
Serwer oprogramowania inżynierskiego

Przed rokiem zaczęliśmy tworzyć bazę informacyjną o dostępnym w Polsce
oprogramowaniu inżynierskim. Zebrane informacje o ponad dwustu programach
umieściliśmy w Internecie oraz udostępniliśmy na dyskietkach. Baza jest stale rozwijana i
aktualizowana. Obecnie przygotowujemy kolejne jej wydanie tym razem w postaci
książkowej.

Żywe zainteresowanie, z jakim spotkał się nasz Katalog Oprogramowania Inżynierskiego
skłoniło nas do rozszerzenia informacji. Podążając za potrzebami rynku, będziemy
umieszczać więcej danych o omawianym programie i jego sprzedaży.

Uruchamiamy również internetowy serwer z
oprogramowaniem inżynierskim. Na serwerze będziemy
umieszczać oprogramowanie dostępne na rynku. Każdemu
programowi przydzielimy na dysku obszar do zapełnienia,
na którym można będzie umieszczać: informacje o
programie, wersje demonstracyjne programu, wersje
handlowe programu, informacje o sprzedaży i klientach.
Mamy nadzieję, że tak zorganizowany serwer stanie się
ważnym medium informacyjnym.

Ale czy Internet jest już tak popularny wśród użytkowników
CAD/CAM?

Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Okazuje się, że mimo
dynamicznego rozwoju Internetu w Polsce, wiele dużych
przedsiębiorstw przemysłowych pozostaje poza tą siecią.
Inaczej jest z małymi firmami prywatnymi. Te mają zazwyczaj dostęp do Internetu via
modem i wiele z nich intensywnie go wykorzystuje. Obowiązkowy dostęp do Internetu
mają firmy zajmujące się dostawami oprogramowania inżynierskiego. Jest też pewna grupa
firm, użytkowników systemów CAD/CAM, stale korzystających z Internetu w swojej
pracy. Są to firmy o rozproszonej lokalizacji oraz firmy współpracujące z zagranicą.

Aktywnym użytkownikiem Internetu jest również pewna grupa firm tworzących
oprogramowanie. Wynika to z dwóch powodów: po pierwsze dostęp do Internetu jest im
niezbędny przy tworzeniu oprogramowania, po drugie firmy te wykorzystują
telepracowników. Tworząc oprogramowanie musimy mieć dostęp do wielu informacji,
które są udostępniane jedynie w Internecie. Przykładem mogą być: listy dyskusyjne
związane z kompilatorami, sterowniki do sprzętu, często udostępniane tylko w Internecie,
pliki z poprawkami itp.

Praca programisty świetnie pasuje do świata telekomunikacji. Programista- -telepracownik
często wykonuje swoje zadania nie "przychodząc" tygodniami do pracy. Również niektóre
usługi inżynierskie powoli poddają się "chałupnictwu teleinformatycznemu". Projektanci
często wykonują obliczenia i przygotowują dokumentacje, nie wychodząc ze swojego



domu. Mechanizm poczty internetowej i przesyłania plików doskonale spełnia zadanie
komunikowania się z resztą zespołu.
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