
Od Windows 1 do Windows 10
krótka historia systemu operacyjnego



Windows 1.0 – 1985 r.
Zawiera menu rozwijane, paski przewijania, ikony i okna dialogowe,
które ułatwiają korzystanie z programów. Pozwala na obsługę
systemu za pomocą nowego urządzenia - myszy.
Wyposażony w akcesoria: Paint, Writer, Notatnik, Kalkulator,
kalendarz, zegar oraz grę Reversi.



Windows 2.0 – 1987 r.
Umożliwia korzystanie ze skrótów klawiaturowych,
wyposażony jest w Panel Sterowania - moduł zarządzający
ustawieniami systemu dostępny w kolejnych generacjach
Windows do dziś.



Windows 3.1 – 1992 r.
System jest wydajniejszy, ma grafikę z 16 kolorami, zawiera
Menedżera Programów, Menedżera Plików, Menedżera Wydruku, gry
Pasjans, Kierki, Saper.
W ciągu dwóch pierwszych lat od premiery sprzedano 10 mln kopii. 

To pierwsza wersja Windows dostępna
w polskojęzycznej wersji językowej.



Windows 95 – 1995 r.
Pojawia się przycisk Start, pasek zadań, przyciski minimalizowania,
maksymalizowania i zamykania okien. Ułatwia instalację sprzętów.
Pierwszy system z przeglądarką internetową (Internet Explorer).
W ciągu pierwszych pięciu tygodni od premiery sprzedano 7 mln kopii
systemu.



Windows 98 – 1998 r.
System ułatwia odnajdywanie informacji w pamięci komputera
i w Internecie, działa szybciej. Obsługuje dyski DVD,
urządzenia USB, ma pasek szybkiego uruchamiania.



Windows Millennium – 2000 r.
Zawiera wiele ulepszeń dotyczących muzyki, filmów, ma większą
niezawodność. Pojawia się funkcja przywracania systemu,
aplikacje Movie Maker i Windows Media Player.



Windows XP – 2001 r.
Najpopularniejszy jak dotąd system operacyjny Microsoftu w całej
dotychczasowej historii działalności tej firmy. Ma nowy praktyczny
interfejs, jest szybki i stabilny. Pasek start, pasek zadań, panel
sterowania są jeszcze prostsze. Lepszy Windows Media Player,
ulepszone możliwości w zakresie fotografii cyfrowej.
Wydano go w 25 językach. Ciekawostka: kod systemu Windows XP
składa się z 45 milionów wierszy.



Windows Vista – 2006 r. 
Wprowadza wiele zmian zwiększających bezpieczeństwo korzystania
z systemu, m.in. znacznie bardziej rozbudowaną i funkcjonalną
zaporę sieciową, funkcję kontroli konta użytkownika. Wyposażony
również w program chroniący przed oprogramowaniem
szpiegowskim Windows Defender.



Windows 7 – 2009 r.
Ulepszony następca Visty. Udostępnia nowe sposoby pracy
z oknami, które poprawiają funkcjonalność i uatrakcyjniają
korzystanie z interfejsu. Wyposażony w ułatwienia w zakresie
łączności bezprzewodowej.



Windows 8 – 2012 r. 
Interfejs tego systemu można obsługiwać zarówno
dotykowo (co nie przypadło do gustu użytkownikom), jak i za
pomocą myszy i klawiatury. Nie podobał się też „kafelkowy”
przycisk Start.
Komputer z Windows 8 może funkcjonować i jako tablet, i jako
komputer osobisty.



Windows 10 – 2015 r.
Eliminuje nieprawidłowości związane z interfejsem użytkownika,
występujące w Windows 8. Przywrócono mu menu Start
stosowane w Windows 7, wyposażono w system wirtualnego
pulpitu i możliwość uruchamiania aplikacji Windows Store.
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