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Anonim pilnie poszukiwany

Zbigniew Kacprzyk

Przed kilkoma laty w gronie przedstawicieli organizacji promujących systemy CAD zastanawialiśmy się nad
kierunkami rozwoju Internetu. Wydawało się wówczas, że każdy inżynier wcześniej czy później będzie miał
dostęp do Internetu, że każda firma zostanie podłączona do sieci.

Czas zweryfikował prognozy. Internet wśród inżynierów zdobywa popularność znacznie wolniej niż np. wśród
studentów politechnik. Mimo olbrzymiego postępu, nie stał się narzędziem pracy każdego inżyniera. Starsze
pokolenie dość konsekwentnie go unika. Zadziwiający jest opór biur projektowych, bo najłatwiej wdrożyć
stosowanie Internetu właśnie w projektowaniu.

Pod pojęciem Internet kryje się kilka narzędzi szczególnie pomocnych w pracy inżynierów. Podstawowym jest
poczta elektroniczna. Ten prekursor elektronicznej komunikacji między ludźmi ma trwałe miejsce również w
działalności zawodowej. Podczas projektowania wiele czasu tracimy na uzgodnienia, wymianę dokumentacji.
Wykorzystując pocztę elektroniczną, możemy te czynności uczynić mniej czasochłonnymi. Używanie jej jest
stosunkowo tanie i proste. Można powiedzieć, że tam, gdzie jest telefon, jest też możliwość korzystania z poczty
elektronicznej. Przeszkodą w jej stosowaniu jest przede wszystkim niechęć i niewiedza.

Drugim po poczcie elektronicznej dobrodziejstwem Internetu, łatwym do wykorzystania, są listy dyskusyjne,
tzw. mądrość zbiorowa. Ile to razy, pracując w programie CAD-owskim, spotykaliśmy się z problemami
wymagającymi konsultacji specjalistów. Szybka odpowiedź na nasze pytania może oszczędzić wiele wysiłku. W
sieci spotkamy zwykle kogoś, kto z podobnym problemem już się uporał i chętnie podzieli się doświadczeniem.
Problemem jest jedynie znalezienie dobrej listy dyskusyjnej. W obecnej rzeczywistości lista taka powinna mieć
moderatora odrzucającego niemerytoryczne listy. W Polsce takiej listy nie ma. Newsową listę pl.comp.cad
regularnie psują pytania o pirackie wersje aplikacji i programy służące do łamania zabezpieczeń. Oczywiście,
wiele jest pytań merytorycznych i ciekawych dyskusji. Jednak niestety łyżka dziegciu niszczy dobrą inicjatywę.

Obserwując listy newsowe, można zaobserwować zaskakujące zjawisko anonimowość. Większość
korzystających z listy przybiera pseudonimy. Użytkownik Internetu dysponujący komercyjnym adresem
pocztowym zakłada sobie anonimowe konto i daje upust swoim poglądom.

W życiu codziennym piętnujemy anonimy. W Internecie nie spotykają się one z dezaprobatą ogółu. Inżynier
przyzwyczajony jest do ponoszenia odpowiedzialności za swoją pracę. Każdy projekt opatrzony jest wieloma
podpisami. Praktykujący projektant z trudem znosi anonimowe uwagi i nie należy się temu dziwić. Jego praca
jest niezwykle odpowiedzialna i stanowi zaprzeczenie anonimowości.

Może podpis elektroniczny wniesie nową jakość do Internetu, również w części służącej wymianie myśli.
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