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1. Wstęp
Naszą motywacją jest poszerzenie wiedzy dotyczącej dystrybucji DragonFly BSD,
zdobycie większego doświadczenia w pisaniu prac w edytorze tekstowym LaTeX,
oraz zaliczenie przedmiotu programowanie dla fizyków.

2. Opis DragonFly BSD

Rysunek 1: DragonFly BSD
[2]

DragonFly BSD jest to system operacyjny typu uniksowego,z rodziny BSD, nieza-
leżna seria oparta na gałęzi 4.x systemu FreeBSD, zarazem identyfikujący się jako
jego logiczna kontynuacja. Oparty jest na systemie FreeBSD, został on stworzony
na potrzeby systemu operacyjnego, który działałby dobrze w środowiskach wielo-
wątkowych. Ten projekt miał dwa najważniejsze cele - stabilność i skalowalność
środowiska.

3. Instalacja
System można zainstalować na dwa sposoby - poprzez płytę CD, oraz USB. Zasto-
sowanie płyty CD niesie za sobą jeszcze inny, pozytywny aspekt; mianowicie zaletą
tego jest to, że za pomocą jednej płyty CD użytkownicy mogą zainstalować oprogra-
mowanie na komputerze, użyć pełnego zestawu narzędzi do naprawy uszkodzonej
instalacji, lub zademonstrować możliwości systemu bez konieczności instalacji.
System dostępny jest w postaci spakowanych obrazów Live iso, które zawierają sys-
tem podstawowy oraz instalator tekstowy dla maszyn 32 i 64 bitowych.DragonFly
BSD można przetestować przed instalacją, korzystając z nośników Live GUI.
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Rysunek 2: DragonFly - pobieranie
[3]

Rysunek 3: DragonFly - instalacja
[4]
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Rysunek 4: DragonFly - instalacja
[4]

Rysunek 5: DragonFly - instalacja
[4]
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Rysunek 6: DragonFly - instalacja
[4]

Rysunek 7: DragonFly - instalacja
[4]
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Rysunek 8: DragonFly - instalacja
[4]

Rysunek 9: DragonFly - instalacja
[4]
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4. Zalety i zastosowania
Do zalet systemu DragonFly bez wątpienia można zaliczyć dystrybuowanie go za po-
mocą płyty CD oraz USB, wykorzystując płytę CD w łatwy i szybki sposób możemy
rozwiązać ewentualne problemy samodzielnie. Oprócz tego twórcy stawiają na wyższą
wydajność (wbudowane pamięci podręczne procesorów w symetrycznych systemach wie-
loprocesorowych nie zawierają zduplikowanych danych DragonFly BSD, pozwala to na
wyższą wydajność, dając każdemu procesorowi w systemie możliwość korzystania z wła-
snej pamięci podręcznej do przechowywania różnych rzeczy do pracy). Pozytywną cechą
systemu jest również stabilność i skalowalność środowiska. Możemy uruchomić system od
prostego urządzenia z jednym procesorem aż po wielkie serwery.
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