
Nielubiany komputer

Już pierwsze komputery wspomagały pracę inżyniera. Przez wiele lat zastosowania
inżynierskie maszyn cyfrowych były dominującą formą wykorzystania nowego, genialnego
narzędzia. Od pierwszych zastosowań środowisko inżynierów podzieliło się na dwie grupy:
entuzjastów wykorzystania komputerów w pracy inżyniera oraz na zagorzałych
przeciwników. Grupa przeciwników, początkowo dość liczna, w miarę upływu czasu
malała. Głównym argumentem za stosowaniem maszyny cyfrowej stał się pieniądz i
wymagania gospodarki rynkowej. Stara zasada "szybciej, lepiej, taniej" w wielu
przypadkach stawała się łatwiejsza do realizacji po wprowadzaneniu komputer z
odpowiednim oprogramowaniem.

Zauroczeni dość szybkim rozwojem rynku cadowskiego
w Polsce nie dostrzegamy kilku ważnych instytucji, które
dość skutecznie bronią się przed informatyzacją.
Instytucje te oczywiście nie podlegają prawom
gospodarki rynkowej są utrzymywane przez podatnika.

W szczególnie uprzywilejowanej sytuacji znajduje się

administracja terenowa. Cyfrowa ewidencja gruntów to
największy rynek programów GIS, choć tylko niewielka
liczba gmin stosuje te systemy. Podjęcie decyzji na
szczeblu centralnym o wprowadzeniu standaryzacji
archiwizacji i oprogramowania GIS zmieniłoby ten stan.
Przyrost sprzedaży programów GIS będzie wówczas
liczony w tysiącach procentów. Szacuje się, że w tym
roku zostanie sprzedane w Polsce około 10 000
programów CAD. Nie trudno obliczyć, że jeśli wdroży się program cyfrowej ewidencji
gruntów w każdej gminie, to rynek programów GIS będzie większy od rynku programów
CAD. Ale na masowe wdrożenie GIS-ów pewnie będziemy musieli poczekać. W wielu
urzędach gminnych komputer nie znalazł jeszcze zastosowania jako maszyna do pisania, a
narzucenie standardu wykorzystania systemu GIS jest interpretowane jako zamach na
samorząd.

Wiele firm, wdrażających systemy CAD/CAM/GIS, narzeka na małą wiedzę absolwentów
uczelni technicznych. Mimo spektakularnych sukcesów wdrażania komputerów do szkół,
uczelnie w oczach przemysłu są postrzegane jako ostoja konserwatyzmu. Tylko na uczelni
można usłyszeć z dumą wypowiadane słowa: "w swojej pracy konstruktora nigdy nie
użyłem komputera i jestem profesorem". Nietrudno sobie wyobrazić absolwenta
kształconego na takich wzorcach. Model kształcenia inżyniera opracowano w latach
pięćdziesiątych i przez kolejne dziesięciolecia był on jedynie modyfikowany. Nowe
przedmioty, z zakresu komputerowego wspomagania projektowania, stały się jedynie
małym uzupełnieniem procesu kształcenia. Programu nauczania nie można w
nieskończoność wydłużać; trzeba sobie uświadomić, że wprowadzenie nowych
przedmiotów musi się odbyć kosztem starych.



Czy od inżyniera w dalszym ciągu będziemy wymagać biegłości w kreśleniu, w ręcznym
rysowaniu perspektywy, w stosowaniu metod obliczeniowych do których wystarczcy suwak
logarytmiczny?

Zwolennicy tradycyjnego kształcenia konstruktorów głoszą: "jeśli zabraknie prądu i
komputera, to nasz inżynier ciągle będzie mógł pracować". Niestety jest to cena za
oderwanie uczelni technicznych od rzeczywistości.

A podatnik płaci.
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