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100 numerów

Wszelkie okrągłe rocznice nastrajają do refleksji. Setne wydanie CADCAM FORUM

zachęca do podsumowania naszej działalności, do zastanowienia się, czy spełniamy

swoją misję, co powinniśmy zmienić.

CAD forum, bo taka była pierwotna nazwa czasopisma, zaczynało przed dwunastoma

laty (szczegółowa historia CADCAM FORUM zamieszczona jest w numerach 7/1997 oraz

1/2000). Inaczej wówczas wyglądał rodzący się dopiero rynek oprogramowania, inaczej

rozumieliśmy cel wydawania naszego pisma. W pierwszych numerach CAD forum

przekonywaliśmy inżynierów do korzystania z komputera w pracy zawodowej. Jeszcze

wówczas musieliśmy dyskutować z oponentami o sensowności stosowania komputerów

w biurach projektów i halach produkcyjnych. Dzisiaj już nikt nie dyskontuje ich

wartości - no, może z małym wyjątkiem: w środowisku architektów pojawiają się od

czasu do czasu głosy tolerujące obecność komputera jedynie jako maszyny do

kreślenia, a nie jako narzędzia wspierającego twórczą pracę architekta.

W ciągu kilku pierwszych lat ukazywania się naszego pisma ukształtowała się jego

zasadnicza tematyka. Stało się ono głównym informatorem o oprogramowaniu

popularnym na polskim rynku. Najwięcej miejsca poświęcaliśmy tanim programom

CAD-owskim. Programy z najwyższej półki na początku lat dziewięćdziesiątych nie

budziły zainteresowania. Dopiero w drugiej połowie tej dekady pojawili się odbiorcy

systemów wysoko zaawansowanych.

W tym czasie CADCAM FORUM z dwumiesięcznika stał się miesięcznikiem.

Zaawansowane systemy CAD-owskie eksploatowane były na uniksowych stacjach

roboczych i dopiero zaczynało się mówić o przenoszeniu oprogramowania na pecety.

Ten okres był bardzo dobry dla rozwoju narzędzi wspierających pracę inżyniera. Szybko

przekształcająca się gospodarka wchłaniała duże ilości sprzętu i oprogramowania CAD.

Rozwijały się usługi dodatkowe, przede wszystkim szkolenia. Przybywało inżynierów

biegle posługujących się oprogramowaniem CAD/CAM. Niestety, ten boom dość szybko

się skończył i obecnie jesteśmy w kryzysie, którego nie pamiętają najstarsi CAD-owcy.

CADCAM FORUM przez lata był kierowany do wszystkich inżynierów używających

komputera do pracy. Od początku ukazywania się CAD forum wiedzieliśmy, że ta

formuła nie wytrzyma próby czasu i w miarę rozwoju narzędzi CAD-owskich będzie

trudna do utrzymania. CADCAM FORUM powinien być magazynem przeznaczonym tylko

dla inżynierów mechaników, materiałowców, organizatorów produkcji. Taką wizję pisma

realizujemy, powołując w 2001 roku nowy tytuł - AEC forum, który roboczo

nazywaliśmy "CAD forum dla architektów i inżynierów budownictwa". Tematyka

architektoniczo-budowlana od roku 2002 nie będzie obecna w CADCAM FORUM.

Warto też wspomnieć o naszym informatorze - Katalogu Oprogramowania

Inżynierskiego. Ten rocznik rozpoczął już samodzielny byt i stanowi ważne źródło

danych.

Przeglądając 100 numerów CADCAM FORUM, trudno oprzeć się następującej refleksji:

czasopismo jest do pewnego stopnia zwierciadłem kondycji naszego przemysłu. Jego

objętość, format i tematyka są ściśle z nią związane. Były lata chude, były tłuste. Setny

numer zbiegł się z poważnym kryzysem i często powtarzane hasło "przetrwać"

najkrócej pokazuje to, co dzieje się w środowisku CAD-owskim. Miejmy nadzieję, że



kryzys osiągnął już dno i najbliższe miesiące będą wychodzeniem na prostą.


