
Polski CAD nie lubi Unixa

Katalog Oprogramowania Inżynierskiego mile zaskakuje nas liczbą polskich produktów.
Wiele spośród rodzimych programów jest ściśle autorskich, tzn. o niewielkiej liczbie
użytkowników i stosowanych do rozwiązywania szczegółowych problemów technicznych.

Jest też pewna grupa programów wytworzonych z wielkim kunsztem, w pełni
profesjonalnych, uznanych i stosowanych na całym świecie. Tylko kilku firmom udało się
w naszej rzeczywistości zbudować zespoły autorskie produkujące oprogramowanie
CAD-owskie na najwyższym poziomie światowym. Tworzenie oprogramowania w Polsce
jest szczególnie trudne polski rynek oprogramowania nie jest chroniony systemem ceł i
opłat, nie ma też preferencyjnego systemu podatkowego.
Należymy do grupy krajów o jednym z najwyższych
wskaźników obciążenia podatkowego inwestycji.
Dlatego też polska grupa producentów walczących o
rynki światowe jest bardzo wąska. Natomiast kraje,
doceniające szczególną rolę rozwoju oprogramowania,
wytworzyły finansowe mechanizmy zachęcające do
inwestowania w ten sektor gospodarki.
Wiele programów zamieszczonych w Katalogu
Oprogramowania Inżynierskiego powstało w latach
osiemdziesiątych, teraz są dość słabo utrzymywane a za
kilka lat staną się już programami historycznymi. Tylko
nieliczne programy polskie są ciągle rozwijane,
natomiast liczba programów CAD-owskich
wytwarzanych w Polsce maleje.
Cechą charakterystyczną polskich programów
CAD-owskich jest zamiłowanie do środowiska Microsoft. Na blisko 200 programów udało
się znaleźć tylko kilka działających w Unixie. Dlaczego nasi producenci są tak daleko od
Unixa?
Na pewno przyczyn należy szukać też w samym systemie Unix przez wiele lat był w Polsce
mało popularny. Popularność przyniosły mu zastosowania biznesowe i silne stacje
CAD-owskie. Trudno zresztą mówić w Polsce o popularności silnych stacji CAD ciągle
specjalizujemy się w ?CAD-zie popularnym?. Zapowiedzi producentów wielkich
systemów, że docelową platformą będzie system NT wraz z otoczeniem typu MS Office,
nie należy traktować zbyt dosłownie i rezygnować z uniwersalności tworzonego
oprogramowania.
Polskie programy cechuje również nadmierne wiązanie się z jedną platformą i jednym
środowiskiem. Przykładowo, programy pisane w języku C powinny charakteryzować się
niezależnością co najmniej od producenta kompilatora, ale niestety najczęściej tak nie jest.
Zamiłowanie do stosowania niestandardowych rozszerzeń producenta powoduje, że
program mocno wiąże się z jednym rodzajem kompilatora i zamyka sobie drogę rozwoju na
inne platformy. Programista stosując rozszerzenia producenta ułatwia sobie pracę w
początkowym etapie powstawania programu. Ale łatwe przyśpieszenia mszczą się przy
próbie przeniesienia programu na inną platformę. Nadmierne wiązanie się z jednym



środowiskiem nie opłaca się na dłuższą metę. Wiele programów ma kłopoty z przejściem
między Windows 3.11 a Windows 95.

Drugim problemem naszych programów jest projektowanie, które nie uwzględnia wersji
wielojęzykowej. Kto jak kto, ale my powinniśmy pamiętać, że program musi pozwalać na
łatwe przygotowanie nowej wersji językowej. Formalnie jest to zabieg bardzo prosty, jeśli
program ma wszystkie komunikaty w oddzielnych plikach lub modułach. Ale jeśli projekt
programu nie przewidział innej wersji językowej, to... żegnaj nowy rynku.

Producenci! Twórzcie programy z możliwością zmiany środowiska systemowego i w
wersjach wielojęzykowych. Mamy liczne przykłady programów, które odniosły sukces na
polskim rynku a niestety nie mogą wejść na rynki światowe, ponieważ koszt przygotowania
wersji narodowej lub zmiany środowiska jest zbyt wysoki, aby podjąć ryzyko.
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