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Temat: Systemy operacyjne – ciekawostki.
To ostatnie zajęcia. Proponują przeczytanie tekstu poniżej.

***

Mało brakowało, a Windows w ogóle nie byłby Windowsem. Pierwotnie nazwą systemu
miał być „Interface Manager”, jednakże szef działu marketingu Microsoftu – Rowland
Hanson, przekonał Billa Gatesa do tego, aby ją zmienić, właśnie na Windows. Kto wie, jak
wyglądałaby historia systemu, gdyby nie ten szczegół.
***
Jak dotychczas zaznaczał Microsoft, Windows 10 nie otrzyma swojego następcy. Zamiast
tego, firma chce dożywotnio aktualizować obecny system, zgodnie z myślą „system jako
usługa” . Jesteśmy ciekawi, czy i kiedy firma złamie swoje postanowienie. Dla niektórych to
tylko kwestia czasu, ale tak naprawdę ciężko powiedzieć cokolwiek stanowczo w tej sprawie.
***
Windows 1.0 pozwalał na sprawną obsługę systemu z pomocą innego urządzenia – myszy,
której wówczas jeszcze nie wykorzystywano tak powszechnie. Aby użytkownicy mogli
szybciej się do niej przyzwyczaić, Microsoft umieścił w swoim systemie grę o nazwie Reversi,
której system sterowania opierał się na myszy, a nie klawiaturze.
***
Od lat w systemie Windows można stosować bardzo przydatną sztuczkę, o której z jakiegoś
powodu do dziś mało kto wie. Jeżeli macie otwarte w systemie sporo okien, które po prostu
zaśmiecają ekran, możecie większość z nich schować za jednym zamachem. Wystarczy, że
„złapiecie” kursorem pasek tytułowy jednego z okien, chociażby przeglądarki, a następnie
nim „potrząśniecie”. Dzięki temu pozostałe okna magicznie się zminimalizują. Aby
ponownie wszystkie okna powiększyć, wystarczy, że „potrząśniecie” raz jeszcze. Koniecznie
to wypróbujcie! Funkcja działa w Windows 10.
***
Na rozwój systemów Windows wskazywała nie tylko ich zawartość, ale również rozmiar.
Windows 1.0 zajmował na dysku mniej niż 1 MB miejsca, podczas gdy Windows 10
potrzebuje już przynajmniej 15 GB dla wersji 32-bitowej i 32 GB dla wersji 64-bitowej. Jak
widać, różnica jest gigantyczna.
***
W 1992 roku narodził się pierwszy wirus napisany z myślą o Windowsie - WinVer 1.4. Na
szczęście jego skuteczność nie była zbyt wysoka. Autor tego wirusa nadal pozostaje nieznany.

W 1995 roku wykryto z kolei pierwszy wirus, który celował w szczególności w Windowsa 95.
Nosił on nazwę Boza.
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