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Instalowanie  niezb dnych narz dzi 5

WST P

Gdyby zapyta  którego  z in ynierów zajmuj cych si  oprogramowaniem lub
komponentami sprz towymi, jaki by  pierwszy poznany przez niego j zyk pro-
gramowania, to ka dy z nich odpowiedzia by, e by  nim j zyk C lub C++.
Wielu naukowców zajmuj cych si  zagadnieniami informatyki zaczyna od
j zyka Java lub m odszego krewniaka C — j zyka C#, jednak in ynierowie
w znacznej wi kszo ci zaczynaj  od j zyka C. To najlepszy sposób, by pozna
podstawy algorytmów oraz systemów operacyjnych. W ko cu j dra systemów
Windows, macOS i Linux zosta y napisane w przewa aj cej wi kszo ci w a nie
w C. Pomijaj c j zyk asemblera, nale y stwierdzi , e C jest prawdopodobnie
j zykiem programowania operuj cym na najni szym poziomie.

C jest j zykiem pot nym, szybkim i zupe nie niepoci gaj cym. Ma wbu-
dowane komunikaty o b dach, o których na pewno nigdy wcze niej nie s ysza-
e  („Czym, do diab a, jest ten b d segmentacji!?”) i pozwala programistom na
bezpo rednie operowanie na stertach i rejestrach procesora. Nie obs uguje
adnych klas ani nawet a cuchów — w C, Moi Drodzy, u ywamy tylko tablic

znaków. C nie ma adnych wyszukanych mechanizmów odzyskiwania pami ci;
je li rezerwujemy jaki  fragment pami ci dla tablicy, to w sytuacji, kiedy tablica
nie b dzie ju  potrzebna, b dziemy musieli zwolni  t  pami , w przeciwnym
razie bowiem nast pi jej wyciek, który pó niej mo e doprowadzi  nawet do
awarii programu.

C jest j zykiem wieloplatformowym, jednak w nieco innym znaczeniu tego
s owa ni  na przyk ad j zyk Python. Kod napisany w Pythonie na komputerze
z Linuksem mo e dzia a  bez adnych modyfikacji (no… mo e z kilkoma wyj t-
kami) na komputerze z systemem Windows, cho  najpierw trzeba b dzie go
ponownie skompilowa . Programy wykonywalne napisane w C s  charaktery-
styczne dla konkretnego komputera, na którym zosta y skompilowane, a prze-
noszenie ich na inne systemy mo e stanowi  wyj tkowe wyzwanie.

Je li po wi cisz czas na poznanie j zyka C (oraz jego wi kszego brata —
C++), Twoje umiej tno ci programowania znacznie wzrosn , i to nawet je li
ju  jeste  do wiadczonym programist  u ywaj cym Pythona, Javy czy te  innych
j zyków stosowanych do tworzenia aplikacji internetowych. Programowanie
w j zyku C to powrót do podstaw. C nie pozwala chodzi  na skróty i zmusza
do naprawd  g bokiego przemy lenia tego, co chcemy zrobi  i jaki b dzie
najlepszy sposób, by to osi gn . Owszem… programowanie w C mo e by
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nies ychanie frustruj ce — niejednokrotnie sp dza em d ugie godziny, staraj c
si  przetestowa  fragment kodu, tylko po to, by okaza o si , e brakuje w nim
ledwie jednego rednika. Jednak z drugiej strony efekty s  warte tego wysi ku.
W takim programowaniu „na niskim poziomie” jest co , co przypomina mi,
dlaczego zosta em informatykiem.

Zak adam, e si gaj c po t  ksi k , czytelnik b dzie dysponowa :

 komputerem z dost pem do internetu,

 jak , cho by bardzo podstawow , znajomo ci  programowania,

 mikrokomputerem Raspberry Pi Zero lub Zero W wraz ze wszelkimi
niezb dnymi kablami,

 paroma diodami LED, opornikami, p ytk  prototypow  i przewodami.

A zatem, je li chcesz poszerzy  swoje horyzonty, nauczy  si  nowego j zyka
i zdoby  kilka umiej tno ci, zapraszam do lektury — naucz  Ci  programo-
wa  w C!
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