
Może Linux

Popularność Linuksa zaskakuje wszystkich obserwatorów rynku komputerowego. Ten
darmowy Unix zdobywa coraz większą rzeszę użytkowników i wykazuje dynamikę
rozwoju większą niż markowe produkty. Gdzie Linux zaczyna już dominować?

Podstawowym zastosowaniem Linuksa jest praca w
charakterze serwera sieci małej lub średniej firmy,
dbającej o dobry dostęp do Internetu. W tej roli Linux
jest wręcz idealny. Na średniej klasy PC możemy
zorganizować serwer plików oraz drukarek
zastępujący komercyjne i wolniejsze oprogramowanie
Windows NT. Możemy postawić serwer WWW i fire
wall. Uniksowy mechanizm dostępu do zasobów
zapewnia bardzo dużą wydajność i świetną ochronę.

W sieci opartej na jednym serwerze linuksowym
może pracować kilkadziesiąt biurowych stacji
klienckich, np. z Windows 98. Dla takiego
rozwiązania nie ma obecnie równie atrakcyjnej
alternatywy. Markowe rozwiązania klasy serwer
Windows NT lub serwer Netware są rozwiązaniami
znacznie droższymi i mniej wydajnymi.

Inaczej jest natomiast w zastosowaniach klienckich. Linux jako stacja robocza lub klient
sieci nie jest jeszcze popularnym rozwiązaniem. Główną przeszkodą nie jest sam system,
bo ten zachowuje się doskonale, ale brak aplikacji, do których użytkownicy są
przyzwyczajeni. W ostatnich miesiącach zaszły jednak duże zmiany. Firmy, którym marzy
się skuteczna walka z dominacją Microsoftu, zapowiadają przygotowanie swoich
produktów dla środowiska Linux. Niestety, w tym głosie nie słychać informacji o "planach
linuksowych" producentów programów dla inżynierów. Od kilku lat producenci
oprogramowania inżynierskiego deklarują Windows NT jako docelową platformę.
Deklaracja taka pochodzi zarówno od producentów związanych z MS Windows, jak i
tworzących programy na uniksowe stacje robocze. Oprogramowanie dla stacji roboczych
tradycyjnie omijało platformę intelowską. Nie powstawały systemy inżynierskie pracujące
w środowisku Uniksa intelowskiego.

Z obserwacji rozwoju informatyki wiemy, że największe sukcesy odnoszą firmy, które
odkrywają nową niszę rynkową. Może tak będzie również w przypadku oprogramowania
CAD/CAM produkowanego dla Linuksa?

Kolejne wydanie Katalogu Oprogramowania Inżynierskiego, który dołączyliśmy do
czerwcowego numeru CADCAM FORUM, mile zaskakuje liczbą oferowanych na polskim
rynku produktów. Wśród rodzimych programów jest wiele specjalistycznych, dla
niewielkiej liczby użytkowników programów ściśle "autorskich", tzn. stosowanych tylko
przez autorów do rozwiązywania szczegółowych problemów technicznych.



Jest też pewna grupa programów bardzo profesjonalnych, uznanych i stosowanych na
całym świecie. Tylko kilku firmom udało się, w naszej rzeczywistości, zbudować zespoły
autorskie, produkujące oprogramowanie CAD na najwyższym poziomie światowym.

W Polsce jest to szczególnie trudne rynek oprogramowania nie jest chroniony systemem ceł
i opłat, nie ma też preferencyjnego systemu podatkowego. Cechą charakterystyczną
polskich programów cadowskich jest zamiłowanie do środowiska Microsoft. Wśród 200
programów udało się znaleźć tylko kilka pracujących w Uniksie.

Otwierając się na europejskie rynki zbytu, warto zrewidować przyzwyczajenia i
zainteresować się Linuksem.
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