnosi wartość specjalisty na rynku i pozwala łatwiej znaleźć



pracę.
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