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WPROWADZENIE



WPROWADZENIE

ReactOS to projekt rozwijany od blisko 22 lat. Mimo to nadal
pozostaje w fazie alpha. Jego celem jest utworzenie systemu, który
umożliwia korzystanie z aplikacji i sterowników Windowsa. System
dystrybuowany jest w ramach licencji GPL. Docelowo projekt może
pozwolić na korzystanie z oprogramowania napisanego na starsze
wersje systemu Windows. Pomijając gry, może pozwolić na dalsze
korzystanie z oprogramowania specjalistycznego np. w szpitalach i
fabrykach.

Nazwa systemu to połączenie słów “reagować” (ang. react) i system
(ang. os - operating system). Nazwa ReactOS ma nawiązywać do
reakcji niezadowolonych programistów z monopolistycznej polityki
Microsoftu.
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Warto zwrócić uwagę, że ReactOS nie jest Unixem, twórcy powielili
funkcje jądra Windows NT oraz podstawowych sterowników.

System częściowo implementuje funkcjonalność Windows API.
Warstwę kompatybilności z Windowsem zapewnia systemowi
wdrożenie kodu z projektu Wine (akronim wine is not emulator).

ReactOS wspiera wszystkie polecenia z powłoki Windowsa, dzięki
czemu jest kompatybilny w pełni na pisanie programów wsadowych
(pliki .BAT lub .CMD).

Projektem szczególnie zainteresował się rząd Rosyjski. Od 2002 do
2015 roku istniała Fundacja ReactOS działająca w Moskwie.
Ciekawostką jest fakt iż system 31 lipca 2012 został zademonstrowany
Władimirowi Putinowi.
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KONTROWERSJE

Fakt iż ReactOS mocno “inspiruje się” rozwiązaniami zastosowanymi
w MS Windows sprawia iż twórcy muszą starać się aby ReactOS
wyraźnie odróżniał się od niego. W 2006 roku wybuchło niemałe
zamieszanie w społeczności open source, ponieważ względem
ReactOS padło oskarżenie że zawiera kod z deasemblacji Windowsa.

Zarzuty dotyczyły głównie zaledwie jednej funkcji, która była
identyczna jak w Windows XP. Autor felernego kodu przyznał że
funkcja pochodzi z dezasemblacji Windowsa, natomiast odpierał
zarzut tłumacząc, że istnieje wyłącznie jeden możliwy sposób
implementacji tej funkcji.

Skandal ten sprawił iż twórcy Wine zablokowali kilku programistą z
projektu ReactOS możliwość na dokonywanie zmian w repozytorium
projektu Wine. Doszło do tego w obawie twórców Wine przed
możliwością na to iż programiści z ReactOS implementują więcej
kodu z Windowsa, przez co nad projektem Wine zawisło by widmo
wielomilionowego procesu ze strony Microsoftu. 4



INSTALACJA



INSTALACJA

W naszym przypadku zainstalowaliśmy ReactOS w wersji 0.4.13 na
maszynie wirtualnej. Konfiguracja maszyny nie różniła się niczym
szczególnym względem instalacji dystrybucji Linuxa, oprócz wybrania,
że będziemy instalować system operacyjny: Windows 2003 (32-bit).
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KONFIGURACJA

System konfigurujemy tak jak starsze wersje systemu Windows - za
pomocą Panelu Sterowania.
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ZARZĄDZANIE PAKIETAMI

System oferuje swój market ReactOS Applications Manager. Dzięki
temu programowi możemy zarządzać programami zainstalowanymi w
systemie, jak i pobrać dodatkowe oprogramowanie. Oprócz tego
ReactOS wspiera normalne programy z Windowsa z rozszerzeniem
.exe i .msi.
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ZARZĄDZANIE GRUPAMI



ZARZĄDZANIE GRUPAMI

System pozwala na standardowe zarządzanie grupami ze starszych
systemów Windows. Wchodząc do Panelu Sterowania i wybierając
opcję zobaczymy okno User Accounts, gdzie możemy tworzyć
zarządzać użytkownikami i jego uprawnieniami. Dodatkowo mamy
możliwość kreowania grup użytkowników gdzie możemy określić
specyficzne, powtarzające się zasady dla członków grup.

Na ten moment ReactOS nie wspiera bycia komputera częścią
domeny Active Directory czy LDAP (np. wdrożenie Linuxowego
Zentyala jako kontrolera domeny).
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SPECYFICZNE CECHY DYSTRYBUCJI

System jest implementacją Windowsa. Docelowo może pozwolić na
“uwolnienie się” od zamkniętego systemu giganta z Redmond. Może
pozwolić na uratowanie wielu nierozwijanych dalej programów ze
starszych Windowsów, głównie oprogramowanie specjalistyczne i gry)
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https://pl.wikipedia.org/wiki/ReactOS
https://reactos.org/wiki/MissingReactOSFunctionality
https://reactos.org/
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