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Zmiany

CADCAM FORUM ukazuje się już 12 lat, które dla systemów CAD/CAM stanowią całą

epokę. W pierwszych numerach - wtedy jeszcze CAD forum - umieszczaliśmy głównie

opisy prostych systemów wspomagających prace kreślarskie. Wszyscy byliśmy wtedy

świadomi, że profesjonalny CAD zagości w końcu na pecetach i stanie się w Polsce

popularny. Opisy systemów i stacji roboczych za kilkadziesiąt tysięcy dolarów

traktowaliśmy wyłącznie jako ciekawostki. Nie było wówczas w Polsce żadnego

przedstawiciela profesjonalnych programów CAD-owskich. Rynek dopiero się

kształtował i braliśmy w tym czynny udział.

Niezwykłą rolę odgrywał wówczas program AutoCAD,

który stał się edukatorem całego środowiska.

Jako ciekawostkę wspomnieć należy dyskusje o

zasadności komputerowego wspomagania

projektowania. Wiele było głosów, że "komputer zabija

ludzką inwencję" lub że "jeden specjalista od sprzęgieł

szybciej wykona projekt niż dziesiątki komputerów".

Głosy te świadczyły głównie o niezrozumieniu idei

komputeryzacji prac inżynierskich. Buntowało się

przeciwko niej całe pokolenie inżynierów.

Warto przypomnieć, że pierwsze numery CAD forum

prenumerowały przede wszystkim państwowe

przedsiębiorstwa i biura projektów. Zmiany

strukturalne naszej gospodarki dopiero miały nadejść.

Prawdziwy przełom nastąpił w połowie lat dziewięćdziesiątych. Koniunktura

gospodarcza wywołała dużą podaż systemów CAD/CAM. Wzrosło zainteresowanie

użytkowników systemami bardzo zaawansowanymi. Wszyscy z branży wspominają

drugą połowę lat dziewięćdziesiątych jako okres największej prosperity rynku

oprogramowania inżynierskiego.

Wielokrotnie podkreślałem, że stan rynku systemów CAD/CAM jest bardzo dobrym

odbiciem sytuacji naszej gospodarki. Zjawiska na nim zachodzące często z dużym

wyprzedzeniem sygnalizują np. nadchodzący kryzys gospodarczy.

Od trzech lat obserwujemy w niektórych branżach prawdziwy krach. Wiodące firmy

zanotowały spadek sprzedaży i nic nie zapowiada zmiany sytuacji.

Od pierwszych numerów CAD forum wiedzieliśmy, że w miarę rozwoju i specjalizacji

oprogramowania będziemy zmieniać formułę naszego czasopisma. Wiedzieliśmy, że

minie czas dla pozycji kierowanej do wszystkich inżynierów, że specjalizacja

oprogramowania dla poszczególnych grup zawodowych niesie za sobą konieczność

tematycznego podziału naszej gazety.

Pierwszą grupą tematyczną, którą "wyprowadzamy" z CADCAM FORUM są zagadnienia

architektoniczne i budowlane. Dla inżynierów z tej branży przygotowaliśmy nowy tytuł -

AEC forum, którego pierwszy numer ukazał się w kwietniu bieżącego roku. W roku

2001 będziemy jeszcze utrzymywać w CADCAM FORUM tematykę architektoniczno-

budowalną, całkowicie wycofując ją z końcem tego roku. Dzięki tej operacji przybędzie



na łamach CADCAM FORUM miejsca na artykuły dla mechaników i technologów.

Zmiany w naszym czasopiśmie były wielokrotnie konsultowane z czytelnikami i mamy

nadzieję, że CADCAM FORUM bardziej zintegrowane tematyczne spotka się z większym

zainteresowaniem.


