
  

„„It's not the technology that lives.It's not the technology that lives.
It's the dream that lives.”It's the dream that lives.”

Alan KayAlan Kay
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THE DAWN OF COMPUTINGTHE DAWN OF COMPUTING



  



  

Unix - narodzinyUnix - narodziny



  



  

Unix v0Unix v0

1. A versatile, convenient file system with 1. A versatile, convenient file system with 
complete integration between disk files and I/O complete integration between disk files and I/O 
devices;devices;

2. The ability to initiate asynchronously running 2. The ability to initiate asynchronously running 
process.process.

$ ed hello.c$ ed hello.c

$ cc hello.c -o hello$ cc hello.c -o hello

$ ./hello$ ./hello

......



  

Unix v0Unix v0

1. Pliki uporządkowane w katalogi.1. Pliki uporządkowane w katalogi.

2. Linki do 2. Linki do plików.plików.

3. Brak rozróżnienia między plikami binarnymi, a tekstowymi (format less files).3. Brak rozróżnienia między plikami binarnymi, a tekstowymi (format less files).

4. Pliki specjalne reprezentujące urządzenia. (wszystkie w „/”: 4. Pliki specjalne reprezentujące urządzenia. (wszystkie w „/”: 

„„/disk”, „/tty” „/system”)./disk”, „/tty” „/system”).

5. Uprawnienia do plików.5. Uprawnienia do plików.

6. Powłoka systemowa (the Shell) razem z „ ; ” „ & ” „ > ”6. Powłoka systemowa (the Shell) razem z „ ; ” „ & ” „ > ”

7. Programy: sh, ls, ln, mv, cp, rm, pr, ed, roff, cat, as, nm, un, db, b(kompilator 7. Programy: sh, ls, ln, mv, cp, rm, pr, ed, roff, cat, as, nm, un, db, b(kompilator 
„B”), chdir, chmod, chown, stat, tap, tm„B”), chdir, chmod, chown, stat, tap, tm

Unix V0 nie posiadał potoków :)Unix V0 nie posiadał potoków :)



  

Unix - ewolucjaUnix - ewolucja



  

ResearchResearch Unix Unix

EdycjaEdycja Data wydaniaData wydania ZmianyZmiany

1st Edition1st Edition Lis. 3, 1971Lis. 3, 1971 mail, cp, sumail, cp, su

2nd Edition2nd Edition Lip. 12, 1972Lip. 12, 1972 echo, pierwszy kompilator Cecho, pierwszy kompilator C

3rd Edition3rd Edition Lut. 1973Lut. 1973 Narzędzia deweloperskie C, crypt, yacc, rozbicie poleceń Narzędzia deweloperskie C, crypt, yacc, rozbicie poleceń 
pomiędzy /bin i /usr/bin (/usr był punktem motowania pomiędzy /bin i /usr/bin (/usr był punktem motowania 

drugiego dysku).drugiego dysku).

4th Edition4th Edition Lis. 1973Lis. 1973 Pierwsza wersja napisana w C. Wprowadziła: grupy, grep, Pierwsza wersja napisana w C. Wprowadziła: grupy, grep, 
printf, strony man w troffie.printf, strony man w troffie.

5th Edition5th Edition Cze. 1974Cze. 1974 find, dd, sticky bitfind, dd, sticky bit

6th Edition6th Edition Maj 1975Maj 1975 ratfor, bcratfor, bc

7th Edition7th Edition Sty. 1979Sty. 1979 Bourne shell, cpio, sed, ioctl, awk, f77, spell, stdio, pcc. Bourne shell, cpio, sed, ioctl, awk, f77, spell, stdio, pcc. 
Podstawa dla 4BSD.Podstawa dla 4BSD.



  

Berkeley Software DistributionBerkeley Software Distribution

1)1)  Wersja 4.2 wprowadziła obsługę stosu TCP/IPWersja 4.2 wprowadziła obsługę stosu TCP/IP

2)2)  Rosnąca złożoność (Research Unix 50 Rosnąca złożoność (Research Unix 50 
wywołań systemowych, 4.4BSD – 110)wywołań systemowych, 4.4BSD – 110)

3)3)  X Window SystemX Window System

4)4)  Czy Unix nadal podąża za filozofią Uniksa?Czy Unix nadal podąża za filozofią Uniksa?

„„Not only is Unix dead, it's starting to smell Not only is Unix dead, it's starting to smell 
really bad.” - Rob Pikereally bad.” - Rob Pike



  



  

Plan 9 from Bell LabsPlan 9 from Bell Labs

1. Powrót do pierwotnych założeń Uniksa w 1. Powrót do pierwotnych założeń Uniksa w 
nowym środowisku (sieć, PC).nowym środowisku (sieć, PC).

2. Wszystko jest plikiem (łącznie ze stosem 2. Wszystko jest plikiem (łącznie ze stosem 
sieciowym i menadżerem okien).sieciowym i menadżerem okien).

3. Kompletne wsparcie dla UTF-8.3. Kompletne wsparcie dla UTF-8.

4. Nowy model bezpieczeństwa (brak konta 4. Nowy model bezpieczeństwa (brak konta 
roota).roota).



  

Smalltalk - narodzinySmalltalk - narodziny



  

Burroughs 220Burroughs 220



  

Ivan Sutherland - SketchpadIvan Sutherland - Sketchpad



  

Douglas Engelbart - NLSDouglas Engelbart - NLS



  

LISP, APL, Simula, METALISP, APL, Simula, META

LISP:LISP:

    - Jedna prosta abstrakcja, na której jest oparty cały. system.- Jedna prosta abstrakcja, na której jest oparty cały. system.

    - Automatyczne zarządzanie pamięcią.- Automatyczne zarządzanie pamięcią.

APL:APL:

    - Ogólne zachowania dla szczególnych symboli - Ogólne zachowania dla szczególnych symboli 
(polimorfizm).(polimorfizm).

Simula:Simula:

    - Klasy, instancje, dziedziczenie.- Klasy, instancje, dziedziczenie.



  

An Extensible Language with An Extensible Language with 
Intrinsic SemanticIntrinsic Semantic

1. Everything is an object1. Everything is an object

2. Objects communicate by sending and receiving messages 2. Objects communicate by sending and receiving messages 
(in terms of objects)(in terms of objects)

3. Objects have their own memory (in terms of objects)3. Objects have their own memory (in terms of objects)

4. Every object is an instance of a class (which must be an 4. Every object is an instance of a class (which must be an 
object)object)

5. The class holds the shared behavior for its instances (in 5. The class holds the shared behavior for its instances (in 
the form of objects in a program list)the form of objects in a program list)

6. To eval a program list, control is passed to the first object 6. To eval a program list, control is passed to the first object 
and the remainder is treated as its messageand the remainder is treated as its message



  

Smalltalk-72Smalltalk-72



  

Metoda naukowaMetoda naukowa

ObserwacjaObserwacja

EksperymentEksperyment TeoriaTeoria

SystemSystem

AplikacjeAplikacje

JęzykJęzyk



  

Smalltalk - ewolucjaSmalltalk - ewolucja



  

Smalltalk-76Smalltalk-76

1. 50 klas, 180 stron 1. 50 klas, 180 stron 
kodukodu

2. Obsługa plików, 2. Obsługa plików, 
Ethernet, drukowanie, Ethernet, drukowanie, 
okna, edytor tekstów, okna, edytor tekstów, 
edytor obrazów, edytor obrazów, 
przeglądarka kodu, przeglądarka kodu, 
debuger.debuger.



  

Smalltalk-80Smalltalk-80



  

SqueakSqueak



  

Co łączy Uniksa ze SmalltalkiemCo łączy Uniksa ze Smalltalkiem

Prosta abstrakcja na której Prosta abstrakcja na której 
oparta jest cała reszta.oparta jest cała reszta.



  

DziedzictwoDziedzictwo

1971 – Unix v11971 – Unix v1 1971 – Smaltalk-711971 – Smaltalk-71

1979 – Unix v71979 – Unix v7
1980 – Smaltalk-801980 – Smaltalk-80

1972 – C1972 – C

1996 – Squeak1996 – Squeak

1983 – C++1983 – C++

1991 – Linux1991 – Linux

1986 – 4.3BSD1986 – 4.3BSD

1992 – Plan 91992 – Plan 9 1991 – Python1991 – Python

2009 – Go2009 – Go
??????

1995 – Java1995 – Java



  

„„As great visions move out, all the best As great visions move out, all the best 
parts get stripped away.”parts get stripped away.”

Alan KayAlan Kay



  

Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę

Pytania?Pytania?
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