
( O d k u d  k r á è í  U n i x ? )

NEJDØÍVE BYL MULTICS

V druhé polovinì 60. let byl v Bellových laboratoøích v New Jersey

vyvíjen operaèní systém pro supervýkonný poèítaè. Tento systém

se jmenoval Multics (�Multiplexed Information and Computing Servi-

ce�) a mìl obsluhovat tisíce souèasnì pøipojených u�ivatelù. Na

projektu se podílely spoleènosti AT&T (resp. Bell Telephone Labo-

ratories), General Electric a MIT. Multics mìl být v té dobì v pod-

statì experiment pøiná�ející spoustu nových zajímavých funkcí. Jak

se nakonec ukázalo, jeho hlavním problémem se stala slo�itost.

V roce 1969 AT&T rozhodlo, �e projekt Multics bude díky èasové

a finanèní nároènosti zru�en. Pozdìji ve vývoji pokraèovala firma

Honeywell, av�ak Multics nebyl nikdy úspì�ný.

Po zru�ení Multicsu se jeho vývojáøi v èele s Kenem Thompso-

nem zaèali zajímat o rùzné alternativy. Thompson a Denis Ritchie

po�ádali Bellovy laboratoøe o zakoupení nového poèítaèe, aby

mohli vyvinout vlastní operaèní systém. Bohu�el se nesetkali

s úspìchem a byli odmítnuti. Thompson nakonec nalezl poèítaè

PDP�7, na kterém zaèal programovat základy nìèeho, co se po-

zdìji stalo Unixem.

PØICHÁZÍ UNIX

Nový systém pøevzal mnoho nových vlastností a funkcí Multicsu 

� stromový souborový systém, procesy, shell atd. Jeho hlavním

rozdílem proti Multicsu byla jednoduchost. Ta byla také dùvodem

jména tohoto systému � UNICS (UNiplexed Information and Com-

puting Service). Název se pozdìji pøemìnil na Unix.

První verze Unicsu byly psány v assembleru. Zaèátkem 70. let

vznikla jakási zjednodu�ená verze jazyka BCPL (Basic Combined

Programming Language, dá se pøelo�it jako zkrácenina jména �Bu-

cephalus�, co� byl kùò Alexandra Velikého). Tuto verzi BCPL Ritchie

nazval �B�. O rok pozdìji jazyk roz�íøil o struktury a tím vzniklo

�Céèko�. Jazyk C mìl oproti assembleru mnoho výhod, z nich� asi

nejdùle�itìj�í byla jeho pøenositelnost. Bez vìt�ích problémù bylo

mo�né pøelo�it zdrojový kód na nìkolika rùzných platformách.

Jádro Unixu, pøepsané do jazyka C, se podaøilo pøenést nako-

nec i na jiné platformy. A na v�ech bì�el stejný operaèní systém! To

byla do té doby nevídaná a pøelomová vìc.

Pùvodní název systému byl �UNIX Time Sharing System First

Edition� (V1), poté následovala Second Edition (V2), atd. Zlomová

byla verze V6, do�lo toti� k rozdìlení vývojové vìtve na dva hlavní

proudy. V Bell Labs pøitom stále vznikaly dal�í verze �originálního�

Unixu, jeho� vývoj byl ukonèen v roce 1989 verzí V10.

BSD
První vývojová vìtev se nacházela na univerzitì v Berkeley v Kalifor-

nii, kde vznikl pùvodní 1BSD Unix (BSD znamená Berkeley Software

Distribution). Následovalo pokraèování 2BSD, 3BSD a� k dne�nímu

4.4BSD Unixu. Stejnì jako originální Unix bì�el BSD systém na poèí-

taèích typu PDP�11, ale navíc podporoval také Vaxy.

Z 4.1BSD byl v roce 1981 vytvoøen spoleèností Sun Micro-

systems SunOS 1.0. Z verze 4.2BSD vznikl mikrokernelový operaè-

ní systém Mach 1.0, a z Machu 2.0 NeXT STEP (a z NeXT STEPu

nakonec Mac OS X, ale to ji� zabíhám pøíli� daleko).

Jak vidíte na pøilo�eném obrázku, vývojová øada BSD Unixu by-

la velmi rozmanitá. Postupem èasu docházelo k vytváøení jeho rùz-

ných odno�í. Nìkteré se ujaly, jiné skonèily hned u první verze.

V hojné míøe se také stávalo, �e byly pøebírány èásti kódu mezi rùz-

nými variantami BSD Unixu. Dùsledkem toho bylo, �e kód byl vyví-

jen vìt�inou pouze jednou a jednotlivé klony byly mezi sebou více

èi ménì kompatibilní.

USL
Druhou vìtev vyvíjela skupina Unix System Laboratories (USL). Od

této vìtve jsou odvozeny dne�ní systémy typu System V. Na poèát-

ku øady System V byl PWB/UNIX. Ten ov�em nebyl pøíli� úspì�ný.

Jeho pokraèovatelem se stal CB UNIX. A nakonec v roce 1981 vzni-

kl slouèením nìkolika rùzných systémù s CB Unixem dobøe známý

UNIX System III.
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Odkud kráèí 
Unix?

Martin Hinner, mhi@penguin.cz

V �edesátých letech nebyla práce správce poèítaèového centra zdaleka tak snadná jako dnes. Poèítaè v té dobì

znamenal mainframe, ke kterému se u�ivatelé pøipojovali �hloupým� znakovým terminálem. Systémák musel mít

dokonalou znalost software i hardware, proto�e problémy si musel umìt vyøe�it sám. Propojit mezi sebou dva 

systémy rùzných výrobcù bylo v té dobì velice obtí�né, proto�e snad ka�dý producent zakládal svùj poèítaè

i software na vlastních øe�eních. Svìt èekal na systém, který by poèítaèe alespoò trochu sjednotil.
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( O d k u d  k r á è í  U n i x ? )

Øada System V konèí verzí System V Release 4 (zkrácenì

SVR4). Z tohoto systému vznikl jako pøímý pokraèovatel UnixWare

(dnes vlastnìný spoleèností SCO). Mezi dal�í systémy, které ma-

jí koøeny v System V, se øadí napøíklad HP�UX, A/UX, IBM AIX

a OSF/1. V dne�ní dobì jsou v mnoha systémech pøevzaty vlastnos-

ti obou vývojových proudù a rozdíly mezi nimi postupnì mizí. Snad

nejvíce je tato skuteènost vidìt na Linuxu. O tom ale a� dále.

FSF VYTVÁØÍ HURD
Podívejme se nyní na nekomerèní èást historie Unixu. Ta se vyvíje-

la ponìkud odli�ným zpùsobem, zejména proto�e nemá koøeny

v pùvodním Unixu.

V 80. letech zalo�il Richard M. Stallman nadaci FSF (Free Soft-

ware Foundation). Cílem FSF bylo vytvoøit volnì �iøitelné programy

pro Unix, které by byly pou�itelné v komerèních i nekomerèních Uni-

xech. Mezi nejznámìj�í díla z dílny FSF patøí napø. pøekladaè GNU

CC, editor Emacs atd.

Problémem bylo, �e tehdej�í komerèní Unixy pro poèítaèe typu

PC byly velmi drahé (v øádu tisícù dolarù) a nekomerèní neexisto-

valy. Proto v roce 1982 zaèal Stallman vytváøet vlastní klon Unixu

� GNU HURD. Bohu�el vývoj tohoto systému se na dlouhou 

dobu zastavil a a� do roku 1996 nebyla k dispozici �ádná pou�i-

telná verze. I dnes vývoj tohoto velmi zajímavého systému bo-

hu�el stagnuje. Poslední verze je 0.2, stáhnout si ji mù�ete

z .

LINUS TORVALDS A JEHO LINUX

Do mezery, kterou zanechalo FSF nedokonèeným HURDem vstou-

pil student helsinské univerzity Linus Torvalds. V roce 1991 zaèal

tvoøit jádro unixového systému pro poèítaèe øady 386. Pùvodnì by-

lo toto jádro programováno pod operaèním systémem Minix. Linus

dával pravidelnì k dispozici své zdrojové kódy na Internetu. Díky to-

mu pøilákal mnoho internetových hackerù, kteøí mu pomáhali vytvo-

øit systém, který dnes zná snad ka�dý.

(Slovo hacker neznamená v tomto pøípadì èlovìka, který se

sna�í nìkam nabourat, pøípadnì nìco znièit. Jedná se o èlovìka,

který se sna�í vyu�ít v maximální mo�né míøe svého intelektu a vy-

tváøí konstruktivní vìci. Mezi hackery mù�eme bez jakýchkoliv po-

chybností zaøadit napø. Dennise M. Ritchie, Richarda Stallmana,

Steva Jobse, nebo Linuse Torvaldse.)

Koncem roku 1993 mohl Linux soutì�it ve stabilitì a spolehlivosti

s mnohými komerèními Unixy a bì�elo pod ním dokonce mnohem ví-

ce softwaru, ne� pod ostatními systémy. Ani Linux nemá koøeny

v �ádném z historických Unixù. Drtivá vìt�ina ostatních systémù si

s sebou nese pozùstatky kódu prehistorických Unixù ze 70. let.

NEKOMERÈNÍ BSD UNIXY

V roce 1991, souèasnì s prvními experimenty Linuse Torvaldse, 

William a Lynne Jolitz experimentálnì portovali BSD Unix na plat-

formu Intel 386. Vìt�ina pozorovatelù porovnávajících první Linu-

sovy pokusy s BSD technologií oèekávala, �e BSD se stane nejdùle-

�itìj�ím Unixem na PC. Jak dnes vidíme, nemìli zøejmì pravdu. Tím

si ov�em nedovoluji tvrdit, �e Linux je lep�í ne� BSD. Ka�dý systém

má své výhody i nevýhody. A ty je potøeba zvá�it pøi konkrétním po-

u�ití.

V roce 1993 vzniká z 386BSD první verze FreeBSD. Hlavními

koordinátory tehdy byli Nate Williams, Rod Grimes a Jordan K.

Hubbard. Jejich cílem bylo pokraèovat ve vývoji BSD systému pro 

PC a vytvoøit systém �pro ka�dého�. Naleznete zde samozøejmì

kompletní výbavu BSD systému, dále stovky rùzných programù 

od open�source vývojáøù a samozøejmì výbornou dokumentaci. 

V posledních letech byla vytvoøena také podpora pro poèítaèe

Alpha AXP.

Historicky star�í brá�ka FreeBSD je NetBSD. Tento systém je 

také nekomerèní, ale pochází pøímo z 4.3 BSD/Lite 1 systému.

NetBSD je v podstatì pokraèovatelem pùvodního 4.3 BSD systému.

Stejnì jako ve FreeBSD zde nalezneme mnoho pøídavného soft-

waru. Hlavní rozdíl je v mno�ství podporovaných platforem, NetBSD

nainstalujete snad na ka�dý poèítaè.

Z NetBSD 1.0 byl roku 1995 odvozený systém OpenBSD. Hlav-

ním cílem OpenBSD je bezpeènost. V dobì psaní tohoto èlánku je

aktuální verze 2.8. Za poslední dva roky nebyl v základním systému

nalezen �ádný bezpeènostní problém, který by umo�òoval vzdále-

ný prùnik do systému. Na druhou stranu security team OpenBSD

obèas nalezne díru, kterou dùkladnì zatají. Pøi jejím odstranìní

v dal�í verzi si zmìny nìkdo v�imne a v rùzných konferencích vzni-

kají mezi u�ivateli rozhoøèené diskuse.

PROÈ JE UNIX TAK ÚSPÌ�NÝ?
Kromì ji� zmínìné pøenositelnosti mezi rùznými platformami hrálo

roli v úspìchu Unixu nìkolik nepsaných pravidel, kterými se progra-

mátoøi øídili:

n Ka�dý program bude dìlat právì jednu vìc. A tuto vìc bude dì-

lat dobøe. Pøíkladem budi� programy typu sed, awk, tr, cut a dal-

�í, které mají zcela obecné pou�ití, a s jejich pomocí si mnohý

unixáø ulehèil �ivot.

n Programy musí být schopny produkovat výstup v textové podobì

tak, aby mohly být pou�ity jako vstupy do dal�ích programù.

n V�echny povely musí být mo�né zadat buï na pøíkazové øádce

jako parametry programu, nebo jako vstup.

n Programy musí být schopny fungovat automaticky, bez jakéhoko-

liv u�ivatelského vstupu.

ftp.gnu.org
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UNIX A JEHO LIDÉ NA INTERNETU
Eric. S. Raymond, zøejmì nejznámìj�í advokát OpenSource,

napsal mnoho dokumentù zabývajících se historií Unixu, prin-

cipy OpenSource a hackery. Jeho domovská stránka je na

. Èeské pøeklady naleznete na 

. 

Na Internetu naleznete také domovské stránky programá-

torù, díky kterým jazyk C i Unix vznikly. Denis M. Ritchie ji 

má na adrese , Ken

Thompson na a Brian

Kernighanova je na .http://cm.bell-labs.com/cm/cs/who/bwk/

http://cm.bell-labs.com/cm/cs/who/ken/

http://cm.bell-labs.com/cm/cs/who/dmr/

zvon.org/ZvonHTML/Zvon/zvonTranslations_cs.html

http://http://www.tudexo.org/~esr/



n K naprosté vìt�inì zdrojù a funkcí Unixu se dá pøistupovat pøes

souborové deskriptory. Pøíkladem budi� v�echna zaøízení, unixo-

vé sockety atd. Pro u�ivatele se tedy kupøíkladu zaøízení jeví jako

obyèejné soubory, které mù�e èíst, zapisovat, atd. (pochopitelnì

s rùznými výjimkami). Napøíklad pøíkazem cat /dev/rwd0s1a

> /backup/zaloha_disku zkopírujete obsah prvního pevného dis-

ku do souboru. Nádherné, �e?

Z vý�e uvedených pravidel plyne napøíklad i to, �e z jednoúèe-

lových binárních programù (bod 1), které si navzájem pøedávají své

výstupy (body 2 a 3), lze sestavovat slo�ité konstrukce, které bez

nutného zásahu obsluhy (bod 4) zpracují napøíklad statistiku pøístu-

pù k webovému serveru.

POSIX
Vytvoøením mnoha rùzných klonù pùvodního AT&T Unixu (hlav-

nì z 7th Edition) do�lo k vytvoøení mnoha rùzných doplòkových

systémových volání, funkcí, programù a démonù. Vìt�ina z nich

byla proprietární a èasto se i standardní programy li�ily ovládáním.

Vznikla proto øada standardù POSIX (Portable Operating System In-

terface), které definují systémová volání, knihovní funkce a chování

programù v �POSIX kompatibilním� operaèním systému.

I pøes tuto standardizaèní snahu je ve svìtì Unixu mnoho rùz-

ných odchylek a �vylep�ení�. S jistotou je v�ak mo�no prohlásit, 

�e POSIX spolu s dal�ími standardy pøinesl øád. Pøevádìt aplikaci

z jednoho typu Unixu na druhý, klidnì i mezi rùznými platformami,

je mnohdy dokonce snaz�í ne� mezi rùznými verzemi Windows

(napø. z 9x na NT).

MÁTE RÁDI ZDROJÁKY?
Musím se pøiznat, �e psaní tohoto èlánku se protáhlo na neèeka-

nì dlouhou dobu. Po del�ím hledání rùzných informací na

Internetu jsem toti� narazil na www stránku TUHS (The Unix Heri-

tage Society). Z FTP serveru této skupiny se dají stáhnout distri-

buce a zdrojové kódy snad v�ech historických Unixù. Zaèal jsem

se tedy postupnì prokousávat Unixem V3, Systemem III, 2BSD,

MiniUnixem, 32V, Ultrixem a mnoha dal�ími Unixy. Nikdy bych

neøekl, �e jádro nìjakého Unixu mù�e být zajímavé ètení na do-

brou noc�

Chcete-li mne následovat, podívejte se na domovskou stránku

TUHS. Ta je na adrese . Jakmile od-

souhlasíte licenèní ujednání, naleznete zde v archivech kompletní

distribuce mnoha Unixù, jejich zdrojové kódy, aplikace, rùzné ko-

mentáøe a samozøejmì také emulátory PDP. V nich mù�ete naboo-

tovat napø. pùvodní 7th Edition Unix.

http://minnie.cs.adfa.oz.au/TUHS/
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T E C H N O L O G I E

ZAJÍMAVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

http://histoire.info.free.fr/minis.html#MULTICS

http://histoire.info.free.fr/pdp11.html

http://perso.wanadoo.fr/levenez/unix/

http://www.lemis.com/~grog/history.html


