
Zygmunt Ryznar - Systemy operacyjne (v.7.3) 

 
 

Wiadomo, i  komputer sk ada si  nie tylko z urz dze  i programów aplikacyjnych, lecz i systemu 
operacyjnego, który nimi rz dzi (tak mo na powiedzie  w najwi kszym skrócie). Najprostsze systemy 
operacyjne zawiera y kilkaset instrukcji i s y g ównie do obs ugi biblioteki podprogramów i 
kontaktu operatora z maszyn . Bardziej z ozone sterowa y wielodost pem, prac  wieloprogramow  i 
przydzia em urz dze  we-wy. 
Niektóre "dawne" systemy zajmowa y " miesznie" ma e zasoby pami ci w stosunku do obecnych 
rozwi za . George3 wraz z Executive zajmowa  tylko 12K s ów. Master (CDC3300) potrzebowa  64K 

ów, ale zapewnia  b.sprawn  prac  wieloprogramow . IBM360-91 mia  system sk adaj cy si  z ponad 
pó tora miliona instrukcji.  
Multics napisany w j zyku PL/I, zajmowa  oko o 300 000 wierszy kodu. Na pocz tku cena pe nej wersji 
tego systemu wynosi a 7 mil $. Sprawdza  si  w dzia aniu, skoro ostatnia pracuj ca instalacja Multics 
zosta a zamkni ta dopiero w 2000r.-czyli 30 lat po jego powstaniu!.

Zwracamy uwag  na polskie oryginalne systemy operacyjne (MASTER, KAR-65, OS-141, CROOK, IPIX) 
dla rodzimych komputerów. 

ROK  FIRMA/TWÓRCA - NAZWA SYSTEMU OPERACYJNEGO 
-------  --------------------------------------------------------------------------- 
1954  MIT - Tape Director system operacyjny dla UNIVAC 1103 
1955  General Motors - GM Operating System dla IBM 701 
1956  GM-NAA I/O dla IBM 704, oparty na General Motors Operating System 
1957-
1962  

Manchester University - Atlas Supervisor dla komputera Atlas 

1959  IBM - SOS (Share Operating System) oparty na GM-NAA I/O 
1960  Honeywell - Executive (do zarzadzania prac  wieloprogramow  - do 7 programów) 
1961  MIT - CTSS (Compatible Time-Sharing System) dla IBM 7094), Burroughs - MCP 

(Master Control Program) 
1962  General Electric - GECOS (pó niej GCOS) 
1964  IBM - DOS/360 i OS/360 
1964  CP64 - pierwsza wersja pó niejszego systemu IBM VM - jeden z pierwszych systemów 

realizuj cych wirtualizacj  pami ci 
1965-
1968  

RCA - TSOS Time Sharing Operating System dla RCA Spectra 70/46  
po kupnie przez UNIVAC jako VS/9. Potem sta  si  podstaw  systemów dla ICL System 
4 i BS2000 Siemens 

1965  IBM - BOS/360 (Basic Operating System), TOS/360 (Tape Operating System) 
1966-
1969  

IMM (Polska)-SO-41,SO-141 system operacyjny dla polskiego komputera ZAM41 
obs uguj cy do 4 równoleg ych procesów. W latach poprzedzaj cych w IMM opracowano 
program zarz dzaj cy dyrygent dla komputera ZAM-2. 

1967  CP-67 IBM - nast pca CP-64, wersja która "wysz a na troch  szersze wody" 
1969  W MIT oddano do u ytku wielodost pny system MULTICS zawieraj cy m.i. mechanizmy 

bezpiecze stwa dost pu 
1969  UNIX   system stworzony przez zespó  z laboratoriów AT&T Bella (Kenneth Thompson, 

Rudd Conoday i Dennis Ritchie) - by  mo e w oparciu o do wiadczenia z MULTICSem w 
opracowaniu ktorego brali udzia . Pierwsza implementacja autorska systemu napisanego 
w assemblerze - na komputerze PDP-7, którym dysponowa  zespó  autorski (Ken 
Thompson, Rud Conoday i Denis Ritchie). Potem PDP-7 zosta  zamieniony przez lepszy 
PDP-11/20. W 1973 r. oprogramowanie zosta o poprawione i napisane w j zyku C (po 
nieudanych próbach z jezykami B i NB). W maju 1975 r powstaje szeroko 
upowszechniana edycja VI Unixa. 

1969  ICL  GEORGE 3   dla komputerów ICL 1900 series 
1970  termin UNIX   zosta  wprowadzony przez Briana Kerninghana, prawdopodobnie dla 

"uczczenia" faktu, i  system móg  obs ugiwa  równocze nie ju  dwoch uzytkowników (a 
nie jednego jak przy pierwotnej implementacji w 1969 r.) 

1971  Pierwsze oficjalne wydanie Unixa. 
1972  Digital (DEC)- RSX-11system operacyjny dla komputerów PDP opracowany przez zespó  

kierowany przez Davida Cutlera.  
W latach pó niejszych firma Digital Equipment oferowa a UNIX (pod nazw  ULTRIX) na 
maszyny VAX, potem unixopodobny OpenVMS, a w 1991 roku wypu ci a Digital OSF/1 
(wg wytycznych organizacji OSF - Open Software Foundation), zaimplementowany 
nast pnie na komputerach Alpha z relacyjnym systemem plików RDB opartym na SQL. 

1972  IFD UW i IBJ (Polska)- SO-KAR65 dla komputera Kar-65 dzia aj cego w trybie przerwa  
(w podziale czasu)z pod czon  aparatur  pomiarow . Na komputerze rekonstruowano 
geometrycznie i dynamicznie zderzenia cz stek elementarnych oraz opracowywano to 
statystycznie. 

1973  GUI   1szy graficzny interfejs u ytkownika w komputerze Xerox Alto. 1szy komercyjnie 
sprzedawany GUI pojawia si  w komputerze Apple Lisa w 1981 r. W 1983 roku Bill Gates 
prezentuje swoj  "okienkow " nak adk  graficzn  na MS DOS.2.0, a 2 lata pó niej 
prezentuje j  jako Windows1. 

1973  Redifon (ROCC) R800   System operacyjny dla komputerów Seecheck (produkowanych 
w Polsce pod nazw  MERA9150 przez MERAMAT) z zaawansowanym wielodost pem (do 
32 stanowisk) wprowadzania danych 

1973  UNIX   zosta  udostepniony uczelniom ameryka skim. 
1974  IBM - MVS system operacyjny wykorzystuj cy wielokrotne przestrzenie adresowe 
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1974  Gary Kildall w firmie DRI - Digital Research Inc.stworzy  CP/M - pierwszy system 
operacyjny dla Intel 8080 

1976  Berkeley Unix  (Unix BSD-Berkeley Software Distribution)  Unix wywodz cy si  ze 
stworzonych na Uniwersytecie Kalifornijskim Berkeley rozszerze  dla systemu AT&T. W 
1976 r Bill Joy rozpocza  prace nad BSD. W latach 1977-1981 powsta y kolejne wersje 1-
4.1. Z linii tej wywodzi si  SunOS.W latach 1893-1984 powsta a wersja System V. Jedn  
z oryginalnych technologii BSD jest wirtualny system plików VFS (zastosowany m.i. w 
OSF/1) 

197X/198XPolit.Gda ska - CROOK system operacyjny (nieco zbli ony do UNIXa) dla polskich 
komputerów K-202 i MERA 400. W latach 1982-1985 by  stosowany w ok. 70 
komputerach Mera 400 

1977-
1979  

Univ. California - UCSD p-System   eksperymentalny system, w którym mechanizm 
interpretera rozbudowano do postaci systemu operacyjnego dla komputerów typu PC. 
Wykorzystano w nim ide  pseudokodu (p-code) Wirtha dla j zyka Pascal. Wersja 3 
zosta a opracowana przez Western Digital. 

1980  Digital (DEC)- VMS - (Virtual Memory System) dla komputerów VAX (1sze wersje w 
1977 r. opracowane przez zespó  kierowany przez Davida Cutlera- od v.5.5 (1991 r?) 
zmieniono nazw  na Open VMS) - by  wersj  standardowego UNIXa z w asnym j zykiem 
polece  DCL, systemem plików RMS (z zapisem zmian i mozliwo ci  odtwarzania 
generacji) oraz graficznym rodowiskiem X11+Motif. System posiada  ponad 500 tys. 
instalacji. Na poczatku lat 90-tych powsta a 64 bitowa versja OpenVMS.7 dla procesorów 
Alpha. 

1980  Digital Research - DR-DOS dla PC 
1980  Pierwsze implementacje Unixa na 16 bitowych procesorach Zilog i Motorola. 
1980  Atari- DOS- dla o miobitowych komputerów Atari 
1980  Commodore - Dos dla 8 bit. komputerów Commodore 
198X  DEMOSDialogowaja jEdinaja Mobilnaja Operacionnaja Sistiema) radziecka wersja Unixa 

dla SM-4. 
1980-
1981  

Tim Paterson - Seattle Computer Products 1980 - QDOS v0.10 (Quick'n'Dirty Operating 
System), 1981 - PC/DOS, MS/DOS dla komputerow PC. Microsoft zatrudni  
T.Patersona i zakupi  86-DOS (powsta  na bazie QDOS) od SPC.Nast pnie kupi  go IBM 
wraz z pakietem j zyków (BASIC, FORTRAN, Pascal, COBOL i 8086 Assembler).12 
sierpnia 1981 IBM prezentuje komputer IBM PC oraz jego system operacyjny: IBM 
PCDOS 1.0 
Opracowany w 1988 r MS DOS4.0 okaza  si  niewypa em. 

1982  HP prezentuje pierwszy serwer unixowy 
1982  Powstaje  Unix System III 
1983  W AT&T powstaje Unix V Nazw  t  okre la si  UNIX rozwijany w Bell Labs i kolejne 

(1984 - Unix V/2) komercyjne wersje systemu Unix wydawane przez AT&T. 
198X  QNX Software Systems, BlackBerry - QNX  unixowy system operacyjny czasu 

rzeczywistego oparty na mikroj drze. 
1982  Sun Microsystems  SunOS  Uniksowe wersje 1-4.1 oparte na typie BSD, pó niejsze na 

UNIX system V wyst puj  pod nazw  Solaris. Systemy przeznaczone g ównie dla 
serwerów i stacji roboczych. 

1980-
1982  

Microsoft-AT&T,Santa Cruz Operations xenix   popularny Unix (System V/2) na 
platformy PC w po owie lat 80-tych. Potem wypierany przez SCO-UNIX. 

1984  HP-UX   Unix firmy HP oparty na Unix.V(pocz tkowo UNIX.v.III). Pod wzgl dem 
otwarto ci dorownywa  systemowi OpenVMS firmy Digital. 

1984  Apple - MacOS Dla procesorów PowerPc, MC68K (do 2001 r.) 
1984  MIT- X Window  nosz cy te  nazwy X-Windows,X11, X   sieciowy graficzny system 

okienkowy dla terminali (stacji roboczych i PC). Korzenie X si gaj  pocz tku lat 80-tych, 
kiedy realizowane by y projekty Athena (Massachusetts Institute of Technology) i projekt 
W (Stanford Univ.). W 1983 r w ramach Atheny powsta  uniwersalny protokó  sieciowy 
autorstwa Boba Scheiflera i Jima Gettysa. Potem MIT przej  projekt W i wspólne 
przedsi wzi cie ochrzczono mianem X. Od 1987 r nosi  nazw  X11  dla oznaczenia 11 
wersji protoko u sieciowego. Dzia a w trybie klient-serwer za po rednictwem X serwera 
(który mo e znajdowa  si  na terminalu uztkownika). Powsta  w rodowisku unixowym, 
ale jest niezale ny od sprz tu (od PC do mainframe) i od systemu operacyjnego 
(Unix,DOS,VMS,MVS itp). 

1985   Commodore AmigaOS1.0    wielozadaniowy system operacyjny dla komputera 
Amiga1000. Stosowany w kolejnych modelach: Amiga500,2000,3000(32bit). W 2001r 
Hyperion i Amiga Inc podpisuj  kontrakt na tworzenie wersji AmigaOS 4.0, która 
powsta a w 2004 r. i rozwijana by a co najmniej do 2011 r. (np. dla komputerow z 
procesorami PowerPC)

1986   Advanced Interactive Executive AIX    UNIX firmy IBM oparty na Unix.V-SVR2 z 
rozszerzeniami 4.3BSD. Posiada takie cechy jak mo liwo  dynamicznej rozbudowy j dra 
oraz system plikow rejestruj cy histori  zmian. 

1985-
1994  

Carnegie Mellon  MACH   Nowatorski projekt j dra unixowego - realizowany jako 
kontynuacja j dra Accent, w ramach wspieranego przez ARPA (Advanced Research 
Project Agency). Z niego wywodza si  j dra systemów NeXTSTEP, Darwin, Mac OS X i 
iOS oraz mechanizmy pami ci wirtualnej, komunikacji mi dzyprocesorowej i 
wielow tkowo ci (w ramach pojedy czego procesu) w Unixie OSF/1. Zorientowany na 
systemy wieloprocesorowe i rozproszone. Oparty na podej ciu obiektowym. Komercyjnie 
zastosowany po raz pierwszy w komputerach NeXT. 

1986  CNPSS MERASTER Katowice [Polska] - MASTER-MultiAccess System for TimeSharing 
Efficient Resources usage   -system operacyjny dla komputerów MERA-60, przeznaczony 
do obs ugi pracy wielodost pnej w warunkach wyst powania zewn trznej dodatkowej 
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pami ci pó przewodnikowej. 
1987,1992  IBM  OS/2 dla komputerów PC. 1987-v.1 opracowana wspólnie przez IBM i Microsoft. 

1992 - OS/2 v.2 Warp - pierwszy w pe ni 32-bitowy system operacyjny dla komputerów 
osobistych. Zastosowano w nim tzw. Virtual DOS Machines (VDM), które pozwala y 
uruchamia  pod OS/2 kilka programów pracuj cych pod DOS lub Windows. Systemy 
plikow FAT i HPFS. 

1987  Vrije Universiteit Amsterdam Amoeba – rozproszony system operacyjny ogólnego 
przeznaczenia. Amoeb  wyposa ono w cz ciow  emulacj  systemu UNIX na poziomie 
kodu ród owego.Z my  o Amoebie stworzono j zyk programowania Python. 

1987  Microsoft Windows-2 – okienkowy system operacyjny na PC obs uguj cy karty 
graficzne VGA (16 kolorów,640x480), obs uguj ce pierwsze wersja Worda i Excela. 

1988  IPI PAN [Polska] - IPIX wersja systemu Unix (w standardzie Systemu V - SVR2, z 
asnym kompilatorem C) dla komputera KRAK-86 (typu IBM PC) opracowywana w 

latach 1984-1988. 
1989  SOLARIS1.0 Wersja SunOS4.0 
1988  OS/400 obecnie iS/OS system operacyjny dla serii AS/400 (iSeries) 
198X  Santa Cruz Operations -SCO Unix  nast pca systemu Xenix 
1990  Next Computer  NextStep Unixowy system operacyjny bazuj cy na mikroj drze Mach. 
1990  Microsoft - Windows 3.0  ulepszony system okienkowy i wielozadaniowo  Windows 

3.1: obs uga multimediów (nagrywanie d wi ku, odtwarzacz muzyki z CD), czcionki 
TrueType. 
Wersje pocz tkowe: 1985 - Windows 1 (jakby ulepszony DOS - nie przyj  si  na 
rynku). 1987 Windows 2.0 do czenia aplikacji dzia aj cych w trybie graficznym – Excel 
i Word for Windows. 

1991-
1994  

OSF - OSF/1 projekt Unixa (oparty na kodzie AT&T) Open Software Foundation 
(cz onkowie: Bull, DEC (wiod cy), Hewlett-Packard, IBM, Nixdorf, Siemens, Apollo) 

1991  Sun - Solaris  (oparty na Unix SVR4) 
1991  Linus Torwald umieszcza w sieci wersj  Linux 0.02 
1990-
1993  

Microsoft - Windows- 3.0. i 3.11.  16bitowy. Ma wbudowany MS-DOS plus interfejs 
graficzny. Tryb chroniony i praca wielozadaniowa. Windows3.11 - praca w sieci P2P (w 
tzw.grupach roboczych), protokó  TCP/IP, fonty TrueType. 

1993  Microsoft Windows NT3.1. – 32bitowy Windows NewTechnology(NT) opracowany przez 
zespó  kierowany przez Davida Cutlera, który poprzednio w DEC projektowa  systemy 
operacyjne RSX-11M dla PDP-11 oraz VMS dla Vax. Posiada "wirtualny" DOS (jako klient 
dosowy) - ale zgodno  aplikacji napisanych dla MS DOS oraz OS/2, pliki NTFS, 
rozwini ty rejestr systemowy, zaawansowana wielozadaniowo , mechanizm "Drag and 
Drop", mozliwo  tworzenia bibliotek DLL, praca w architekturze klient-serwer. 
Przeznaczony na procesory Intel, MIPS R4000, DEC Alpha. Po emulacji eksploatowany 
by  mo e równie  na komputerach RISCowych. 

1992  pierwszy Unix z rodziny BSD (Berkeley Software Design) 
1993  Common Open Software Environment COSE  - OSF i UI tworz  wspóln  grup  
1994  LINUX 1.0 
1995  IBM wprowadza OS/390 - nast pc  systemów operacyjnych z rodziny MVS 
1995  Microsoft - Windows 95  32-bitowy system zawieraj cy rozbudowany interfejs graficzny 

(start, mój komputer, pasek zada ..), rejestr zamiast plików .ini, FAT32, API do DirectX, 
plug&play. Ju  nie jako nak adka na MS-DOS, ale zachowane zosta o dosowe rodowisko
(wsteczna kompatibilno ). 

1995  Be Inc. tworzy BeOs W 2001r prawa autorskie kupuje Palm i przestaje rozwija  system. 
Dorobek Be Inc. kupuje Access Co. Prace nad systemem wzorowanym na BeOs 
prowadzone s  w ramach projektu HAIKU, któremu Access udost pni  dokumentacj  API 
(BeBook). Oprogramowanie Haiku znajduje si  ci gle w fazie Alpha. 

1996  Microsoft - WIN NT4.0  WinNT wywodzi sie z pierwszej wersji systemu OS/2, 
opracowywanej wspólnie z IBM. Daje si  przenosi  na ró ne architektury procesorów 
(x86, x64,ARM, AMD ..). Stosowany m.i. w aplikacjach klient-serwer. 

1996  Debian1.0  (GNU/Linux) 
1996  JavaOS  Próba systemu opartego na Javie okaza a si  nieudana 

(zawieszenia,powolno , brak wielozadaniowo ci) 
1998  Microsoft - Windows 98  nast pca Windows95, pierwszy system operacyjny z Windows 

Driver Model(WDM), pe na obs uga USB, ACPI, wbudowany Winsock2, zniesiony limit 
64KB dla rejestru ... 

1998  Symbian Ltd,Nokia - Symbian Dla telefonow Nokia,Ericsson, Motorola. Oparty na 
systemie EPOC z 1997 r. firmy Psion. W 2014 r. Nokia przerywa prace nad systemem 
m.i.z powodu przej cia przez Microsoft. Nast pc  Symbianu mia  byc oparty na Linuxie 
system operacyjny Sailfish firmy Lolla. 

1998/1999 Unix Monterey    Na prze omie 1998/99 roku powsta a grupa mi dzynarodowa 
zrzeszaj ca firmy IBM, Compaq i SCO, której celem jest opracowanie nowej wersji 
systemu Unix zwanej Monterey. 

1999-
2002  

Apple  OS X (Mac OS X)   system operacyjny z unixowym GUI dla komputerów 
Macintosh 

1999  WebOs Inc.- WebOS WebOs Inc. kupuje prawa autorskie systemu od Duke University 
(ktory je przej  od Berkeley Univ.). Potem system przechodzi do Palm i rozwijany jest 
dla smartfonów tej firmy na bazie j dra Linuxa. W 2010 r. HP kupuje Palm i prace nad 
systemem zostaj  wstrzymane. W 2013 system WebOs kupuje LG. 

199X  Novell Netware   sieciowy system operacyjny dla serwerów. W v.4 (1993) pojawi  si  
system katalogowy NDS (Netware Directory Service) - eDirectory. Od v.6 wyst puje 
j dro hybrydowe (Netware 6.5 i Linux. Znany jako Open Enterprise Server. 
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1999  IBM z/OS pierwszy 64 bitowy system dla komputerów mainframe 
2000  Hard Hat Linux 2.0 
2000  Microsoft - WindowsME - kontynuacja linii win95,98 ale ukryty dost p do DOS, 

uniwersalny Plug & Play, sterowniki WIA, .... 
1999-
2000  

Microsoft - Windows2000 - rodzina Windows NT, pliki NTFS-3 i FAT32, technologia 
IrDA, brak konieczno ci aktywacji. Podsystem rodowiska dla aplikacji napisanych dla 
ró nych typów systemów operacyjnych (win32, NT Virtual DOS Machine, OS/2, 
POSIX.1).Active Directory (autoryzacja i kontrola dost pu) 

2001  Lindows   Nieudana próba utworzenia systemu cz cego cechy windowsa i linuxa 
(opartego na debianie). Zawieszenia, trudno ci w uruchamianiu programów i 
wykrywaniu urz dze , powolno .  
Bardziej udanym rozwi zaniem by  projekt Wine zosta  zainicjowany przez Boba 
Amstadta, Erica Youngdale, Alexandre Julliarda w latach 1993-1994, polegaj cy na 
implementacji WinAPI (dzi ki udost pnieniu alternatywnych bibliotek DLL) dla 
rodowiska X11 i przeznaczony do uruchomienia 16-bitowych programów dla Microsoft 

Windows 3.x w systemie Linux. Projekt ten jest nadal rozwijany. 
2001  Apple - Mac OS X System operacyjny zbudowany na j drze linuxowym Darwin, opartym 

z kolei na j drze MAC. 
2001  Microsoft - WINDOWS XP   oparty na j drze WIN NT, interfejs graficzny Luna, zapora 

sieciowa, IE7, WMP8-9, Directx8, wbudowany firewall, konieczno  aktywacji 
(mechanizm Windows Genuine Advantage), czcionki ClearType, obs uga sieci Wifi ... 

2002  Tinfoil Hat Linux 
2003  Red Hat Enterprise Linux (komercyjna wersja Linuxa) 
2003  Linux Fedora Core (darmowa wersja Linuxa finansowana przez Red Hat) 
2004-
2005  

Ubuntu  wersja GNU/Linux - oparta na debianowskim distro- utworzona przez firm  
Canonical Ltd nale  do M.Shuttlewortha 

2006  Linux Mint - (GNU/Linux oparty na Ubuntu i Debianie) 
2006-
2007  

  Microsoft - Vista  nast pca Windows XP, Media Center (wmp11), UAC (kontrola kont), 
Windows Aero Glass, Sidebar, nowy model sterowników graficznych ... 
System ten nie uzyska  uznania ze strony u ytkowników. By y m.i. problemy z 
kompatibilno ci  sprz tu. 

2007  Apple Inc.iOS  system operacyjny dla mobilnych urz dze  produkowanych przez Apple. 
2007  Apple - Mac OS X  Dla urz dze  mobilnych firmy Apple.W 2008 roku dostaje nazw  

iphoneOS, a w 2010 - iOS. 
2007-
2008  

Android Inc.(pierwszy twórca)- Google (po przej ciu Android Inc.)  Android  system 
oparty na j drze Linuxa dla urz dze  mobilnych z ekranem dotykowym. 2007r - Android 
beta. 2008r -wersja 1.0(Apple Pie), wersja 1.1(Banana Bread). 

2009  Microsoft - Windows7  (Windows NT 6.1) 
2009  Microsoft - Windows Phone 2010 - v.7, 2013 - v.8, 2014 - v8.1 
2009  Google- Chromium  (Chrom OS) 
2010  Android v.2.2 - Froyo  (oparty na j drze Linuxa 2.6.32) 
2010-
2011  

Android v.3 - Gingerbread ( oparty na j drze Linuxa 2.6.35) 

2011-
2012  

Android v.4 - Ice Cream Sandwich ( oparty na j drze Linuxa 3.0.1) 

2011-
2012  

Android v.4.1.-2 - Jelly Bean   (oparty na j drze Linuxa 3.3) 

2012  Microsoft - Windows8  kafelkowy ekran startowy (mo liwy do pomini cia w v.8.1), 
obs uga dotykowa ekranów (aplikacje Modern). Okrojona wersja dzia a na procesorach 
mobilnych ARM. 

2013  Android v.4.4.4 - Kitkat 
2014  Android 5 (Lollipop) 

po 2014  (mini)Android  dla noszonych gad etów, w tym opasek i smartzegarków:  Android 
Wear, Apple Watch, Samsung Tizen, Pebble3.... 
Firefox OS (Mozilla)- dla urz dze  mobilnych (rezygnacja w grudniu 2015) i 
telewizorów Panasonic 
WebOs (LG) - dla telewizorów 

2015  Android 6 (Marshmallow) Znaczne ulepszenia: m.i. umo liwione odinstalowanie 
praktycznie dowolnej aplikacji, traktowanie karty pami ci sd na prawach pami ci 
wewn trznej, przed ony czs pracy baterii. 

2015  Microsoft - Windows10  funkcja Continuum: obs uga dotykowa w trybie tabletu (po 
odpi ciu klawiatury), przywrócone menu Start. Ten sam kod podstawowy ma dzia  na 
ró nych urz dzeniach: serwerach, pecetach, tabletach i smartfonach, lecz wyst powa  

 ró ne zestawy aktywnych us ug i interfejsów. Nowa przegl darka internetowa 
Edge. By  mo e Windows10 b dzie "ostatnim" windowsem (z ci  aktualizacj  
bezterminow ). Mobilna wersja Win10 ustepuje znacznie popularno ci  systemom 
Android i iOS, za  perspektywy utrzymania si  jego na rynku s  wielk  niewiadom . 

2016  UnaOS (Android6) system UnaOS powsta  na bazie Androida 6.0 dla smartfonów 
UnaPhone Zenith. Jest ca kowicie pozbawiony aplikacji Google. Jego pami  jest 
automatycznie szyfrowana, bootloader zablokowany, a ADB wy czony, wi c 
uruchomienie alternatywnego oprogramowania na tym telefonie jest w ciwie 
niemo liwe. 

2016  Remix OS Wersja Androida na komputery stacjonarne X86. Mo e by  wgrana na 
pendrive i u ywana jako przeno ny system. 

2016  Android N Kolejna wersja Androida z takimi nowo ciami jak podzia  ekranu pomi dzy 2 
aplikacje, inna wizualizacja powiadomie  oraz ustawie . 
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W historii rozwoju systemów operacyjnych prace nad Unixem (i jego pochodnymi typu Linux, 
Android) nale  od wielu lat do g ównego nurtu, w którym brali udzia  wybitni informatycy i znacz ce 
firmy komputerowe, nie zapominaj c o finansowym wsparciu ze strony Dep.Obrony USA w ramach 
projektu DARPA (wraz z wcze niejszym finansowaniem systemu MULTICS). 
System zdoby  sobie du e uznanie. Ju  w 5 lat po powstaniu "dojrza ej" wersji (system V) na wiecie 
by o ok.350000 instalacji systemu. 
Na prze omie lat 60/70 rozpocz to prace nad opracowaniem Unixa w Research Bell Lab. (nale cym 
do firmy AT&T - American Telephone & Telegraph) i uniwersytecie Berkeley. Du e znaczenie dla 
rozwoju Unixa mia  MACH - nowatorski projekt j dra unixowego zrealizowany w uniwersytecie 
Carnegie Mellon. Potem do prac nad Unixem w czy y si  (m.i. w ramach organizacji OSF) 
intensywnie takie firmy jak Digital, Sun i HP. Szybko powstawa y takie odmiany jak Ultrix, Xenix, 
Venix, Tunis, Sinix, Munix, OSF/1, Unixware, SCO Unix, Sun Solaris, HP-UX, OpenVMS itp.  
 

ród yj cych obecnie twórców linii unixowej wyró nia si  na pewno twórca Linuxa - Linus 
Torwalds. W 1988 roku wst puje na Uniwersytet Helsi ski i tutaj w 1990 roku uczy si  j zyka C, w 
którym rozpoczyna pisa  swój system operacyjny wzorowany na Unixie i MINIXie ( ma y klon UNIXA 
opracowany przez Andrew Tanenbauma w Holandii do nauki studentów). Ju  w 1991 roku ukazuje 
si  wst pne j dro systemu. Torvalds pocz tkowo nazwa  system Freax (Free uniX) ale za sugesti  
przyjaciela Ari Lemmke nazwa zosta a zmieniona na Linux (LINUs uniX ). Linux szybko zyskiwa  
popularno . W 1997 roku u ywany by  ju  na ponad 3 milionach komputerów, a dwa lata pó niej 
by o ich ju  7 ml. Obecnie Torvalds pracuje w USA na pe nym etacie w OSDL (Open Source 
Development Lab), za onym w 2000r i finansowanym przez konsorcjum firm komputerowych.W 
ramach OSDL Torwalds podejmuje decyzje ko cowe odno nie zg aszanych modyfikacji i uzupe nie , 
deleguj c pewne uprawnienia takim wspó pracownikom jak Alan Cox, Andrew Morton i Marcelo 
Tosatti. Do niego nale y marka Linux, aczkolwiek samo oprogramowanie jest licencjonowane jako 
otwarte (GPL), co nie zabrania sprzedawania go dla zysku.  
 
W ostatnich latach najbardziej dynamicznie rozwija y si  systemy oparte na j drze Linuxa, w tym 
systemy Android. Te ostatnie eksploatowane s  na ponad 24 tysi cach brandów urz dze  
(smartfonów, phabletow, tabletów) produkowanych przez wielu producentów, wykorzystuj cych 
ró norodny hardware (w szczegolno ci rózne procesory, z których ka dy wymaga innej wersji 
instalacyjnej)systemu Android. 
Pewne ujednolicenie oprogramowania Androida wyst puje w przypadku prostszych urz dze , np. 
gad etów noszonych typu smartwatch.  
 
Prace nad systemami linuksowymi prowadzone by y zarówno przez firmy, organizacje jak i 
woluntariuszy, za  implementacje dotyczy y wszystkich kategorii komputerów i urz dze  
komputerowo usadowionych, pocz wszy od smartfonów sko czywszy na mainframe'ach. Na 
komputerach osobistych uznanie zdoby y sobie ostatnie wersje Ubuntu. Na bazie tego systemu 
powstaje wiele wersji, z ktorych na wzmiank  zas uguj  np. Elementary OS Luna i Zorin, 
zorientowane na by ych u ytkowników Windowsa i Os X (posiadaj  m.i. przyjazny pulpit). S  te  
wersje skromniejsze jak mint, czy lesslinux (uzywany w p ytach ratunkowych), oraz specjalizowane 
np. JoliOS dzia aj cy w chmurze i ukierunkowany na rodowisko spo eczno ciowe (Google plus, 
Facebook). Odpowiednikiem systemu Joli jest wczesny googlowy Chromium OS.  
Dystrybucji (tzw.distro) Linuxa jest wiele: Ubuntu (w tym pochodne-spin-offs: Xubuntu, Kubuntu, 
Lubuntu, Gnomebuntu, Edubuntu), Mint, Debian, Fedora, Arch, openSUSE, PCLinuxOS, Zorin, 
Elementary, Mageia, Slackware, Gentoo, Puppy, Makulu, Peppermint, Manjaro, Point Linux, 
Crunchbang, Kali, Bodhi, Knoppix, SLAX, SolydXK, Antix, Chakra, OS4, Korora, KWheezy i 
SparkyLinux.  
W tabeli nie uwzgl dniono niszowych systemów ReactOS (jakby Windows), Haiku (na bazie 
openBeOS), Syllabus ... znajduj cych si  zazwyczaj w fazie rozwojowej Alpha/Beta. 
Systemy operacyjne charakteryzuje ró ny stopie  otwarto ci - od bardzo otwartych systemów 
Windows i Linux do zamkni tych MacOs. Wi kszo  systemów ma specyficzne wymagania w 
stosunku do BIOSu, procesorów, systemu plików, metody bootowania oraz sterowników urz dze . 
Nie wszystkie najlepsze rozwi zania przetrwa y. Np. pochodz cy z lat 90-tych BeOs posiada  
nowoczesny system plików BFS o rozwini tych mo liwo ciach indeksowania dzi ki rozbudowanym 
atrybutom (metadanym) i mia  ma e wymagania sprz towe. Wida  stanowi  zagro enie dla 
Microsoftu skoro doprowadzi  on do bankructwa firm  BeOs Inc.

Rozwój systemów operacyjnych równie  obecnie nie odbywa si  bezkolizyjnie - wspomnie  mo na o 
walkach patentowych (na styku iOS i Android) pomi dzy Apple i Google o prawa do multitouch, 
gesty dotykowe czy nawet kszta t ekranu [mo na to skomentowa  tak, e w aspekcie miliardowych 
odszkodowa  ka dy chwyt jest dozwolony].  

 
 
Systemy operacyjne nale  do z ozonej dziedziny oprogramowania. Uwzgl dnia  one musz  
wymagania standaryzacyjne w zakresie otwarto ci (przeno no ci), sprz tu i technologii (np. tryb 
klient-serwer, monitory transakcyjne) oraz baz danych i j zyków programowania. W zestawieniu 
tabelarycznym trudno to przedstawi . Ograniczymy si  do paru uwag dotycz cych monitorów 
transakcyjnych, niezb dnych w systemach pracuj cych nie w prostej technologii terminalowej a w 
trybie klient-serwer, wymagaj cych tzw.rollbacku i zachowywania tzw. w ciwo ci ACID. Systemów 
operacyjnych by o du o, ale monitorów transakcyjnych stosunkowo niewiele: IBM: CICS (VMS, AIX, 
HP-UX, OS/2, OS/400, NT), IMS/TP, Encina; BEA: Tuxedo; Tandem: Pathway, AT&T - Top End. 
Niektóre monitory (budowane wg standardów X/Open DTP, OSI-TP lub wyposa one w specjalne 
modu y interfejsowe) nosi y charakter otwarty i mog y by  instalowane w ró nych systemach 
operacyjnych np. Tuxedo (kilkadziesi t platform unixowych), CICS (w po czeniu z iTRAN) i 
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obs ugiwa  ró ne bazy danych (DB2, ORACLE, Informix, Sybase, MS-SQL, MySql, NonStop-SQL, 
itp.). Uwa a si , e oprogramowanie zaawansowanych serwerów traktowane by  moze jako 
szczególny rodzaj systemu operacyjnego, wyst puj cy jako nak adka lub integralna cz  systemu 
(jak np. w Unixware firmy Novell).  
Systemy operacyjne od "zarania" nie by y izolowane od siebie wzajemnie. Ju  w czasach 
popularno ci systemu DOS w systemach unixowych (np. w SCO Xenixie) stosowany by  np.ODT 
(Open DeskTop) z narz dziem integracyjnym X-Window i interfejsem do dosowych komend (mo na 
by o je wywo ywa  bezpo rednio pod promptem unixowym).Znany jest te  emulator Xterminala - 
Xsight - na komputer PC pe ni cy funkcj  serwera Xwindows na styku systemów SCO Unix i DOS. 
Obecnie prawie jako standard istnieje usadowianie na jednym komputerze kilku systemów 
operacyjnych- bezpo rednio albo poprzez maszyny wirtualne virtual box i virtual PC.  
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