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Лінукс-дистрибутив 
номер 1 в Україні.
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Юрій Матвійчук aka Astronom 

проект Груша.org.ua
Зроби свій світ вільним!
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Як відбувається знайомство з Лінукс на 
Десктопі ?

Після встановлення система неповна

Проблеми з драйверами

Відсутні кодеки

Немає потрібних програм
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Жоден з дистрибутивів не довершений

Величезний вибір дистрибутивів

Кожен дистрибутив містить деякі передові розробки але 
може не містити багатьох інших переваг, які доступні в 
інших

Відсутність ключового дистрибутиву не дозволяє 
розробникам сконцентрувати свої зусилля

Виникає проблема вибору, оскільки ідеал дуже далекий
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Відсутній ключовий дистрибутив

Особливо неприємно, коли найбільш 
розрекламовані дистрибутиви виявляються далеко 
не найкращим вибором для новачка

ГлюкоБунту (потрібен велииикий напильник)

Непередбачувана поведінка ключових дистрибутивів
(від ядра і до прикладних програм)

Незрозумілі недоробки
Перестають працювати речі, які раніше працювали
Зникають драйвери
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Це все таємна змова!

Дивні закономірності провокують різні припущення:
Домовленості про перерозподіл ринку
Свідоме погіршення деяких аспектів свого ПЗ
Домовленності про “не напад”

Відсутня чітка відкрита стратегія співробітництва між 
ключовими виробниками дистрибутивів

Проорієнтація на серверний ринок, як найбільш 
грошовий
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Скажемо Ламерам - “НІ”!

Досвідчені користувачі свідомо “відшивають” новачків
Новачка принижують
Відсилають “курити мани”

Радять зробити “елементарну” дію, яка вимагає 
значного досвіду і кваліфікації
Радять встановити улюблену ХРюшу
Допомагають “Міцним словом”

Тролінг – звичне явище на Лінукс-форумах

Особливо вирізняються російські ресурси
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Коло замикається!

Відсутність великої кількості 
користувачів призводить до:

Відсутності багатьох ігр
Відсутності вузько спеціалізованих 
програм
Відсутності багатьох драйверів

В результаті це приводить до:
Відсутності користувачів 
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Реклама – рушій прогресу!

Відсутність ефективної реклами приводить до не 
проінформованості потенційних клієнтів серед 
домашніх користувачів

Неправдиві плітки та легенди пригноблюють бажання 
спробувати іншу систему

Активна маркетингова політика Майкрософт робить 
свою справу
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Бачення проекту на рівні України

Наявність дистрибутиву власної державної розробки 
дозволить:
Зруйнувати непорозуміння між розробниками та 
користувачами
Успішно покращувати технічні характеристики
Успішно покращувати юзабіліті
Слідкувати за провідними гравцями у світі ВПЗ і не 
допускати їхніх помилок в своїй системі
Отримати незалежність від суттєво підвищених цін з боку 
іншої держави
Відновити вітчизняний ринок ПЗ
Стати повноцінним гравцем на ринку інформаційних 
технологій
   … запропонуйте свій варіант ...
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Бачення власного дистрибутиву

зручний і повнофункціональний „з коробки“ 
локалізований відразу після встановлення 
для досвідчених користувачів - наявність всіх 
інструментів адміністрування 
для новачків - містить базову документацію (інструкція та 
невеличке відео на робочому столі) 
достатня кількість програм для будь-якої потреби (крім 
специфічних) 
для „лінивих“ - мінімум додаткових дій після 
встановлення 
Зручний для розробників
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Бачення власного дистрибутиву

привабливий на вигляд 
максимально повна підтримка обладнання 
регулярне оновлення 
регулярні виходи нових версій 
мінімум глюків та недоробок 
стилізований на український лад
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“Гопак-Лінукс”  (назва обговорюється)

Ті, в кого є бажання:
ознайомитися з подробицями проекту,
висловити свої пропозиції,
прийняти участь.

можуть більш детально ознайомитися з концепцією та 
технічними деталями на сайті 
http://grusha.org.ua

зв'язатися з з технічним координатором за наступною 
адресою:
contact@grusha.org.ua

http://grusha.org.ua/
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http://Grusha.org.ua 
contact@grusha.org.ua

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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