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Spis tre�sci

Rozw�oj interfejsu gra�cznego

Media elektroniczne a kultura uczestnictwa
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Rozw�oj interfejsu gra�cznego
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Altair 8800

Altair 8800 � komputer domowy sprzed czas�ow interfejsu gra�cznego
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Altair 8800

Altair BASIC 8K Billa Gatesa i Paula Allena
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Altair 8800

Teletype Model 33 � interfejs tekstowy
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Problem cyfryzacji

Pong, 1972
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Internet tekstowy vs. internet gra�czny

• Internet tekstowy (lata 60. � 1993)

• Internet gra�czny (1993)
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Internet gra�czny

• Tim Barners-Lee, 1990:
• HyperText Transfer Protocol (HTTP)
• HyperText Markup Language (HTML)

• Mosaic (1993)
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Co medium przywraca z tego, co zosta lo porzucone? Powr�ot

do stron

• HTML/CSS (H�akon Wium Lie, 1994)

• ewolucja: zw�oj → kodeks → strona WWW = zw�oj

• Implementacja w przegla�darkach WWW technologii zwoju

½prowadzi do ucie�tych linii tekstu i nie dzia la zbyt dobrze

na urza�dzeniach pozbawionych myszy. I poza tym cz lowiek
ma sentyment do pie�kna  ladnie z lo
zonej stronicy�1

1. PageUp, PageDown
2. czytniki ksia�
zek eletronicznych

1H�akon Wium Lie, Chris Mills, Opera Reader: Paging the Web,

http://people.opera.com/howcome/2011/reader/, 2011-10-19
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Prosumpcja

Robert H. Anderson, RAND (cyt. za A. To�er, 1980 ):

W kontek�scie trzeciej fali nabra l praktycznego wymiaru

nowy styl 
zycia, oparty p�o l na p�o l na produkcji na wymiane�

i na u
zytek w lasny. By l on w istocie do�s�c powszechny we

wczesnym okresie rewolucji przemys lowej w�sr�od ludno�sci

farmerskiej, kt�ora z wolna przekszta lci la sie� w miejski

proletariat. (...) Jutrzejszy prosument zamiast wykroju

krawieckiego mo
ze be�dzie m�og l kupi�c na przyk lad kasete�

z programem, kt�ory pokieruje "inteligentna�"maszyna�

do szycia. (...) Wiemy ju
z, 
ze pewnego dnia klient

be�dzie m�og l telefonicznie zaprogramowa�c komputer w

fabryce samochod�ow, dyktuja�c w lasne wymagania co do

zamawianego auta.2

2Alvin To�er, Trzecia fala, prze l. Ewa Woydy l lo, Pa�nstwowy Instytut

Wydawniczy: Warszawa 1986
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Prosumpcja

Robert H. Anderson, RAND (cyt. za A. To�er):

½Za 20 lat cz lowiek be�dzie wykorzystywa�c swa� energie�

tw�orcza� przede wszystkim jako tw�orczy konsument.

(...) Be�dziemy, mianowicie, zajmowa�c sie� na przyk lad
projektowaniem dla siebie stroj�ow albo mody�kowaniem

standardowych wzor�ow ubra�n; a potem komputery

� za pomoca� lasera � skroja� zam�owione przez nas

ubranie, kt�ore uszyje dla nas numerycznie sterowana

maszyna. Ka
zdy z nas naprawde� be�dzie m�og l samodzielnie

zaprojektowa�c na przyk lad samoch�od, a komputery

zadbaja� o to, 
ze otrzymamy dok ladnie taki pojazd,

jaki sie� nam zamarzy l. Komputery nie pozwola� nam

jednak zbytnio sie� rozfantazjowa�c, poniewa
z be�de�

zaprogramowane w ten spos�ob, 
ze wszystkie produkowane

samochody be�da� dostosowywane do federalnych przepis�ow

o bezpiecze�nstwie oraz be�da� musia ly odpowiada�c og�olnym

normom obowia�zuja�cym w przemy�sle motoryzacyjnym.�
13 / 20



Miniona przysz lo�s�c

• retrofuturyzm

• Reinhart Koselleck: miniona przysz lo�s�c3

3Reinhart Koselleck, Semantyka historyczna, prze l. Wojciech Kunicki,

Wydawnictwo Pozna�nskie: Pozna�n 2012
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Wolne oprogramowanie

Richard Stallman

1. Free software movement

2. GNU Project
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Otwarte �zr�od la

Tim O'Reilly

1. Otwarte �zr�od la (open source), FLOSS, FOSS

2. Web 1.0 i Web 2.0

3. Web 3.0
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D lugi ogon

The Long Tail, Chris Anderson, 2004
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Katedra i bazar

Eric Steven Raymond, Katedra i bazar

Styl rozwoju oprogramowania zaproponowany przez Linusa

Torvaldsa, ½wypuszczaj nowe wersje wcze�snie i cze�sto,

ba�d�z otwarty, wre�cz bliski rozwia�z lo�sci½ , by l dla nas

spora� niespodzianka�. Zamiast budowa�c katedre� w pe lnej
skupienia ciszy, spo leczno�s�c linuksowa przypomina la jeden

wielki ha la�sliwy bazar, pe len r�o
znych pogla�d�ow i plan�ow (co

doskonale reprezentuja� serwery z archiwami linuksowymi,

przyjmuja�ce programy od ka
zdego), z kt�orego, jak sie�

wydawa lo, sp�ojny i stabilny system m�og lby wynurzy�c sie�

tylko cudem.
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Koniec

Dzie�kuje� za uwage�!
Be�de� wdzie�czny za pytania i komentarze!
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