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Linux

Linux – nowoczesny system operacyjny.

System operacyjny 
(operating system) - jest to 
zbiór programów 
pośredniczących pomiędzy 
aplikacjami użytkownika
a sprzętem.



  

Licencja

Linux  jest rozprowadzany na licencji GNU General Public 
License, co oznacza, że kod źródłowy jest dostępny dla każdego i 
każdy może dowolnie go modyfikować wedle własnego uznania. 
Do gałęzi oficjalnej nie jest włączany żaden zamknięty kod, choć 
możliwe jest dołączanie do jądra modułów komercyjnych.

Moduły w Linuksie mają automatyczne oznaczenia licencji, tak 
żeby przypadkiem nie został włączony moduł na licencji 
niezgodnej z GPL (zgodnymi licencjami są GPL, LGPL, Licencja 
BSD i kilka innych).



  

Historia

● przed 1960: jeden komputer = jeden system
● 1969: UNIX – pierwszy, otwarty i ogólnie dostępny system operacyjny
● 1975: UNIX jest rozprowadzany bezpłatnie na uczelniach
● początek lat 80: komercjalizacja systemu UNIX (bardzo drogi)
● początek lat 80: MINIX – komercyjna, okrojona ale otwarta wersja UNIX-a
● 1983: początki projektu GNU Richarda Stallmana 
  (stworzenie darmowego systemu operacyjnego kompatybilnego z UNIX-em)
● 1991: początki jądra systemu operacyjnego Linusa Torvaldsa

Połączenie projektów Linusa 
Torvaldsa i Richarda Stallmana 
dało początek temu, co dziś 
nazywa się systemem LINUX.



  

Struktura systemu

menadżer okien

aplikacje graficzneaplikacje konsolowe

X window serwer

powłoka graficznapowłoka tekstowa

sterownikisterowniki jądro



  

Jądro systemu

Jądro (kernel) - to jego podstawowa część systemu operacyjnego, 
odpowiedzialna za wszystkie jego zadania. 

W systemach typu Unix często stosowane jest tzw. jądro 
monolityczne (jeden duży program). 

Zaletą budowy monolitycznej jest prostota, stabilność, łatwość 
komunikacji pomiędzy różnymi członami jądra. Wadą jest 
uciążliwość w rozwijaniu programu oraz w znajdywaniu błędów.



  

Sterowniki

Sterownik urządzenia – jest to program lub fragment programu 
odpowiadający za dane urządzenie i pośredniczący pomiędzy nim 
a resztą systemu komputerowego.

W tradycyjnych systemach operacyjnych (Uniksy i wiele innych) 
sterowniki znajdują się w jądrze systemu operacyjnego (ale mogą 
być również dołączane z zewnątrz).



  

Powłoka systemowa

Powłoka systemowa  (shell) - program, który odczytuje, 
interpretuje i przetwarza polecenia wydawane przez użytkownika 
lub programy komputerowe.

powłoki systemowe

 tekstowe:

● command.com – DOS
● bash (Bourne) – Unix, Linux
● csh (C) – Unix, Linux
● ksh (Korn) – Unix, Linux

 graficzne:

● explorer - Windows
● finder - McOS
● konqueror - KDE
● nautilus - GNOME



  

Powłoka BASH

BASH  (Bourne Again Shell) - stworzona przez Briana Foxa  i 
Cheta Rameya  i udostępniona na zasadach licencji GNU 
powłoka systemowa. Jest on jedną z lepszych powłok i w wielu 
systemach linuxowych stanowi powłokę domyślną. Zawiera 48 
wbudowanych poleceń (biult-in) oraz 12 funkcji wywołania. Jest w 
pełni kompatybilna z powłoką sh  oraz zawiera wiele ciekawych 
rozwiązań przejętych od powłok Korn i C (ksh i csh).

Cechy powłoki:
•duża liczba skrótów klawiaturowych i klawiszy specjalnych.
• zapis ostatnio używanych poleceń do pliku 
  (w ten sposób będą one dostępne podczas następnej sesji).
• wiersze poleceń mogą być edytowane w ten sam sposób jak w edytorze 
tekstowym, można wstawiać i usuwać znaki w dowolnym miejscu.
• możliwość tworzenia własnych skrótów klawiszowych.



  

Powłoka BASH

Bash - środowisko tekstowe (Mandrake Linux)



  

X Window Serwer

X Window Serwer  – system umożliwiający tworzenie okien, na 
których program może tworzyć obraz, oraz zajmujący się obsługą 
urządzeń wejściowych (myszki, klawiatury, ...). X serwer może 
rysować tylko najprostsze obiekty (odcinki, wielokąty, elipsy, 
wyświetlać bitmapy, stawiać pojedyncze piksele), nie dostarcza 
natomiast żadnego intefejsu użytkownika. X serwer nie zajmuje 
się również obsługą okien, nie dostarcza żadnych wbudowanych 
mechanizmów do ich przesuwania, zmiany rozmiaru, zamykania i 
uruchamiania programów itd., nie rysuje także pasków tytułowych 
dla okien – tym wszystkim musi zająć się osobny program, tzw. 
menedżer okien (window manager).

Najpopularniejsze serwery graficzne w systemach Linuksowych to 
X.Org oraz XFree86.



  

Menedżer okien

Menedżer okien  – program kontrolujący położenie i 
wyświetlanie okien aplikacji w X Window System, graficznym 
interfejsie użytkownika w systemach uniksowych, pozwalającym 
użytkownikowi na interakcję z wieloma programami 
równocześnie.

Każdy program posiada swoje własne niezależne okno, a kiedy 
dostępny jest menedżer okien, interakcja między X-serwerem a 
jego klientami jest przekierowywana przez menedżera okien.

Inaczej niż na platformach Microsoft Windows i Mac OS X, 
które zawsze dostarczały jeden własny system kontroli i obsługi 
wyświetlanych na ekranie okien, X Window System pozwala 
użytkownikowi na wybór jednego z wielu menedżerów okien.



  

KDE

KDE PL (K  Desktop Environment) (http://www.kde.org/) - 
darmowe (GPL) środowisko graficzne dla systemów Unix i 
Linux. Zawiera szereg aplikacji i programów narzędziowych, 
m.in.:

● konqueror - menedżer plików 
● kdevelop - środowisko programistyczne 
● kde-designer - kreator GUI 
● kmail - klient pocztowy 
● knode - klient grup dyskusyjnych 
● kontour - edytor grafiki wektorowej 
● konsole - emulator terminali
● koffice - pakiet programów biurowych 



  

KDE

KDE



  

GNOME

GNOME  PL (GNU Network Object Model Environment) 
(http://www.gnome.org/) - darmowe (GPL) środowisko 
graficzne dla systemów Unix i Linux. Główne aplikacje GNOME 
to:

● GIMP - rozbudowany edytor grafiki
● Nautilus - menadżer plików 
● Anjuta - środowisko programistyczne 
● Gnumeric - arkusz kalkulacyjny
● Mrproject - program do zarządzania projektem i planowania 
● GnuCash - aplikacja finansowa
● Galeon - przeglądarka www oparta o silnik Gecko Mozilli 
● Evolution - program pocztowy, podobny do MS Outlook 



  

GNOME

\

GNOME



  

Xfce

Xfce  (http://www.xfce.org/) - darmowe (GPL) środowisko 
graficzne dla systemów uniksowych, wzorowane na CDE. Bazuje 
na bibliotece GTK+. Wszystkie pliki konfiguracyjne są napisane 
w XML-u, co ułatwia głębokie zmiany w środowisku. Z założenia 
ma być proste w obsłudze, ładne i szybkie. Xfce jest złożone z 
wielu modułów, między innymi z menedżera okien Xfwm, które 
w połączeniu oferują w pełni funkcjonalne środowisko. Xfce 
może też korzystać z modułów innych środowisk graficznych 
zamiast swoich własnych.



  

Xfce

Xfce



  

enlightenment

enlightenment  (http://enlightenment.org.au/) - darmowy 
(GPL) menedżer okien działający w środowisku X Window. 
Manager może być używany samodzielnie lub wraz ze 
środowiskami graficznymi takimi jak GNOME (swego czasu był 
to domyślny menedżer okien tego środowiska) czy KDE.

Enlightenment znany jest z dużych możliwości konfiguracji oraz 
atrakcyjnej grafiki i efektów specjalnych.



  

enlightenment

enlightenment



  

FluxBox

Fluxbox  (http://fluxbox.sourceforge.net/) - darmowy (GPL) 
menedżer okien dla X Window System. Kod Fluxboksa bazuje na 
kodzie Blackboksa 0.61.1, poprzez co zachowuje z nim 100% 
zgodność stylów/tematów.

Priorytetem Fluxboksa jest lekkość oraz wysoka 
konfigurowalność. Zapewnia on tylko minimum interfejsu 
graficznego w postaci paska narzędzi i uruchamianego prawym 
przyciskiem myszy menu. Na pasek narzędzi składa sie 
wyświetlenie nazwy obecnie używanego obszaru roboczego, lista 
otwartych okien, aktualny czas oraz 'slit', w którym można 
zadokować małe aplikacje, np. kadu. Za pomoca specjalnego 
menu fluxbox umożliwia tworzenie nowych i likwidacje starych 
obszarów roboczych.



  

FluxBox

FluxBox



  

WindowMaker

WindowMaker  (http://www.windowmaker.org/) - darmowy 
(GPL) menedżer okien działający w środowisku X Window. Jest 
częścią projektu GNUstep, którego celem jest stworzenie otwartej 
implementacji specyfikacji OpenStep emulującej środowisko 
graficzne systemu operacyjnego NeXTStep.

Zalety:

● niewielkie zapotrzebowanie na pamięć operacyjną,
● niestandardowy sposób obsługi ( á la NeXTStep),
● prostota obsługi,
● estetyczny wygląd,
● możliwość przyporządkowywania aplikacjom parametrów okien,
● prosta konfiguracja.



  

WindowMaker

WindowMaker



  

iceWM

iceWM  (http://www.icewm.org/) - darmowy (GPL) menedżer 
okien działający w środowisku X Window. 

Zalety:

● szybkość,
● lekkość,
● małe zapotrzebowanie na zasoby komputera,
● możliwość stosowania „skórek”,
● duże możliwości konfiguracyjne.



  

iceWM

iceWM



  

Emulatory

Emulator  – program umożliwiający uruchamianie aplikacji na 
komputerze lub systemie operacyjnym innym niż ten na który 
zostały napisane (np. emulatory Amigi, Atari, ZX Spectrum).

DOSEMU - emulator DOS w systemie Linux, umożliwiający 
uruchamianie programów DOS-owych. Emulator uruchamiany 
jest w konsoli poleceniem dosemu.

WINE - emulator systemu Windows, umożliwiający 
uruchamianie programów przeznaczonych dla tego systemu. 
Emulator uruchamiany jest w konsoli poleceniem wine.



  

Emulatory

WINE
(MS Office)



  

Emulatory

WINE
(InteliCAD)



  

Dystrybucje

Dystrybucja = jądro + menedżer okien + zbiór aplikacji + instalator.



  

Dystrybucje

Dystrybucje

Komercyjne (płatne):

● Fedora Core
● SuSe
● Mandriva

Niekomercyjne (darmowe):

● SuSe
● Mandriva
● Ubuntu
● Debian
● Slackware



  

Dystrybucje

Dystrybucje

Systemy plików – ex2, ex3:

● SuSe
● Mandriva
● Aurox
● Debian
● Slackware

Systemy plików - FAT:

● Monkey Linux
● ZipSlack
● WinLinux



  

Dystrybucje

LiveCD/DVD

Prezentacyjne:

● Knoppix
● SuSe
● Mandriva
● Ubuntu

Specjalistyczne:

● RescueCD
● Edu-Linux
● Quantian



  

Dystrybucje

Minidystrybucje

Narzędziowe:

● Linux Pigułki

Sieciowe:

● Kamix
● Pocket Linux
● Linux Root



  

Dystrybucje

SuSE (http://www.novell.com/linux/suse/):

- projekt niemiecki,
- odmiana płatna i darmowa,
- polska strona domowa,
- polska wersja językowa,
- prosta instalacja w trybie graficznym,
- prosta konfiguracja (YaST2),
- intuicyjna obsługa,
- duża popularność,
- wersja LiveDVD z opcją instalacji,
- ręczny system aktualizacji,
- pakiety instalacyjne w formacie RPM.



  

Dystrybucje

Mandriva (http://wwwnew.mandriva.com/pl/):

- projekt francuski,
- odmiana płatna i darmowa,
- polska strona domowa,
- polska wersja językowa,
- prosta instalacja w trybie graficznym,
- prosta konfiguracja (Centrum Sterowania),
- intuicyjna obsługa,
- duża popularność,
- wersja LiveDVD z opcją instalacji,
- ręczny system aktualizacji,
- pakiety instalacyjne w formacie RPM.



  

Dystrybucje

Ubuntu (http://ubuntu.pl/):

- projekt darmowy przeznaczony na potrzeby domowe,
- duży nacisk na multimedia,
- polska strona domowa,
- polska wersja językowa,
- prosta instalacja w trybie graficznym,
- prosta konfiguracja,
- intuicyjna obsługa,
- domyślne środowisko graficzne: GNOME,
- duża popularność,
- wersja LiveCD z opcją instalacji.



  

Dystrybucje

Debian (http://www.debian.org):

- projekt ogólnoświatowy,
- wersja darmowa,
- polska strona domowa,
- polska wersja językowa,
- stosunkowo trudna instalacja w trybie tekstowym,
- możliwość instalacji przez Internet lub z płyt CD/DVD,
- jedna z najstarszych dystrybucji,
- spora popularność,
- brak wersji LiveCD,
- pakiety instalacyjne w formacie DEB.



  

Dystrybucje

Gentoo (http://www.gentoo.pl/):

- projekt ogólnoświatowy,
- wersja darmowa,
- polska strona domowa,
- polska wersja językowa,
- nietypowa instalacja z Internetu w trybie tekstowym,
- mechanizm kompilacji pakietów w stylu UBIX BSD (Portage),
- konieczność posiadania łącza internetowego,
- stosunkowo trudna konfiguracja i obsługa,
- maksymalna optymalizacja sprzętowa,
- brak wersji LiveCD,
- polecany zaawansowanym użytkownikom.



  

Dystrybucje

Knoppix LiveCD (http://knoppix.7thguard.net/):

- projekt niemiecki (pierwszy nowoczesny LiveCD),
- wersja darmowa,
- polska strona domowa,
- polska wersja językowa,
- możliwość instalacji na dysku,
- możliwość tworzenia własnych odmian płyty LiveCD,
- prosta konfiguracja,
- intuicyjna obsługa,
- duża liczba różnorodnych aplikacji (ale nieco chaotyczne menu),
- duża popularność,
- liczne odmiany dystrybucji,
- projekt oparty na Debianie,
- środowisko graficzne KDE.



  

Dystrybucje

CD-Linux (http://www.cdlinux.pl/):

- projekt polski (TASK),
- wersja darmowa: mała, na CD i na DVD,
- polska strona domowa,
- polska wersja językowa,
- możliwość instalacji na dysku,
- możliwość tworzenia własnych odmian płyty LiveCD,
- prosta konfiguracja,
- intuicyjna obsługa,
- skromny lecz wyjątkowo dobrze dobrany zbiór aplikacji,
- spora popularność,
- projekt oparty na Debianie,
- środowisko graficzne iceWM.



  

Dystrybucje

Specjalistyczne dystrybucje LiveCD:

- Linux-EduCD – dla potrzeb edukacji,
- Quantian – dla naukowców,
- Knoppix-Med - dla lekarzy,
- Knoppix-Lex - dla prawników,
- Oralux Gnu Linux - dla osób niedowidzących i niewidomych,
- Morphix-NLP - do programowania w językach naturalnych,
- Cluster-Knoppix - do tworzenia klastrów (jądro OpenMosix),
- KnoppixMame - emulator maszyn do gier.



  

Dystrybucje

Mini-dystrybucje:

- Monkey Linux – do instalacji na partycjach FAT,
- ZipSlack – do instalacji na partycjach FAT,
- Popcorn – do tworzenia dystrybucji „portable” na flash dyskach,
- Kamix – mini-dystrybucja dyskietkowa,
- Pocket Linux - mini-dystrybucja dyskietkowa,
- Linux w Pigułkach – narzędziowa mini-dystrybucja dyskietkowa,
- Root Linux - mini-dystrybucja dyskietkowa do współdzielenia łącza.



  

Nauka Linuksa

Użytkownicy początkujący:

- wykorzystanie dystrybucji LiveCD,
- instalacja pełnej wersji systemu,

Użytkownicy zaawansowani:

- wykorzystanie minidystrybucji (np. na FlashDisk, FAT),
- wykorzystanie minidystrybucji dyskietkowych,
- wykorzystanie emulatorów systemowych,
- tworzenie własnych dystrybucji.



  

Informacje

1. Serwisy związane z Wolnym Oprogramowaniem



  

Informacje

2. Portale tematyczne



  

Informacje

3. Strony dystrybucji



  

Informacje

4. Strony grup użytkowników



  

Informacje

5. Fora internetowe



  

Informacje

6. Strony prywatne



  

Informacje

7. Czasopisma



  

Informacje

8. Książki



  

Zalety Linuksa

● Bezpłatny
● Dostępny dla wielu platform sprzętowych
● Małe wymagania sprzętowe (dla lekkich środowisk)
● System wielodostępny, wielozadaniowy i wieloprocesorowy
● Mnogość dystrybucji i wersji językowych
● Zintegrowane usługi sieciowe
● Zgodność z systemami uniksowymi
● Bardzo dobra praca w sieciach heterogenicznych
● Możliwość łączenia w klastry
● Duża liczba aplikacji do typowych zadań
● Modułowa budowa
● Duża stabilność i bezpieczeństwo - brak wirusów komputerowych
● Duża dostępność informacji
● Bezpłatne narzędzia programistyczne
● Walory poznawcze
● Wsparcie rządów i firm informatycznych
● Szybko rosnąca popularność



  

Wady Linuksa

● Brak profesjonalnej opieki nad systemem (dystrybucje niekomercyjne)
● Czasami trudna konfiguracja
● Problemy z instalacją nietypowych aplikacji
● Różne wersje paczek instalacyjnych w dystrybucjach
● Mała liczba profesjonalnych aplikacji
● Problem przenoszenia oprogramowania z systemu Windows
● Problemy ze sterownikami
● Problemy ze skalowalnością jądra (optymalizacja wymaga kompilacji jądra)
● Ciągły rozwój jądra
● Nie ma jednego standardu interfejsu graficznego
● Kody źródłowe ułatwiają włamania do systemu



  

Linux - Windows

Porównanie systemów1:

● instalacja systemu
● instalacja oprogramowania
● dostępność oprogramowania
● aktualizacje
● konfiguracja
● obsługa sprzętu
● bezpieczeństwo
● stabilność
● wykorzystanie zasobów
● internet
● multimedia
● gry

1 na podstawie Windows XP oraz Mandriva i SuSe Linux 
(źródła internetowe + własne doświadczenia)



  

Linux - Windows

Instalacja systemu:

Linux:

● automatyczna
● prosta i intuicyjna
● tryb graficzny (polski)
● dopasowanie do innych 

systemów (np. Windows)
● duże możliwości ingerencji w 

proces instalacji
● wybór profilu instalacyjnego 

(biuro, usługi sieciowe, itp.)
● duży wybór oprogramowania 

dostępnego z systemem

Windows:

● automatyczna
● prosta i intuicyjna
● tryb graficzny (polski)
● niskie dopasowanie do innych 

systemów (np. Linux)
● niewielkie możliwości 

ingerencji w proces instalacji
● brak profili instalacyjnych
● mało oprogramowania 

dostępnego z systemem
● brak możliwości usunięcia 

Internet Explorera



  

Linux - Windows

Instalacja oprogramowania:

Linux:

● dość prosta w zakresie 
programów z dystrybucji

● trudna w przypadku mniej 
popularnych aplikacji 
(kompilacja źródeł)

● brak standardów bibliotek
● różne pakiety instalacyjne 

(rpm, deb, tgz)

Windows:

● bardzo prosta i intuicyjna
● jeden standard pakietów 

instalacyjnych (setup.exe)



  

Linux - Windows

Dostępność oprogramowania:

Linux:

● duża liczba programów do 
typowych zastosowań

● mała liczba aplikacji w  
niektórych dziedzinach (np. 
encyklopedie multimedialne, 
na CD, słowniki na CD, gry, 
systemy CAD, CAM)

Windows:

● ogromna liczba programów – 
zarówno darmowych jak i 
komercyjnych



  

Linux - Windows

Aktualizacje:

Linux:

● częste aktualizacje jądra 
systemu

● częste aktualizacje elementów 
systemu i oprogramowania

● dość łatwa instalacja „łatek”

Windows:

● rzadkie nowe wersje systemu
● częste poprawki w postaci 

„łatek”
● łatwa instalacja „łatek”



  

Linux - Windows

Konfiguracja:

Linux:

● na poziomie podstawowym 
prosta

● na poziomie zaawansowanym 
dość trudna (np. shell)

● tekstowe narzędzia 
konfiguracyjne z graficznymi 
nakładkami

● dość trudna konfiguracja 
nietypowych elementów

● brak restartów po zmianach

Windows:

● na poziomie podstawowym 
prosta

● na poziomie zaawansowanym 
dość trudna (np. rejestr)

● graficzne narzędzia 
konfiguracyjne

● średnio trudna konfiguracja 
nietypowych elementów

● częsty restart po zmianach



  

Linux - Windows

Obsługa sprzętu:

Linux:

● bardzo dobra lub dobra w 
przypadku standardowych i 
popularnych elementów

● obsługa najnowszych 
technologii

● brak niektórych sterowników 
do starszego sprzętu (np. 
skaner Mustek 1200ED)

Windows:

● bardzo dobra – duża liczba 
sterowników

● obsługa najnowszych 
technologii

● wsparcie producentów sprzętu
● brak niektórych sterowników 

do starszego sprzętu  (np. 
skaner Mustek 1200ED, karta 
TV AverMedia 98)



  

Linux - Windows

Bezpieczeństwo:

Linux:

● brak problemu wirusów
● duże bezpieczeństwo danych

Windows:

● problem wirusów
● wymagana instalacja i ciąga 

aktualizacja oprogramowania 
zabezpieczającego

● średnie bezpieczeństwo 
danych



  

Linux - Windows

Stabilność:

Linux:

● rzadkie problemy ze 
stabilnością

● brak problemu z degradacją 
systemu

Windows:

● dość częste problemy ze 
stabilnością

● problem degradacji systemu 
(co jakiś czas konieczna 
reinstalacja)



  

Linux - Windows

Wykorzystanie zasobów:

Linux:

● bardzo dobre wykorzystanie 
pamięci komputera

● bardzo dobre zarządzanie 
procesami systemowymi

● brak problemu „zapychania” 
się pamięci komputera

● fragmentacja plików na dysku 
bardzo mała

Windows:

● średnio dobre wykorzystanie 
pamięci komputera

● średnio dobre zarządzanie 
procesami systemowymi

● problem „zapychania” się 
pamięci komputera

● dość duża fragmentacja plików 
na dysku



  

Linux - Windows

Użytkowanie:

Linux:

● dość proste
● intuicyjne
● wiele standardów interfejsu

Windows:

● bardzo proste
● intuicyjne
● jeden standard interfejsu



  

Linux - Windows

Internet:

Linux:

● obsługa praktycznie 
wszystkich standardów i 
technologii

● bardzo dużo oprogramowania  
we wszelkich kategoriach

● bardzo dobrze nadaje się na 
serwer www, ftp lub innych 
usług sieciowych

Windows:

● obsługa praktycznie 
wszystkich standardów i 
technologii

● dużo oprogramowania
● duże problemy z 

bezpieczeństwem
● nie za bardzo nadaje się do 

świadczenia usług sieciowych



  

Linux - Windows

Multimedia:

Linux:

● dobra obsługa multimediów
● obsługa wielu standardów i 

technologii
● dużo oprogramowania 

multimedialnego
● brak obsługi publikacji 

edukacyjno-informacyjnych
(słowniki, encyklopedie, atlasy, 
itp.)

Windows:

● bardzo dobra obsługa 
multimediów

● obsługa wielu standardów i 
technologii

● dużo oprogramowania 
multimedialnego

● problemy z obsługą publikacji 
edukacyjno-informacyjnych
(słowniki, encyklopedie, atlasy, 
itp.)



  

Linux - Windows

Gry:

Linux:

● mała liczba dość prostych gier
● bardzo mała liczba 

komercyjnych gier znanych z 
Windows

Windows:

● bardzo duża liczba 
różnorodnych gier



  

Linux - Windows

Podsumowanie – najmocniejsze strony:

Linux:

● internet, sieci komputerowe i 
usługi serwerowe

● ogromne możliwości dla 
zaawansowanych 
użytkowników

● częste aktualizacje

Windows:

● popularność
● prostota obsługi
● ogromna liczba programów
● gry i zabawy

Dyskusje o tym, który system jest lepszy nie mają większego sensu 
– różna logika, struktura i zasady dystrybucji obu systemów 
predysponuję je do nieco innych zastosowań.



  

Dziękuję za uwagę

Olsztyn 2008-2010

Wojciech Sobieski
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