
Java!

Przez długie lata idealnym językiem do zastosowań naukowotechnicznych był Fortran. W
latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych oprogramowanie tworzono w Fortranie IV lub
Fortranie 77. Dopiero w latach dziewięćdziesiątych język C i C++ wyparł Fortrana z
zastosowań technicznych. Nie było to całkowite wyrugowanie wiele programów
inżynierskich nadal ma procesory napisane w języku Fortran. W języku C lub C++
dopisywano środowisko GUI. Nowa postać Fortrana, czyli Fortran 90, jest dość
popularnym językiem programowania na superkomputerach. Powstaje też nowa wersja
języka pod roboczą nazwą Fortran 2000.

Zdecydowana większość oprogramowania
inżynierskiego, powstającego w ostatnim
dziesięcioleciu była tworzona w języku C i C++, który
zdominował bardzo mocno ten segment
oprogramowania. Mimo wielu wspaniałych zalet, język
C ma jednak okrutną wadę zależność od sprzętu, a
dokładnej od środowiska systemowego. Powstało wiele
firmowych rozszerzeń języka skutecznie broniących
oprogramowanie przed możliwością przeniesienia.

Od wielu lat marzył się programistom język w pełni
elastyczny, niezależny od sprzętu. Teoretycznie rzecz
biorąc, język taki zawsze mógł powstać, był tylko jeden
problem język musi posługiwać się pojęciem wirtualnej
maszyny. Nie ma z tym większego problemu, poza
problemem wydajności. Języki tworzące kod niezależny od komputera są po prostu bardzo
mało wydajne. Przyszły jednak czasy komputerów osobistych z silnymi procesorami i
wrócono do idei języka niezależnego od środowiska sprzętowego.

Java nie była planowana jako język ogólnego zastosowania. Definicja tego języka jest
zbliżona do C++, z pewnymi modyfikacjami. Cały pomysł opiera się na założeniu, że kod
wynikowy będzie wykonywany na maszynie wirtualnej. Emulator maszyny wirtualnej Javy
jest dostępny we wszystkich liczących się przeglądarkach internetowych (Netscape,
Internet Explorer) oraz w systemach operacyjnych (Windows 95/98/NT, Unix, MacOS).
Przyjmuje się, że program napisany w Javie może być uruchomiony (bez modyfikacji)
wszędzie.

Niestety, nie ma róży bez kolców. Dość dużym problemem jest wydajność takiego
programu. Wykonywanie programu przez pośrednika, czyli emulator, jest mało efektywne.
Dużo się jednak zmieniło w technice przetwarzania i niekorzystne porównanie czasu
wykonania programu napisanego w Javie w stosunku do programu napisanego w C z relacji
10:1 systematycznie zmienia się na korzyść Javy. Wciąż jednak wielki system obliczeniowy
jest poza zasięgiem Javy. Ale czy trzeba pisać wielkie systemy?

Być może rozwiązaniem radykalnym będzie wprowadzenie układu scalonego,



realizującego sprzętową emulację maszyny wirtualnej.

Jeszcze żaden język tak szybko nie wszedł do praktyki programowej. Z dnia na dzień

przybywa programistów stających się fanami Javy.

Język Java zmienia nieco filozofię programowania. Zachęca do pisania małych programów,
rozwiązujących wycinkowy problem. Obecnie trudno sobie wyobrazić napisanie całego,
dużego systemu CAD w Javie. Nie jest to język i środowisko do pisania wielkich aplikacji.
Fani Javy twierdzą, że wielkie aplikacje będą często zamieniane na zestaw mniejszych
programów napisanych w Javie. Na pewno Java opanuje aplikacje wykorzystujące sieć.
Staje się także językiem do pisania aplikacji wstawek dla dużych systemów CAD.

Wydaje się, że w ciągu najbliższych lat Java w zastosowaniach CAD/CAM stanie się

językiem uzupełniającym w stosunku do C++.
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