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3DExperience – jak do tego doszło? 

3DExperience występujące aktualnie w wersji 2019x daje swoim użytkownikom ogromne możliwości. 

Istniejące funkcje są ulepszane z wersji na wersję, a każda kolejna przynosi również nowe możliwości poprzez 

adaptowanie nowych modułów. Zarządzanie, projektowanie, digitalizacja produkcji, obsługa VR, drukowanie 3D, 

Market Place – brzmi imponująco. Kiedy zastanawiałem się nad portfolio Dassault Systemes, wysnułem tezę: Aby w 

pełni móc nazywać 3DExperience  platformą PLM musi zostać wzbogacona o moduł ERP. Działania zmierzające w 

tym kierunku zostały podjęte w końcówce zeszłego roku, kiedy Dassault Systemes nabyło firmę IQMS. Platforma 

3DExperience jest liderem rynku, cały czas jest rozwijana i daje swoim użytkownikom ogromne możliwości. Wrócę 

teraz do pytania tytułowego: jak do tego doszło?  

Najpierw był papier 

Ten podtytuł można odnieść do wielu dziedzin i tak samo było w wypadku oprogramowania CAD. Wszystkie 

wielkie przedsięwzięcia ludzkości przed erą cyfrową zostały opracowane na papierze. Może wydawać się to 

niewiarygodne, szczególnie młodym osobom wchodzącym aktualnie na rynek pracy, ale konstruktorzy czy kreślarze 

na wielkich stołach kreślarskich tworzyli dokumentację statków, pojazdów mechanicznych, plany zagospodarowania 

przestrzennego. W zależności od rozmiaru arkusza projektowego ich biura mogły mieścić się w pomieszczeniach 

przypominających sale szkolne lub hale produkcyjne. Z sentymentem można wspominać te czasy bowiem nie każdy 

dzisiaj może legalnie leżeć sobie w pracy. 

 
Rys. 1. Biuro projektowe – Nowy Jork 

http://consulting.stratasys.com/2017/01/am-perspective-on-i4-0-interoperable-part-design/
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Kiedy inżynier architektury czy urbanistyki potrzebował wizualizacji swojego planowanego przedsięwzięcia, 

musiał wykorzystać swoje zdolności manualne i anielską cierpliwość i przerobić swoje rysunki na wykroje, a na końcu 

wszystko skleić. Dzięki temu uzyskiwał makietę, które stosowane są do dziś mimo powszechności oprogramowania 

CAD. 

 
Rys. 2. Makieta budynku użytkowego 

 
Rys. 3. Makieta urbanistyczna 

 

 Jednak konstruktor zajmujący się np. projektem silnika spalinowego, nie miał tego typu ułatwienia. Abu móc 

sprawdzić jak działa opracowany przez niego projekt należało wykonać prototyp. Budowa prototypów była jedną z 

najdroższych faz opracowania produktu, dlatego tylko majętne przedsiębiorstwa mogły pozwolić sobie na budowę 

nowych produktów. W celu uniknięcia tych kosztów, czasami faza ta była pomijana, lecz obarczała ona 

przedsiębiorstwo wysokim ryzykiem związanym z produkcją niesprawdzonego produktu. 

Przyszedł CAD 

Wielkie firmy zainteresowane minimalizacją kosztów produkcji zawsze chętnie skłaniały się w stronę nowych 

technologii i innowacji, a nawet brały bezpośredni udział w ich rozwoju. Inżynierowie firmy  Avions Marcel Dassault 

opracowali oprogramowanie o nazwie CATI, które zostało wykorzystane przy  projektowaniu tunelu 

aerodynamicznego. Potrzeba matką wynalazku. 
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Rys. 4. Zastosowanie CATI w praktyce 

 

Był to wewnętrzny nieskomercjalizowany twór, który nie pozostał niezauważony przez zarząd. Sam Marcel 

Dassault poprosił o prezentacje możliwości oprogramowania i zauważył  jego potencjał. Tak narodziło się Dassault 

Systemes składające się wówczas z 15 inżynierów-konstruktorów lotnictwa pochodzących z Avions Marcel Dassault, 

które później zostało przekształcone w Dassault Aviation oraz będące jedynym klientem nowej firmy. Postanowili oni 

opracować, w oparciu o wcześniejsze doświadczenia, oprogramowanie 3D Computer-aided design, którego celem 

było wsparcie procesu projektowego. Efektem pracy była pierwsza wersja CATIA (Computer Aided Three-dimensional 

Interactive Application), która ujrzała światło dzienne w 1981. CATIA w wersji 1 posiadała funkcje modelowania 

powierzchniowego oraz moduł programowania maszyn sterowanych numerycznie. 

 

  
Rys. 5. Prezentacja nowych możliwości właścicielowi Dassault Aviation 
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W dobie dzisiejszych technologicznych rozwiązań takich jak VR powyższe screeny wyglądają archaicznie, ale 

w roku 1981 widok modelu 3D na ekranie komputera musiał być dla inżyniera ekscytujący.  Wizja przyszłości 

dyktowanej prototypowaniem 3D doprowadziła do ciągłego ulepszania CATIA oraz innych sukcesów. Kolejne wersje 

CATIA V2 i V3 (1988) wprowadzały nowe funkcjonalności. Szczególną nowością wprowadzoną z CATIA V3 była praca 

pod kontrolą UNIX, a nie jak do tej wersji miało miejsce, na komputerach typu Mainframe. CATIA V3 umożliwiała 

tworzenie coraz bardziej skomplikowanych złożeń oraz umożliwiła stworzenie pierwszego Mock-up’u 3D. 

 

  
Rys. 6. Nowa wersja V2 Rys. 7. Model samochodu w CATIA V3 

 

Kolejnym istotnym krokiem w rozwoju dla DS był mariaż CATIA i CADAM zakupionego do IBM w roku 1992, a 

następnie wypuszczenie wersji CATIA CADAM v4 w 1993. W 1996 wersja 4 rozszerzyła swoją ofertę na nowe 

platformy operacyjne takie jak AIX, IRIX, HP-UX oraz SunOS.  
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Rys. 8. Catia V4 Rys. 9. Catia V4 

Jak nietrudno zauważyć nastąpiła zmiana interfejsu oraz wzrost jakości wyświetlanych modeli 3D, do którego 

przyczynił się również rozwój coraz to lepszych kart graficznych. Nowa wersja ułatwiała  przygotowanie Digital-

Mockup’u projektowanego komponentu. Umożliwiło to całkowite zdigitalizowanie prototypowania produktu oraz 

spowodowało obniżenie kosztów projektowych. 

 

W 1997 roku miała miejsce bardzo ważna akwizycja marki SolidWorks. CAD 3D posiadające funkcjonalności 

odpowiadające potrzebom średnich i mniejszych przedsiębiorstw. Dodatkowo było to oprogramowanie działające na 

platformie Windows, co pomogło inżynierom Dassault Systemes we wdrożeniu przyszłej wersji CATIA na 

najpopularniejszy obecnie system operacyjny. 

Już nie tylko CAD 

W 1998 roku zostało zakupione oprogramowanie IBM odpowiedzialne za PDM. Następstwem tego zakupu 

było powstanie marki ENOVIA. Rok 1999 - światło dzienne ujrzała nowa wersja CATIA v5. Posiadała ona nową 

architekturę względem poprzednich. Od tej pory CATIA było dostępne na platformie Windows. Jej funkcjonalności 

zostały docenione na całym świecie, dlatego CATIA v5 jest już na rynku 20 lat! 



 
 

 

6 Baza wiedzy IBS POLAND 

  
Rys. 10. Catia V5 Rys. 11. Enovia 

Coraz Bliżej PLM 

Firma nie zwalnia i w ciągu kilku kolejnych lat poszerza swoją ofertę. Aplikacji markowanych znakiem Dassault 

Systemes. jest coraz więcej i odpowiadają one potrzebom klientów. W nowym tysiącleciu możemy wyszczególnić 

następujące kamienie milowe: 

• W 2000 została stworzona marka DELMIA na potrzeby cyfrowego wytwarzania zaadresowana w obszary 

planowania procesu, symulacji robotów, symulacji procesu obróbczego z wykorzystaniem CNC. 

• W 2005 została stworzona  marka SIMULIA na potrzeby realistycznych symulacji po dołączeniu do Dassault 

Systemes oprogramowania Abaqus. Dzięki temu do portfolio dołączył zestaw narzędzi umożliwiający 

wykonywanie analiz MES i CFD.  

• W 2007 została stworzona marka 3DVIA, której celem było udostępnienie technologii 3D dla nowych 

użytkowników nie korzystających lub niepotrzebujących wykorzystywać pełnego potencjału jaki niesie ze 

sobą CATIA.  

• W 2008 powstała wersja CATIA V6, zgodna z systemami Windows, Linux i AIX. Dassault Systèmes prowadzi 

wsparcie wyłącznie dla Windows. Od tego czasu CATIA rozwijana jest w dwóch liniach.  

• W 2010 Dassault Systemes pozyskuje EXALEAD, dzięki któremu firma zyskuje silnik wyszukiwania typu 

Search Platforms i Search-Based Applications (SBA). EXALEAD staje się później oficjalną marką  

• W 2011 została podpisana umowa z Amazon Web Services. https://www.3ds.com/about-3ds/history/ 
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Po 30 latach od uruchomienia CATIA V1 Dassault Systemes zebrało w swoim portfolio 6 rozpoznawalnych 

marek: CATIA, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, 3DVIA, EXALEAD oraz posiada umowę dotyczącą usług chmurowych. Taki 

komplet możliwości prosił się o spójną platformę. Każda z powyższych marek była oddzielnie instalowana, wymagała 

wzajemnego importowania i eksportowania plików, za czym niejednokrotnie szły straty funkcjonalności, a zarządzanie 

danymi w wielu przypadkach odbywało się na dyskach sieciowych lub, co gorsza, na lokalnych dyskach użytkowników. 

Nie każde przedsiębiorstwo korzystające np. z CATIA i SYMULIA posiadało ENOVIA aby zarządzać danymi. Produkty 

były rozwijane w dwóch liniach V5 i V6, a marka ENOVIA proponowała wiele produktów umożliwiające zarządzanie 

danymi takie jak SmartTeam (dedykowany dla średnich firm) czy produkty z rodziny ENOVIA VPLM (ENOVIA 3DCOM, 

ENOVIA V5 VPM czy DMU Solutions). 

  
Rys. 12. Enovia Smarteam Rys. 13. Enovia 3DCOM 

 

Aplikacje z rodziny V6 występowały pod wspólną sygnaturą jako wersje V6R2010x, V6R2011x, V6R2012x, V6R2013x. 

Były to kolejne wersje, w których klarowała się przyszła architektura platformy 3DExperience. 

I w końcu nadszedł czas by zmienić strategię. Nadszedł czas na: 

3DExperience 

2013x 

Pierwsza notatka prasowa o powstaniu platformy miała miejsce w roku 2012. 3DEXPERIENCE 2013x nie było 

jeszcze platformą taką jaką znamy aktualnie. W rzeczywistości to były aplikacje w wersji V6R2013x zebrane razem. 

W roku 2013 nastąpiła duża modyfikacja w sposobie postrzegania produktów Dassault Systemes i swojego rodzaju 

przygotowanie do rewolucji jaka miała nadejść lada moment. Jednymi słowy można powiedzieć, że 3DEXPERIENCE 
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2013x to był zbiór aplikacji w wersji V6, które korespondowały ze sobą poprzez bazę danych. Zmieniła się również 

nomenklatura, a aplikacje zostały przechrzczone na marki (brands).  

2014x 

Wersja 2014 jest pierwszą spójną wersją platformy 3DExperience i pierwowzorem tego co znamy z dnia 

dzisiejszego. Dassault Systemes zebrało wszystkie marki w obrębie jednego środowiska, które ułatwia współpracę 

oraz umożliwia pracę na właściwych danych (single source of truth). Dzięki spójnemu interfejsowi na dobre „zaciera” 

się postrzeganie poszczególnych marek jako aplikacji. Aplikacjami stały się poszczególne moduły takie jak Part 

Design, Variant Management czy Manufacturing Process Planning. Wszystkie aplikacje biznesowe zebrane są i 

uporządkowane w kompasie. Obok znanych marek (ENOVIA, CATIA, DELMIA, SIMULIA), kluczowym elementem stały 

się również usługi platformy odpowiedzialne za dostęp, zarządzanie przestrzenią dyskową czy wyszukiwanie. Oprócz 

istniejących marek platforma 3DExperience On Cloud korzystała z 7 usług, a On Premise z 5. Praca w platformie oparta 

była o konkretny kontekst zaprojektowanego produktu. Aktywności na metadanych mogły być wykonywane z poziomu 

bogatego klienta instalowanego na stacji klienckiej lub z poziomu przeglądarki Web. 

 

 
Rys. 14. 2014x 

 

Z sentymentem podchodzę do 3DExperience 2014x ponieważ tą konkretną wersję pomagałem wdrażać w 

Alstom w Chorzowie jako członek międzynarodowego zespołu. 
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Dalsze kroki 

Nieustanny rozwój obecnych komponentów platformy oraz pozyskiwanie nowych pozwalało w kolejnych 

latach znacząco rozbudować funkcjonalności czyniąc z 3DExperience nie tylko zbiór narzędzi, ale funkcjonalną 

platformę biznesową, która umożliwia nam zarządzenie większością procesów w przedsiębiorstwie.  

 
Rys. 15. Przyrost usług w kolejnych wersjach 

W prowadzenie ról z przypisanymi licencjami usprawniło ich zarządzanie, usługa 3DComment uczyniła ze 

3DSwym platformę społecznościową, gdzie użytkownicy mogą wymieniać się opiniami oraz udzielać sobie pomocy 

czy przeniesienie części funkcjonalności zarządczych z ENOVIA do widgetów możliwych do umieszczenia w 

customizowanym Dashboardzie spowodowały, że platforma 3DExperience stała się intuicyjna w obsłudze nastawiona 

na doświadczenia użytkownika. 

 
Rys. 16. Zestaw usług w wersji 2018x 
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Czym jest dzisiaj platforma 

3DExperience 2019x?  

3DExperience to coś więcej niż platforma PLM. To kompleksowa platforma biznesowa, która w ciągu 

najbliższych lat może stać się jedynym potrzebnym systemem w przedsiębiorstwie. Dzięki niej nie tylko 

zaprojektujemy nasz produkt i zarządzimy danymi produktowymi. Możemy także opracować proces produkcyjny i go 

zasymulować, opracować instrukcje montażowe, które póżniej będą wyświetlane pracownikom na hali produkcyjnej, 

opracować task sequence, wyrenderować materiały marketingowe, zorganizować zespół, projekt i zarządzać nim, 

współpracować w ramach społeczności, zasięgać pomocy, dzielić się wiedzą, pracować z biura, z domu a nawet 

kontrolować postęp prac z poziomu platform mobilnych. Dodatkowym potwierdzeniem moich słów o 

kompleksowości rozwiązań proponowanych przez Dassault Systemes jest nabycie oprogramowania klasy ERP, które 

domknie spektrum potrzeb każdej firmy. Dzięki 3DExperience możemy opracować cyfrowego bliźniaka (digital twin) 

naszej działalności aby ograniczyć koszty związane z prototypowaniem produktu czy procesu. W zależności od 

potrzeb organizacji platforma 3DExperience może zostać dostosowana i oparta o własną infrastrukturę lub 

wykorzystać rozwiązania chmurowe, które umożliwiają niemalże natychmiastowe wdrożenie i rozpoczęcie pracy.  

 
Rys. 17. Catia 3DExperience 2019x Part Design 
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Podsumowanie 

Ewolucja jaką przeszło oprogramowanie Dassault Systemes jest imponująca. Od prostego oprogramowania 

NC, pracującego jedynie na mainframe, wymyślonego na potrzeby rodzimej firmy lotniczej do globalnej platformy PLM 

wspierającej praktycznie każdą gałąź przemysłu dostępnej na komputerach stacjonarnych jak i urządzeniach 

mobilnych, nieprzerwanie rozbudowywanej o nowe moduły i technologie. Dodatkowo jej aspekty społecznościowe 

usprawniają komunikację użytkowników oraz wzajemne wspieranie się w ramach społeczności. 

Na zakończenie 

Niewielu udaje się trafnie przepowiadać przyszłość dotyczącą technologii. W starym, znanym programie 

„Sonda” nie mogło zabraknąć wzmianki o CAD. Jeden z panów prowadzących nie wierzył, że będziemy kiedyś zabierać 

monitory na budowę, nie biorąc pod uwagę, że niekoniecznie będą to monitory kineskopowe.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKZ3cOAY7Lo
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Dzisiejsze rozwiązania pozwalają na znacznie więcej. Nic nie stoi na przeszkodzie aby zabrać ze sobą 

„monitor” nie tylko na budowę. Każdy z nas nosi go w kieszeni. 

 
Rys. 18.  Wykorzystanie oprogramowania CAD na tablecie 

A niedługo jak za starych dobrych czasów będzie można zabrać rulon z planami, tyle że ten rulon będzie łączył 

się z Internetem, pobierał nasze plany z chmury lub pozwoli stworzyć koncepcję na wykonanym przed chwilą zdjęciu. 

 
Rys. 19. Prezentacja zginanego ekranu 

Pomyślcie jak bardzo by się zdziwił prowadzący, gdybyśmy przenieśli go we współczesne czasy i pokazali 

3DExperience, w którym mamy zwirtualizowaną linię produkcyjną, zaplanowaną sekwencję produkcyjną, proces, 

instrukcje montażowe. Uruchamiamy symulację i pozwalamy zwiedzić naszą linię z goglami VR. Szybko by cofnął 

swoje słowa wypowiedziane w programie o ile byłby w stanie przyswoić obecną rzeczywistość, rzeczywistość, którą 

jesteśmy w stanie całkowicie modelować i symulować przy użyciu komputera, w który wiele lat temu mało osób 

wierzyło. 
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fax    +48 32 719 46 35 

email    info@ibs-poland.pl 

KRS    0000303639  

NIP    PL 6312558726  

REGON    240879905 

EUR PL   84 1050 1298 1000 0023 2744 2816  

PLN   54 1050 1298 1000 0023 2744 2774 

SWIFT   INGB PL PW 

 

WWW.IBS-POLAND.PL 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://ibs-poland.pl/

