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Historia systemów - Windows

Firmę Microsoft założyło dwóch ludzi Bill Gates i Paul Allen. (Bill później •
wykupił prawa do Dos-a i sam zarobił na tym miliardy). DOS był 
pierwszym produktem, który przyniósł spółce prawdziwy sukces. 12 
sierpnia 1981 po nieudanych negocjacjach z Digital Research, IBM złożył 
zamówienie w Microsofcie na wersję systemu CP/M do wykorzystania 
w komputerach IBM PC. Po tym Microsoft nabył klona CP/M – 86-DOS 
od Seattle Computer Products i nazwał go PC-DOS. Widząc dominację na 
rynku klonów IBM PC Microsoft postanowił rozpocząć agresywny 
marketing MS-DOS dla klonów IBM PC, dzięki czemu Microsoft z małego 
przedsiębiorstwa wyrósł na jeden z największych koncernów w branży 
informatycznej .W roku 1983 firma Microsoft ogłosiła, że pracuje nad 
produktem o nazwie Windows, który był graficznym interfejsem 
użytkownika pracującym pod kontrolą innego produktu Microsoftu –
systemu operacyjnego MS-DOS. System ten dostępny był dla 
komputerów IBM PC i kompatybilnych od roku 1981.



Historia systemów - Linux

Historia • Linuxa rozpoczęła się w 1991 roku, kiedy to fiński programista, 
Linus Torvalds poinformował o hobbystycznym tworzeniu przez siebie 
niedużego, wolnego systemu operacyjnego, przeznaczonego dla 
procesorów z rodzin i386 oraz i486 (Od jego imienia Pochodzi nazwa 
Linux). Linus stworzył jednak tylko jądro, pełny system operacyjny 
potrzebował jeszcze powłoki systemowej, kompilatora, bibliotek itp. 
W roli większości z tych narzędzi użyto oprogramowania GNU, co jednak 
w przypadku niektórych komponentów systemu wymagało poważnych 
zmian, niekiedy finansowanych przez Projekt GNU, niekiedy dokonanych 
już wcześniej przez Linusa. Dużo pracy wymagało także zintegrowanie 
systemu do postaci dystrybucji, które umożliwiały zainstalowanie go 
w stosunkowo prosty sposób. Jednymi z pierwszych były opublikowany 
16 lipca 1993 Slackware Linux czy założony miesiąc później Debian, 
nazywający siebie GNU/Linux.



Historia systemów - macOS

• Założona 1 kwietnia 1976 r. przez Steve’a Wozniaka – projektanta, 
Steve’a Jobsa i przedsiębiorcę Ronalda Wayne’a, aby projektować 
i sprzedawać kompletne, zmontowane zestawy komputerów 
osobistych. Pierwsza wersja systemu (Mac OS) weszła do użytku 
publicznego w 1984 wraz z modelem Macintosh – reklamowana 
przy pomocy klipu nawiązującego do literatury George'a Orwella. 
Upowszechnione przez nią takie standardy graficznego interfejsu jak 
okna, rozwijalne menu, kursor myszy, kosz na niepotrzebne pliki 
stały się od tej pory podstawą współczesnych systemów 
operacyjnych.



Logotypy
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OSTATECZNE STARCIE

Cena: • NIE DOTYCZY

System dostajemy razem 
z komputerem – brak 

możliwości jego zakupu.

• Cena: 350zł - 975zł
[Windows 10]

Rozsądna cena.

Cena: • 0zł

Linux nic nie kosztuje, 
chyba że zdecyduje się 

ktoś na komercyjną 
wersję z płatnym 

wsparciem. Jest również 
wolny od patentów 

i innych obwarowań, 
które określają jak może 

on być używany.
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OSTATECZNE STARCIE

Programy:•

macOS to system 
zamknięty – nie można 

zakupić na niego licencji, 
a otrzymujemy go 

z gotowym komputerem. 
Nie ma więc problemów 

z tym, czy „komputer 
pociągnie mi to”.

• Programy:

Windows jest systemem 
popularnym, więc powstaje 

na nie wiele programów 
i gier, przez co nie ma 

problemów z tym, czy dana 
aplikacja jest dostępna pod 
tę platformę – opłaca się na 

niego tworzyć. Jedynym 
mankamentem jest to 

konfiguracja komputera. 
Najczęściej w każdym 
komputerze są inne 

komponenty.

1         : 1        :  1.5

Programy:•

Nie ma co się oszukiwać. 
Linux nie jest popularny. 

Osoby niewtajemniczone nie 
rozpoznają nawet jego 

logotypu. Nie powstają na 
ten system żadne gry AAA, 

ze względu na 
przeznaczenie tego OSu –

biurowe.  Występuje 
natomiast duża ilość 

programów, które są często 
aktualizowane dzięki 
żywemu community.



OSTATECZNE STARCIE

Stabilność:•

W mniemaniu wielu ludzi 
system ten jest 

niezniszczalny. Czy to 
prawda? Nie. Ale trudniej 

doprowadzić go do błędów 
krytycznych.

Stabilność:•

W tym zestawieniu nie 
odejmuję punktów. Tak – nie 
odejmuję. Niech się przyzna 

chociaż jedna osoba, która nie 
widziała na swoim komputerze 

bluescreena. Jest to system 
szybki, natomiast potrafi się 

„wysypać” w najmniej 
odpowiednim momencie.

Stabilność:•

Nie ma rzeczy idealnych…

„Migrujemy z Windowsa 
na Linuxa, ponieważ 
potrzebny jest nam 

stabilny i niezawodny 
system operacyjny.” 

~ Keith Chuvala (zarządca 
systemów komputerowych NASA)

1         : 2        :  2.5



OSTATECZNE STARCIE

Aktualizacje:•

W mniemaniu wielu ludzi 
system ten jest 

niezniszczalny. Czy to 
prawda? Nie. Ale trudniej 
doprowadzi go do błędów 

krytycznych.

Aktualizacje:•

W tym zestawieniu nie 
odejmuję punktów. Tak – nie 
odejmuję. Niech się przyzna 

chociaż jedna osoba 
(użytkująca dłużej Windowsa 

niż 1msc-3msc), która nie 
widziała na swoim komputerze 

bluescreena. Jest to system 
szybki, natomiast potrafi się 

„wysypać” w najmniej 
odpowiednim momencie.

• Aktualizacje:

Nie ma rzeczy idealnych…

„Migrujemy z Windowsa 
na Linuxa, ponieważ 
potrzebny jest nam 

stabilny i niezawodny 
system operacyjny.” 

~ Keith Chuvala (zarządca 
systemów komputerowych NASA)
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OSTATECZNE STARCIE

Użytkowanie• :

Od Mac OS X występuje 
standaryzacja środowiska 

użytkownika. Ustawienia są 
przejrzyste, a użytkowanie 

systemu nie jest 
skomplikowane.

Użytkowanie:•

Windows posiada 
zunifikowany interfejs 
użytkownika, który jest 
używany we wszystkich 

programach. Dzięki temu 
bardzo łatwo go obsługiwać -
wystarczy nauczyć się zasad 
ogólnych, a nauczyć się ich 

jest dość łatwo, gdyż Windows 
jest wszechobecny.

• Użytkowanie:

Linux, system uniksowy, jest 
bardzo złożony, a jego 

obsługa polega na 
wydawaniu poleceń 

w shellu. Posiada też 
interfejs graficzny, lecz 
istnieje wiele bibliotek 

tworzących interfejs, wiele 
różnych środowisk 

użytkownika – pulpitów. Nie 
ma żadnych standardów. 
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OSTATECZNE STARCIE

• Wsparcie sprzętowe:

Większość dostępnych 
urządzeń wspiera ten 

system, ze względu na jego 
popularność.

Wsparcie sprzętowe:•

Popularność robi swoje. 
Windows obsługuje wszystko
– ze względu na potencjalne 

zyski ze sprzedaży 
technikaliów bardziej opłaca 

się skupienie swoich prac nad 
Windowsem.

Wsparcie sprzętowe:•

Producenci sprzętu 
(nierzadko) porzucają plany 
tworzenia sterowników dla 
Linuxa, a jego twórcy nie 

mają dostępu do specyfikacji 
technicznej sprzętów. 

Największy problem stanowi 
obsługa drukarek, modemów 

wewnętrznych 
i akceleratorów 3D. 
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OSTATECZNE STARCIE

• Bezpieczeństwo:

Jakoś trudno gdziekolwiek 
usłyszeć od kogokolwiek: 

„Sorry, nie dam rady, 
złapałem(-a) wirusa na 

MACu”. Ale… Jak twierdzi 
Bogdan Botezatu - Starszy 

Analityk Zagrożeń 
Elektronicznych Bitdefender: 

„Odpowiedź to 
zdecydowanie tak. Zdarzały 
się już pojedyncze incydenty 

i pojawią się na pewno 
kolejne.”

Bezpieczeństwo:•

Wirusy były, są i będą. Oto 
„zaleta” Windowsów – 9 na 10 
komputerów posiada ten OS. 

A około 15% z nich nie jest już 
oficjalnie wspierana 

(≥Windows Vista). Ale wirusy 
to nie tylko problemy ze 

stabilnością, utrata ważnych 
danych i blokady komputerów.

W następnym slajdzie 
przedstawię te najciekawsze.

Bezpieczeństwo:•

Mały udział procentowy. 
Mało gier, programów. Coś 
jeszcze? Żeby ten system 

zawirusować trzeba się 
naprawdę postarać. 

Zawieszenia nie występują –
chyba, że komputer jest 

z „kartonu”, ale to nie jest 
przecież wirus. 
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NAJCIEKAWSZE WIRUSY KOMPUTEROWE
AMBULANCE

[DOS] Wesoły „Pan karetka”, który usuwa najniższe linijki.

[DOS] Zabawny wirus-muzyk, który przejmuje władze nad 
komputerem na około 2 minuty. Wypełnia ekran swoją nazwą 
i zapodaje tłuste bity. Jeśli spróbujemy mu przeszkodzić, 
wyświetla komunikat, by nie dotykać klawiatury.

TECHNO

LICHEN
[DOS] Lichen – nie mylić z Licheniem (z ang. Porost) – byłby fantastycznym 
wygaszaczem ekranu, gdyby ktokolwiek z nich jeszcze korzystał. Infekuje 
pliki wykonywalne komputera i „zasypia” na miesiąc. Po tym okresie 
czasu programy aktywują animację, której zdjęcie widoczne jest z lewej 
strony, która nawiązuje do tytułowych porostów. 



NAJCIEKAWSZE WIRUSY KOMPUTEROWE

WannaCry / WannaCrypt / 
Wanna Decrypt0r

[Windows] 12 maja 2017roku miejsce ma gigantyczny cyber-atak. 
Ponad 0.25mld komputerów pada przez nieznanego hackera. 
Aplikacja szyfruje wszystkie dane na dysku i umożliwia ich 
odblokowanie za kwotę 300$ wysyłanych BitCoinami. Co gorsza 
szantażysta umieścił w programie licznik – jeżeli będziemy 
zwlekać 3 dni, kwota podwoi się, jeżeli „olejemy” go na tydzień, 
tracimy dane. Microsoft dzieki niemu wydał nawet aktualizacje 
na Windows’a XP! Szlachetny gest! Dziękuję!

Rychu (Cysta8045)

[DOS] Mój faworyt. Infekował wszystkie pliki wykonywalne. Jeśli był 
akurat styczeń, instalował dodatkową procedurę, która w losowych 
odstępach czasu odtwarzała wulgarne próbki dźwiękowe, np.:

„Won od klawiatury, palancie!”•
„Precz z Wałesą!”•



OSTATECZNE STARCIE

Bezpieczeństwo:•

Dużo ich nie ma. Ale są. 
Ładne. Funkcjonalne.

iWork1.

Microsoft Office2.

Pakiety biurowe:•

Jest ich dużo. Z tych, które są 
warte uwagi, mogę wymienić:

Microsoft Office1.

WPS Office2.

OpenOffice3.

Ashampoo4. Office

LibreOffice5.

Polaris6. Office

• Bezpieczeństwo:

Obecne wersje bezpłatnych 
pakietów Office w Linuxie nie 

osiągają tak wielkiej 
funkcjonalności, jaką szczyci 

się produkt Microsoftu -
przede wszystkim w 

specjalistycznych zadaniach. 
Jednak użytkownik, który 

i tak nie korzysta 
z wyrafinowanych funkcji, 

znajdzie w OpenOffice
dopracowany i bezpłatny 

pakiet biurowy.
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– wynik końcowy: 6

Systemy plików:•

DOS: FAT, FAT16

Windows: FAT32, exFAT, NTFS

Wymagania sprzętowe [x• 64]:

Procesor 1GHz, 2GB RAMu, 
20GB wolnego miejsca, Karta 
graficzna zgodna z DirectX 9, 

ekran 800x600

Architektura:•

x86, x86-64
Pierwsze wydanie: 20 listopada 1985

Aktualna wersja: Windows 10
(10.0.15063.332)



– wynik końcowy: 5.5

Systemy plików:•

exFAT, FAT32, MFS, HFS, HFS+

Wymagania sprzętowe• [OS X 10.12]:

Intel Core 2 Duo, 9GB wolnego 
miejsca na dysku, 2GB pamięci RAM

Architektura:•

PowerPC – 10.0 Cheetah do 10.5 Leopard

x86 – 10.4 Tiger do 10.6 Snow Leopard

x86_64 – od 10.4 Tiger do teraz
Pierwsze wydanie: 24 marca 2001

Aktualna wersja: macOS 10.12



– wynik końcowy: 4.5

Systemy plików:•

ReiserFS, ext, ext2, ext3, ext4, 
UFS, minix

Wymagania sprzętowe• [OS X 10.12]:

1GHz Intel lub AMD, 1GB RAM, Karta 
graficzna z przynajmniej 256MB 
VRAM, 5GB wolnego miejsca na 

dysku

Architektura:•

IA-32, MIPS, x86-64, SPARC, DEC 
Alpha, Itanium, PowerPC, ARM, 
m68k, PA-RISC, s390, SuperH,

M32R i inne 
Pierwsze wydanie: wrzesień 1991

Aktualna wersja: Kernel: 4.8.8



Jądra systemowe

• hybrydowehybrydowe•
(od Windows NT);

monolityczne 
(Windows Me i wcześniejsze)

monolityczne•

MONOLITYCZNE - rodzaj jądra systemu operacyjnego, w którym 

większa część funkcji jądra zaimplementowana jest w pojedynczym 

obrazie pamięci, który ładowany jest na stałe do pamięci komputera 
przez bootloader.

HYBRYDOWE - jądro systemu operacyjnego oparte na 

zmodyfikowanych architekturach jądra monolitycznego oraz mikrojądra
używanych w systemach operacyjnych. 



KONIEC
Dziękuję za uwagę...
Albo jej brak.

( ͡° ͜ʖ ͡°)


