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Solid Edge ST е изключително компетентна CAD система. Ако търсите нова CAD 
система въз основа единствено на нейните достойнства, Solid Edge трябва да 
бъде във вашия списък за оценка. Освен това, има и един случай, когато Solid 
Edge не е просто някаква, а очевидна алтернатива. И това е, ако обмисляте да 
мигрирате от SolidWorks.  
 
Това не е оценка за стойността на продуктите или становище, въз основа на това дали или не ми 
харесват двете фирми доставчици. Това е техническо разграничение. Нека първо да обясня защо 
повдигам темата, и второ - каква е целта.  
 
SolidWorks бе може би най-успешният MCAD продукт на пазара до скоро - по отношение на броя 
на потребителите, средствата за обучение, подкрепа на потребителски групи и редица други 
фактори. Когато Dassault Systemes купи компанията през 1997 г., тя стана "кокошката, която снася 
златните яйца". Ако сте слушали баснята на Езоп от която тръгва тази фраза, може би вече знаете 
как се случва това. В продължение на 10 години, Dassault Systemes позволяваха на SolidWorks да 
се развиват самостоятелно, правейки нещо свое. Спомням си една пресконференция, на която 
попитах президент и главен изпълнителен директор на Dassault Sytemes Бeрнард Шарлз за това и 
той каза, че всичко, което той иска от Джон McEleney (тогава SolidWorks CEO) е "да дава стойност". 
Шарлз е роден френски оратор. Тогава предположих, че терминът "дава стойност“, когато се 
преведе от френски на английски, би означавало нещо като" дава печалба“. И това е точно онова, 
което McEleney доставяше в продължение на много години. 
 
През 2007 г. Mc Eleney напусна SolidWorks и Джеф Рей, бивш главен оперативен директор, зае 
неговата позиция. Тази смяна на караула сигнализира за промяна в отношенията между 
SolidWorks и Dassault Systemes. Въпреки че не бе очевидно на пръв поглед, започна да става ясно, 
че това е началото на процеса на интегриране на SolidWorks в Dassault Systemes.  
 
Днес, въпреки че голяма част от старата гвардия продължава в SolidWorks, са налице някои 
забележителни дезертьорства. Джон Хирщрик, основател на SolidWorks, напусна Dassault 
миналата година. Остин О'Мали, който оглавяваше SolidWorks R & D, също напусна по същото 
време и бе заменен с Джан Паоло Баси, който по наличните сведения е силно фокусиран върху 
развитието на SolidWorks V6. И Джеф Рей, бившият главен изпълнителен директор на SolidWorks, 
който се премести в изпълнителното бюро на Dassault Systemes, също вече е напуснал. Сега вече 
това не е същия SolidWorks. Стратегия на фирмата се управлява от Dassault Systemes, от Париж. 
Дали промяната е нещо добро или не, само времето ще покаже. Шарлз и другите топ мениджъри 
на DS са интелигентни и опитни хора. Но те имат различна гледна точка на бизнеса от хората, които 
първоначално стартираха SolidWorks. 
 
Преди известно време, DS SolidWorks показаха прототип на нова версия на своя софтуер, наречен 
SolidWorks V6. Писах за него през февруари миналата година, в статията „SolidWorks V6 не е 
SolidWorks“. SolidWorks V6 е (или ще бъде) базиран „в облака“ CAD продукт, изградена с помощта 
на технологията на DS, която първоначално е разработена за CATIA и ENOVIA V6. Това обаче не е 
същата програма, като наличния днес SolidWorks. Съществената разлика ще бъде използването на 
CGM геометрично моделно ядро, вместо сега използваното Parasolid ядро (собственост на 
Siemens PLM). 
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На годишната конференция SolidWorks World през февруари миналата година, топ мениджърите 
от DS SolidWorks опитаха да успокояват своите клиенти, заявявайки, че те ще продължат да 
подкрепят съществуващата версия на SolidWorks толкова дълго, колкото клиентите искат да го 
използват. Те поясниха, че те ще продължат да използват Parasolid геометрично моделиране 
ядрото в десктоп версията и посочиха, че развойния екип, който работи по SolidWorks 2013 е дори 
по-голям от екипите, които са работили в предишните версии. С тези уверения, потребителите на 
SolidWorks вероятно би трябвало да се чувстват спокойни за дългосрочната наличност и 
поддръжка на избраната от тях CAD система. Вероятно. С изключение на това, че някои събития и 
твърдения, взети заедно, просто не изглеждат достоверно. Поне за мен.  
 
Да започнем с това: Siemens гарантира Parasolid като продукт с "равнопоставен достъп за всички", 
но е очевидно, че Dassault никак не харесват факта, че се налага да плащат лицензни отчисления 
на конкурент като SIEMENS, за да използват Parasolid в SolidWorks. Бeрнард Шарлз e считан за 
"бащата на CATIA" и би било странно, ако той не е силно мотивиран да придвижи SolidWorks 
клиентите към технологичната платформа на CATIA. 
 

 
 
И какво точно в екипа на SolidWorks 2013 е "по-голямо?" Цифрите тук може да бъдат подвеждащи. 
Вие не може да се измервате разработка на софтуер чрез "човеко/месеци". Вие трябва да 
погледнете в състава на отбора. Дали в този отбор са играчи от експертно ниво или е направен 
предимно от офшорни външни разработчици? Дали в SolidWorks "най-добрите хора" работят по 
текущата версията за настолни компютри или по новата версия V6? 
 
Много разумни хора, които познавам гадаят и вярват въз основа на това, което са виждали досега, 
че фокусът на Dassault Systemes "ще се пренасочи към SolidWorks V6, и далеч от сега 
съществуващата десктоп версия на SolidWorks. Не е задължително да я напуснат „стъпка по 
стъпка“, но е възможно да я оставят без вниманието, което заслужава. Ако това се случи, 
потребителите на SolidWorks ще трябва да вземат някои трудни решения: 
 
• Да останат с наличната версия на SolidWorks, и да се надяват на най-доброто; 
• Да преминат към SolidWorks V6 или 
• Да преминат към друга CAD система. 
 



Разходите при преход, дали към SolidWorks V6 или друга CAD система не са само такси за 
лицензиране на софтуера, но такива за преквалификация на персонала и миграция на данните. 
Разходите за преквалификация могат да бъдат значителни, независимо дали ще отидете към 
SolidWorks V6 или друго. Най-сериозните разходи, които често могат да излязат извън контрол, са 
за миграцията на данни между системи за автоматизирано проектиране с различни геометрични 
ядра за моделиране.  
 
Проблемът при различните геометрични ядра за моделиране е, че те просто са несъвместими. 
Несъвместими са дори CGM и ACIS, които са собственост на един и същи производител – Dassault 
Systemes. Както със сигурност не са съвместими CGM и Parasolid. Те се различават достатъчно в 
начина, по който представят и манипулират CAD данните, така, че не е възможно да обменят 
данни един към друг с пълна (или дори напълно предсказуема) надеждност. (Ако искате да 
научите малко повече за това, прочетете „Академичен преглед на оперативната 
съвместимост“ и „Преглед на Гуруто за ядрото за оперативна съвместимост“, в стария ми блог, 
www.evanyares.com). Има редица компании, разработващи софтуерни транслатори, които могат 
да свършат добра работа при прехвърлянето на данни между системи с различните ядра. Някои 
от тези компании дори предлагат инструменти за валидиране на модела, за да се определи кои 
файлове не са пренесени правилно. Разумни приблизителни оценки, които съм чувал, сочат 
успеваемост при около 90 до 95 % от файлове. Това означава, че може да се наложи ръчно да 
възстанови 5% до 10% от вашите CAD файлове, а може и да се наложи допълнително и още 5 до 
10 % върху това, или общо за 10 до 20 % от всички налични 3D данни във фирмата. За средно 
голямо предприятие, разходите за ръчно възстановяване на такъв обем CAD файлове могат да 
варират от стотици хиляди до милиони долари. 
 
Имайте едно на ум от наличния опит при мигриране на данни между различните CAD програми 
на Dassault Systemes: Все още преходът от CATIA V4 към CATIA V5 е изключително болезнен за 
потребителите на CATIA. Компаниите, които се специализират в CAD валидиране на данните все 
още правят добри приходи от „поправяне“ на проблеми в CAD файлове, които са били 
„преведени“ от V4 до V5. Dassault Systemes и досега не са предложили транслатор между своите 
собствени системи SolidWorks и CATIA. Няма никакво основание да вярваме, че миграцията от 
SolidWorks, който използва ядрото на Parasolid, към SolidWorks V6, който ще използва ядрото CGM, 
ще бъде безболезнена. 
 
За потребителите ще бъде хубаво ако тези страхове за бъдещето на SolidWorks се окажат 
напразни. В най-добрият от всички светове, Dassault ще продължат да усъвършенстват и 
поддържат сега съществуващата версия на SolidWorks. Те ще се върнат за да отстранят устойчиви 
и дългогодишни бъгове и дразнители и ще добавят нови функции, като например свободно 
моделиране без история на построенията. Те ще направят така, че програмата да е ефективен 
инструмент за дълго, дълго време. Те ще следват нуждите на почти 1.8 милиона продуктови 
дизайнери и инженери, които разчитат на SolidWorks, така че да могат да си вършат работата. Но, 
ако това не се случи в действителност, най-добрият вариант за потребителите ще бъде да 
обмислят преход към други CAD системи. 
 
Списък на алтернативите не е толкова дълъг. Идеалната алтернатива би бил продукт, който 
работи с директно моделиране без история, ще трябва да чете SolidWorks файлове директно 
без транслатори и да предлага инструменти за ре-параметризация на външни 3D Solid 
модели. Той ще използва Parasolid геометрично моделиране на ядрото, за да се сведат до 
минимум въпросите, свързани с проблеми от съвместимост на данните. Той ще се продава на 
конкурентна цена, в същия диапазон както SolidWorks. И ще се доставя от стабилна и добре 
управлявана фирма.   Има само един добре познат CAD продукт, която отговаря на тези 
критерии: Solid Edge.  
 

Ето цялата статия: http://www.3dcadtips.com/why-solid-edge-matters-part-2/ 
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