
Бъдещето на SolidWorks 

Обобщение на обобщенията от SolidWorks World 2012 

 

Статия на Matt Lombard в Designsuff Blog – (връзката към оригиналната статия е тук …) 

 

По време на традиционната годишната конференция SolidWorks World 2012 хората търсеха някаква яснота 

за бъдещето на SolidWorks – както за компаниятя, така и за продукта. Някакси изглежда, че от  SolidWorks 

изпращат различни съобщения до различни групи хора. Аз не съм сигурен дали това ще увеличи доверието 

на потребителите към Solid Works, но Вие може да направите вашите изводи за себе си.  

 

Eтo няколко различни прогнози за бъдещето на SolidWorks от водещи блогъри и аналитици: 

 

Юън Ярс. (SolidWorks V6 is not SolidWorks) Юън излага позиция, поддържана за кратко и от мен докато 

пишех за Design World, но трябва да кажа, той се справя много по-добре от мен. В своята статия, озаглавена 

"SolidWorks V6 не е SolidWorks", той се обръща внимание на разграничаването между SolidWorks 

компанията и SolidWorks продукта. Има и друг SolidWorks - платформата. SolidWorks V6 (според Мат Уест) е 

името на платформата от следващото поколение. Софтуерните продукти върху тази платформа ще имат 

имена, които все още не са определени. N!Fuse е първият подобен продукт. Live Buildings звучи така, катo че 

ще бъде друг. Ще има други CAD продукти, в някакъв бъдещ момент. Прочетете статията. Тя е кратка. 

Съгласен съм с всичко, което Юън казва, особено частта, че SolidWorks са могли да избегнат  объркването, 

ако не бяха използвали марката SolidWorks за идентифициране на новия си продукт. Неговата гледна точка 

е, че SolidWorks V6 няма да е SolidWorks. И той е прав. 

 

Рандал Нютон. (SolidWorks 2013 will launch as legacy software) Рандал има различна гледна точка, до голяма 

степен коментирайки същите факти. Той казва, че SolidWorks 2013 ще стартира като наследен (legacy) 

софтуер. Той също прави изявление (което може да се окаже спорно), че "най-вероятно това ще бъде 

последната версия на SolidWorks, базирана върху Parasolid 3D ядро." Рандал отива и по-далеч за да каже, че 

SolidWorks може да се разклони във  V1 и V6, подобно на разклоняването на Autodesk в AutoCAD и Inventor. 

Това е интересно и аз бих искал да вярвам, че е вярно, но ако стане вярно, аз не мисля, че това ще е така  

защото Dassault Systemes са го планирали по този начин. Планът изглежда е, че SolidWorks V1 ще е края на 

живота на продукта такъв, какъвто е днес. В SolidWorks не се наблюдава значително развитие от 2007 г. 

насам, и това може да продължи и в бъдеще. Microsoft "поддържа" Windows XP дълго време след 

обявяването на Vista и дори Windows 7. No това не означава, те са изразходвали някаква енергия, за да я 

развиват. 

 

Рупиндер Тара. (SolidWorks: The Kernel Change) Рупиндер изглежда е зациклил върху "смяната на ядрото". 

Той позволява на Bassi (директор технологии в SolidWorks Corp.) да се измъкне с постяване на «розови» 

очила: "Потребителят няма да усети смяната на ядрото". Това противоречи на мнението на Рандал. "Ще има 

SolidWorks 2013 с Parasolid. И SolidWorks 2014 с Parasolid. И SolidWorks 2015 с Parasolid. ". Накрая, той стига 

до извода -  «но ядрото V6 ще бъде двигател на бъдещето». Това е мястото, където ще се осъществява 

развитието. Това е мястото, където е сърцето на Dassault "Ако това не се промени, аз не съм сигурен какво 

друго може. Промяната може да е добра в края на краищата, но все пак е промяна. 

 

Роб Родригес. (SolidWorks World 2012 in a Nutshell) Роб е написал много за събитието Solid Works World 

2012, след това за SW2013, и накрая за V6. Той казва "Имам чувството, че ще минат поне 2-3 години, преди 

ние ще бъдем в състояние да закупим SolidWorks V6 ", но от това, което чух в общите сесии, звучеше като че 

ли следващото поколение Solid Works ще пристигне през 2013 г. 

 

Изглежда,  SolidWorks правят опит да затворят обратно в бутилка духа, който Джеф Рей отприщи, с 

признанията си за „смъртта на SolidWorks” пред Develop3D, но се опитват да го naнаправят без да 

предоставят подробности. 

 

Връзката към оригиналната статия е на този адрес … 
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