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АНАЛIЗ
СУЧАСНИХ ОПЕРАЦIЙНИХ СИСТЕМ

НА ПРИКЛАДI ОСТАННIХ ВЕРСIЙ WINDOWS ТА LINUX.

У статтi висвiтлено функцiонування та ефективнiсть найновiших на даний час операцiй-
них систем, а саме останнiх версiй Windows та Linux. Розглянуто доцiльнiсть використання
операцiйних систем Linux Mint 17.2 «Rafaela» Cinnamon та Windows 10, вказано переваги
та недолiки кожної.

Ключовi слова: операцiйна система, Windows, Linux.

Вступ
В сучасному суспiльствi однiєю з найбiльш актуальних проблем є ефе-

ктивне використання iнформацiйних технологiй. Це зумовлено швидким роз-
витком iнформацiйних технологiй, що характеризується змiною технiчних
засобiв, методiв та сфер їх застосування. Використання комп’ютерної технi-
ки в усiх сферах життя суспiльства призводить до висновку, що культура
спiлкування з обчислювальною технiкою стає одним iз основних елементiв
загальної культури людини. В свою чергу знання та умiння працювати з опе-
рацiйною системою є обов’язковим елементом спiлкування з комп’ютером, що
забезпечує успiшнiсть користування сучасною комп’ютерною технiкою.[5]

Метою статтi є дослiдження та порiвняння характеристик операцiйних
систем Linux Mint 17.2 «Rafaela» Cinnamon та Windows 10.

Рiзнi аспекти роботи операцiйних систем Linux та Windows дослiджували
Н. Петрели «Windows и Linux: что безопаснее?», S. Quandt «Linux and Wi-
ndows security compared». Зокрема безпосередньо порiвнювали у своїх роботах
данi операцiйнi системи М. Демидов «Меняем Windows на Linux», I. Сухов
«Что лучше, Linux или Windows?»

c⃝Кайдан Н.В., Панюхно В.Д., 2016

92



Кайдан Н.В., Панюхно В.Д. Аналiз сучасних операцiйних систем Windows та Linux.

Основна частина.
Сучасна операцiйна система являє собою складний комплекс програмних

засобiв, що забезпечують користувача не тiльки стандартизованою систе-
мою введення-виведення iнформацiї та системою управлiння, але й спрощує
роботу з комп’ютером. В нашiй роботi ми розглянемо та порiвняємо характе-
ристики найбiльш популярних на сьогоднi версiй операцiйних систем Linux
та Windows – Linux Mint 17.2 «Rafaela» Cinnamon та Windows 10.

Доступнiсть
Linux Mint 17.2 «Rafaela» Cinnamon – практично безкоштовна система.

Лiцензiя дозволяє не тiльки копiювати i поширювати soft, а й надаються
вихiднi тексти.

Розробники Windows 10 наголошують, що остання версiя абсолютно без-
коштовна, але ж щоб обновити свiй комп’ютер до Windows 10 необхiдно
спочатку встановити найновiшi версiї Windows 7 або Windows 8 (цiна в Укра-
їнi приблизно 3788 грн.).

Системнi вимоги
Linux Mint 17.2 «Rafaela» Cinnamon:
• DVD-привод или USB-порт;
• Оперативна пам’ять: 512MB (рекомендується 1GB);
• Дисковий простiр: 9GB (рекомендується 20GB);
• Екран: 800× 600 .

Windows 10:
• Процесор або система на чипi з мiнiмальною тактовою частотою 1 ГГц;
• Оперативна пам’ять: 1 ГБ (для 32-розрядної версiї) або 2 ГБ (для 64-

розрядної версiї);
• Дисковий простiр: 16 ГБ (для 32-розрядної версiї) або 20 ГБ (для 64-

розрядної версiї);
• Екран: 800× 600 .

Iнсталяцiя ОС
Установка Linux Mint 17.2 «Rafaela» Cinnamon не викликає великої

складностi. Її можна встановити, як повнiстю замiнивши будь-яку версiю
Windows, так i паралельно з Windows. Також Linux Mint 17.2 «Rafaela»
Cinnamon дуже просто встановити на USB-накопичувач або переносний жорс-
ткий диск. [1]

Оновитись до Windows 10 можна безпосередньо з головного сайту Mi-
crosoft, але при умовi попередньо встановленої на комп’ютер останньої версiї
Windows 7 або Windows 8. Крiм того, жодна версiя Windows не передбачає
установку на USB-накопичувач або переносний жорсткий диск.
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Безпека
Для Linux Mint 17.2 «Rafaela» Cinnamon практично не iснує вiрусiв. До

того ж завжди можна обмежитися установкою програм iз Software center, де
вони перевiренi i стовiдсотково «чистi».

Користуючись Windows 10 можна пiдхопити велику кiлькiсть вiрусiв,
тому треба багато уваги придiляти наявностi та ефективностi антивiрусних
програм.[4]

Графiчна оболонка
В Linux Mint 17.2 «Rafaela» Cinnamon дiє графiчна оболонка Cinnamon,

яка заснована на середовищi GNOME. Вона активно розвивається розро-
бниками Linux Mint. Пiдтримує тайлiнг вiкон (чого немає в Windows) та
вiртуальнi робочi столи. Тайлiнг вiкон – ґрунтується на iдеї, що i консольна
утилiта screen або двохпанельнi тайловi менеджери – розщеплюваннi екрану
на ряд незалежних областей, в кожнiй з яких локалiзується вiкно iз запуще-
ним у ньому додатку. У Cinnamon можливостi тайлiнга бiльш ширшi, вiкна
можна розмiщувати, як на пiвекрану, так i на чверть. [2]

Графiчна оболонка Windows 10 - це щось середнє мiж графiчною обо-
лонкою Windows 7 i Windows 8. Нарештi були реалiзованi у Windows 10
вiртуальнi робочi столи (в Linux вони з’явились вже давно). Завдяки цiй
функцiї розробники повноцiнно використовують всi можливостi багатоядер-
них процесорiв та захищають нас вiд так званих «зависань». Якщо якась
програма показала помилку, а Windows перестав вiдповiдати на запити –
просто переключiться на iнший робочий стiл спецiальною кнопкою, яка зна-
ходиться бiля кнопки «Пуск». У Windows 10 повернули славнозвiсне меню
«Пуск», якого так не вистачало практично всiм, хто щойно встановив собi
Windows 8 пiсля багаторiчного користування Windows 7. Тепер воно в собi
об’єднує, окрiм стандартних функцiй, якi були в нього у Windows 7, ще й
деякi функцiї iз Windows 8.

Унiверсальнiсть
Linux Mint 17.2 «Rafaela» Cinnamon призначена лише для ПК.
Windows 10 встановлюється на бiльш ширший спектр пристроїв, на вiд-

мiну вiд попереднiх версiй цiєї OC. У число цих пристроїв входять не тiльки
ПК, ноутбуки, планшети, але й смартфони та телевiзори.

Наведемо ще деякi вiдмiнностi мiж Linux Mint 17.2 «Rafaela» Cinnamon
та Windows 10 :

Linux Mint 17.2 «Rafaela» Cinnamon пристойно працює одразу пiсля уста-
новки. У Windows 10 також одразу, автоматично, встановлюються абсолютно
всi драйвера для ПК (порiвняно iз попереднiми версiями).
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Windows 10 потребує значну кiлькiсть ресурсiв, порiвняно з Linux Mint
17.2 «Rafaela» Cinnamon, що є менш вимогливою до ресурсiв вашого ПК.

Для прихильникiв комп’ютерних iграшок, безумовно, бiльш бажано ви-
користання Windows 10. Стандартнi iгри Windows 10 вражають рiзноманi-
тнiстю, на вiдмiну вiд Linux Mint 17.2 «Rafaela» Cinnamon.

Дуже яскрава та незвичайна вiдмiннiсть – це поява у Windows 10 таких
функцiй як Cortana та Windows Hello.

Windows Hello – це бiльш персоналiзований спосiб входу до ваших при-
строїв iз Windows 10 за допомогою одного погляду або дотику. Пристрої
Surface Pro 4, Surface Book i бiльшiсть комп’ютерiв iз сканерами вiдбиткiв
пальцiв уже готовi до використання Windows Hello, а незабаром буде випу-
щено iншi пристрої, якi зможуть розпiзнавати ваше обличчя та райдужну
оболонку. У роздiлi Windows Hello вiдображатимуться параметри розпiзна-
вання обличчя, вiдбиткiв пальцiв або райдужної оболонки, якщо комп’ютер
оснащений сканером вiдбиткiв пальцiв або камерою, яка пiдтримує цю фун-
кцiю. Пiсля налаштування функцiї ви зможете увiйти за допомогою швидкого
проведення пальцем або погляду.

Cortana – це особистий помiчник на ПК. Спочатку було запропоновано
користувачам Windows Phone а тепер i Windows 10. I це не просто особистий
помiчник. У довгостроковiй перспективi це можливiсть створити першу кон-
текстну операцiйну систему, яка знає вас так добре, що може спрогнозувати
вашу поведiнку i допомогти виконати потрiбнi завдання. Вивчаючи вашi упо-
добання, Cortana надає кориснi рекомендацiї, швидкий доступ до iнформацiї
i важливi нагадування.

Найбiльш унiкальний аспект Cortana – особистiсть. Так у вашого помi-
чника буде голос реальної особистостi. У нього буде свiй характер i поведiнка,
якi ретельно пропрацьовано. Cortana розумна, впевнена в собi i вiрна - i саме
цi якостi виявляються при спiлкуваннi голосом, у друкованих фразах i в ма-
нерi поведiнки анiмованого помiчника. З урахуванням цього був створений
реальний сценарiй взаємодiї, озвучений професiйною актрисою. Вiн вклю-
чає тисячi вiдповiдей на рiзнi питання, i завдяки їх варiабельностi, Cortana
сприймається як звичайна людина, а не просто робот з запрограмованими
вiдповiдями. Cortana зараз доступна у Windows 10 лише в США, Сполучено-
му Королiвствi, Китаї, Францiї, Iталiї, Нiмеччинi та Iспанiї. Але розробники
прогнозують її появу i в Українi. [3]

В Linux Mint 17.2 «Rafaela» Cinnamon таких функцiй немає i в найближ-
чий час не передбачається.
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Висновки
Для визначення ефективностi використання користувачем сучасних опе-

рацiйних систем було порiвняно Linux Mint 17.2 «Rafaela» Cinnamon та Wi-
ndows 10. У процесi порiвняння було визначено, що Windows 10 – бiльш
сподобається людям, яким потрiбен мультимедiйний центр (музика, кiно, iн-
тернет, iгри) i тим, кому цiкавi сучаснi технологiї.

Linux Mint 17.2 «Rafaela» Cinnamon, - найкращий варiант для навчан-
ня та серверiв. Професiонали (програмiсти, хакери, системнi адмiнiстратори)
люблять цю систему за високу гнучкiсть i надiйнiсть.

Таким чином, у кожної з представлених систем є як свої сильнi, так i
слабкi сторони, i на питання, що вибрати: Linux Mint 17.2 «Rafaela» Cinnamon
чи Windows 10, однозначної вiдповiдi немає i бути не може – все визначається
потребами конкретної людини. Цi системи дуже рiзнi i пiдходять пiд рiзнi
потреби.
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Analysis on current operating systems based on recent versions of
Windows and Linux.

In the article the functioning and efficiency of the latest currently operati-
ng systems, such as the latest versions of Windows and Linux is reported. The
feasibility of using operating systems Linux Mint 17.2 «Rafaela» Cinnamon and
Windows 10 is considered, the advantages and disadvantages of each are stated.
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