
Введення 

Операційна система (ОС) управляє практично всіма функціями комп'ютера. 

У цьому розділі ви дізнаєтеся про компоненти, функції та термінології, що 

відноситься до операційних систем Windows 2000 і Windows XP. 

Після вивчення матеріалу даного розділу ви освоїте наступні теми: 

• Пояснення призначення операційної системи. 

• Опис і порівняння операційних систем з урахуванням їх призначення, 

обмежень і сумісності. 

• Визначення операційної системи на основі потреб комп'ютера. 

• Установка операційної системи. 

• Навігація по графічному інтерфейсу. 

• Знайомство та застосування найбільш поширених методів профілактичного 

обслуговування операційних систем. 

• Усунення несправностей в операційних системах. 

 

Пояснення призначення операційної системи 

У всіх комп'ютерах операційна система (ОС) забезпечує інтерфейс для 

взаємодії між користувачами, додатками і апаратним забезпеченням. 

Операційна система завантажує комп'ютер і керуэ файловою системою. 

Майже всі сучасні операційні системи можуть підтримувати декілька 

користувачів, завдань або ЦП. 

 

Опис характеристик сучасних операційних систем 

Не залежно від розміру та складності комп'ютера і операційної системи всі 

операційні системи виконують одні й ті ж базові функції. Операційні системи 

управляють доступом до апаратного забезпечення, файлами та папками, 

забезпечують користувальницький інтерфейс і керують додатками. 

 

Управління доступом до апаратного забезпечення 
Операційна система управляє взаємодією між додатками і апаратними 

засобами. Для доступу та взаємодії з апаратним забезпеченням в операційній 

системі встановлюється драйвер для кожного апаратного компонента.  

Драйвер пристрою - це невелика програма, написана виробником 

обладнання і постачається з цим компонентом. При установці апаратного 

пристрою також встановлюється драйвер, що дозволяє ОС взаємодіяти з 

апаратним компонентом. Процес призначення системних ресурсів і 

установки драйверів можна виконувати за допомогою засобу динамічної 

настройки конфігурації Plug and Play (PnP). Процес PnP був введений в 

Windows 95 для спрощення встановлення нового апаратного забезпечення. 

Всі сучасні операційні системи сумісні з PnP. За допомогою PnP операційна 

система автоматично виявляє PnP-сумісний апаратний пристрій та 

встановлює його драйвер. Потім операційна система налаштовує пристрій і 

зміни у реєстр, який представляє собою базу даних, в якій міститься вся 

інформація про комп'ютер. 

 



ПРИМІТКА. У реєстрі містяться дані про додатки, користувачів, апаратне 

забезпечення, мережевих налаштуваннях і типах файлів. 

 

Керування файлами і папками 
Операційна система створює файлову структуру на жорсткому диску, щоб 

можна було зберігати дані. Файл – це блок пов'язаних даних, якому 

присвоюється єдине ім'я і який трактується як єдине ціле. Програми та файли 

даних групуються в каталог. Файли і каталоги організовані таким чином, щоб 

забезпечити легкість їх вилучення та використання. Одні каталоги можна 

зберігати всередині інших. Ці вкладені каталоги називають підкаталогами. В 

операційній системі Windows каталоги називають папками, а підкаталоги 

називають підпапками. 

 

Користувальницький інтерфейс 
Операційна система дозволяє користувачеві взаємодіяти з програмним і 

апаратним забезпеченням. Існує два типи користувальницьких інтерфейсів: 

• Інтерфейс командного рядка (CLI) - користувач вводить команди в 

рядку запрошення. 

• Графічний інтерфейс користувача (GUI) - користувач працює з меню і 

піктограмами. 

У більшості операційних систем, таких як Windows 7 і Windows XP, є і 

інтерфейс GUI, і CLI. 

 

Керування додатками 
Операційна система знаходить додаток і завантажує його в ОЗП комп'ютера. 

Додатки –  це реалізовані програмним чином програми, такі як текстові 

процесори, бази даних, ігри та багато інших додатків. Операційна система 

гарантує, що кожен додаток має достатню кількість системних ресурсів. 

 

Програмний інтерфейс програми (API) - це набір правил, що 

використовуються програмістами для того, щоб переконатися в тому, що 

додаток, який вони розробляють, сумісний з операційною системою. Нижче 

наведено два приклади API: 

• OpenGL (відкрита графічна бібліотека) - стандартна міжплатформна 

специфікація для мультимедійної графіки; 

• DirectX - набір API, що відносяться до мультимедійних завдань Microsoft 

Windows. 

 

Пояснення концепцій операційних систем 

Для розуміння можливостей операційної системи важливо познайомитися з 

деякими основними термінами. При порівнянні операційних систем часто 

використовуються такі терміни: 

• Розрахована на багато користувачів – два або більше користувачів 

можуть одночасно працювати з програмами і спільно 

використовувати периферійні пристрої, такі як принтери. 



• Багатозадачна – на комп'ютері може одночасно працювати кілька 

програм. 

• Багатопроцесорна – на комп'ютері може бути встановлено два або 

більша центральних процесорів (ЦП), спільно використовуваних 

програмами. 

• Багатопоточність – програму можна розбити на менші частини, які 

можна завантажувати в міру їх необхідності в операційній системі. 

Багатопоточність дозволяє окремим програмам бути багатозадачними. 

Практично всі сучасні операційні системи є багато користувачів і 

багатозадачними, а також підтримують багатопроцесорну обробку і 

багатопоточність. 

 

Режими роботи 

Всі сучасні ЦП можуть працювати в  різних  режимах. Під режимом роботи 

розуміють можливості ЦП і операційного середовища. Режим роботи 

визначає, яким чином ЦП буде керувати програмами і пам'яттю. Найбільш 

поширеними вважаються чотири режими роботи: 

• реальний режим; 

• захищений режим; 

• віртуально-реальний режим; 

• сумісний режим. 

 

Реальний режим 

ЦП, що працює в реальному режимі, може одночасно виконувати тільки одну 

програму і одночасно адресувати тільки 1 Мб системної пам'яті. Хоча всі 

сучасні процесори можуть працювати в реальному режимі, він 

використовується тільки системами і додатками DOS або 16-розрядними 

операційними системами, такими як Windows 3.x. Якщо в реальному режимі 

роботи програма створює помилку, це може вплинути на весь комп'ютер, 

тому що програма має прямий доступ до пам'яті. У результаті комп'ютер 

може перестати відповідати, перезавантажитися або завершити роботу через 

пошкодження області пам'яті. 

 

Захищений режим 
ЦП, що працює в захищеному режимі, має доступ до всієї пам'яті 

комп'ютера, в тому числі до віртуальної пам'яті. Віртуальна пам'ять - це 

місце на жорсткому диску, яке використовується для емуляції ОЗП.  

Операційні системи, що використовують захищений режим, можуть 

одночасно керувати кількома програмами. У захищеному режимі 

забезпечується 32-бітовий доступ до пам'яті, драйверів і передача даних між 

пристроями введення-виведення. Захищений режим використовується 32-

розрядними операційними системами, такими як Windows 2000 або Windows 

XP. При роботі в захищеному режимі програми не можуть використовувати 

пам'ять, зарезервовану для інших програм, що працюють в даний момент. 

 



Віртуально-реальний режим 

ЦП, що працює у віртуально-реальному режимі, дозволяє додатку реального 

режиму працювати в операційній системі, що використовує захищений 

режим. Це можна спостерігати, коли програма DOS працює в 32-розрядній 

операційній системі, такий як Windows XP. 

 

Режим сумісності 

Режим сумісності створює середовище попередніх версій операційної 

системи для додатків, які несумісні з поточною версією операційної системи. 

Наприклад, програма, яка перевіряє версію операційної системи, може бути 

написано для Windows NT, і воно вимагає певного пакета оновлення. У 

режимі сумісності можна створити певне середовище або версію операційної 

системи для того, щоб додаток міг працювати так, як якби воно знаходилося 

у відповідному оточенні. 

 

Опис і порівняння операційних систем з урахуванням їх призначення, 

обмежень і сумісності 

Клієнт може попросити технічного фахівця вибрати і встановити операційну 

систему. Тип вибраної ОС залежить від вимог клієнта до комп'ютера. 

Існують операційні системи двох різних типів: настільні операційні системи 

та мережеві операційні системи. Настільна операційна система призначена 

дляустановки на невеликих офісних / домашніх системах з обмеженою 

кількістюкористувачів. Мережева операційна система призначена для роботи 

вкорпоративних системах, обслуговуючи безліч користувачів з широким 

діапазоном потреб. 

Опис настільних операційних систем 

Настільна ОС має такими характеристиками: 

• підтримує одного користувача; 

• виконує програми, призначені для індивідуальних користувачів; 

• забезпечує спільний доступ до файлів і папок в невеликій мережі з 

обмеженою захистом. 

На поточному ринку операційних систем найпоширеніші операційні системи 

діляться на три групи: Microsoft Windows, Apple Mac OS і UNIX / Linux. 

Microsoft Windows 

На сьогоднішній день найбільш поширеною операційною системою є 

Windows. Настільними є наступні версії операційної системи Microsoft 

Windows: 

• Windows XP Professional - використовується на більшості комп'ютерів, що 

підключаються до Windows Server в мережі; 

• Windows XP Home Edition - використовується на домашніх комп'ютерах з 

дуже обмеженою захистом; 

• Windows XP Media Center - використовується на комп'ютерах, орієнтованих 



на розваги, для перегляду фільмів і прослуховування музики; 

• Windows XP Tablet PC Edition - використовується на планшетних ПК; 

• Windows XP 64-bit Edition - використовується на комп'ютерах з 64-

розрядними процесорами; 

• Windows 2000 Professional - стара версія операційної системи Windows, на 

зміну якій прийшла ОС Windows XP Professional; 

• Windows Vista 

• Windows 7 - найновіша версія Windows. 

 

Apple Mac OS 

Комп'ютери Apple є патентованими, і на них встановлюється операційна 

система Mac OS. Mac OS є дружньою для користувача операційною 

системою з графічним інтерфейсом. Поточні версії Mac OS в даний час 

базуються на настроєної версії UNIX. 

 

UNIX / Linux 

UNIX, що з'явилася в кінці 60-х рр.., Є однією з найстаріших операційних 

систем. В даний час існує безліч різних версій UNIX. Однією з останніх є 

надзвичайно популярна ОС Linux. Вона розроблена Линусом Торвальдсом в 

1991 р. і є операційною системою з відкритим вихідним кодом. Будь-який 

користувач може безкоштовно завантажувати, розповсюджувати та 

змінювати вихідний код програм з відкритим вихідним кодом, або їх можуть 

поширювати розробники за ціною набагато нижчою, ніж в інших 

операційних систем. 

 

Опис мережевих операційних систем 

Мережева ОС має такими характеристиками: 

• підтримує декількох користувачів; 

• виконує багатокористувацькі програми; 

• є стійкою і надлишкової; 

• забезпечує кращий захист у порівнянні з настільними операційними 

системами. 

Найбільш поширені такі мережеві операційні системи: 

• Microsoft Windows - корпорація Microsoft пропонує такі мережні 

операційнісистеми, як Windows 2000 Server і Windows Server 2003. В 

операційних системах Windows Server для управління мережевими 

ресурсамивикористовується центральна база даних, яка називається Active 

Directory. 

• Novell Netware - Novell NetWare була першою операційною 

системою,задовільняючих вимогам до мережевих ОС і поклала початок 

повсюдноїреалізації локальних мереж на основі ПК на початку 80-х рр.. 

• Linux - до операційних систем Linux відносяться Red Hat, Caldera, SuSE, 

Debian та Slackware. 

• UNIX - різні корпорації пропонують патентовані операційні системи на 

основіUNIX. 



 

Визначення операційної системи на основі потреб комп'ютера 

Для правильного вибору операційної системи, що задовольняє потребам 

клієнта, необхідно з'ясувати, як клієнт збирається використовувати 

комп'ютер.Рекомендовано вами операційна система повинна бути сумісною з 

додатками, які будуть використовуватися, і повинна підтримувати всі 

апаратні засоби, встановлені на комп'ютері. Якщо комп'ютер буде 

підключено до мережі, то нова операційна система також повинна бути 

сумісною з іншими операційними системами мережі. 

 

Знайомство з додатками і оточенням, сумісними з операційною системою 

Операційна система повинна бути сумісною з усіма додатками, 

встановленими на комп'ютері. Перш ніж рекомендувати ОС своєму клієнтові, 

з'ясуйте, додатки яких типів будуть використовуватися на комп'ютері. Якщо 

комп'ютер буде частиною мережі, то операційна система повинна бути також 

сумісна з операційними системами, встановленими на інших мережевих 

комп'ютерах. Операційні систем визначається типом мережі. До мереж 

Microsoft Windows може бути підключено кілька комп'ютерів, на яких 

встановлено різні версії операційних систем Microsoft. Нижче наведені деякі 

правила, які допоможуть визначити, яка з операційних систем є оптимальною 

для клієнта. 

• Чи встановлені на комп'ютері серійні програми або замовні програми, що 

розробляються спеціально для даного клієнта? Якщо клієнт буде працювати з 

рекомендованим додатком, то створив його програміст повинен зазначити, 

яка операційна система буде з ним сумісною. На зовнішній стороні упаковки 

більшості серійних додатків вказується перелік сумісних операційних 

систем. 

• Розроблялися чи програми для одного або декількох користувачів? Ця 

інформація допоможе вирішити, чи слід рекомендувати настільну або 

мережеву ОС. Якщо комп'ютер буде підключено до мережі, обов'язково 

порекомендуйте ту ж платформу ОС, що і на інших комп'ютерах даної 

мережі. 

• Дозволено чи спільний доступ до файлів даних з інших комп'ютерів, 

наприклад, з портативного або домашнього комп'ютера? Для забезпечення 

сумісності порекомендуйте ту ж платформу ОС, що і на інших комп'ютерах 

із загальними файлами даних. 

Наприклад, комп'ютери клієнта можуть бути підключені до мережі Windows, 

і він хоче додати до неї інші комп'ютери. В даному випадку необхідно 

порекомендувати встановити на нових комп'ютерах ОС Windows. Якщо у 

клієнта ще немає комп'ютерного обладнання, то вибір наявних платформ ОС 

розширюється. Щоб порекомендувати операційну систему, необхідно 

з'ясувати обмеження по бюджету, дізнатися, яким чином буде 

використовуватися комп'ютер, і визначити, додатки яких типів будуть 

встановлюватися. 

 



Визначення мінімальних вимог до апаратного забезпечення та 

сумісності з платформою ОС 

Існують мінімальні вимоги, яким має відповідати апаратне забезпечення 

комп'ютера, для встановлення та правильного функціонування операційних 

систем. На рис. 1 вказані мінімальні вимоги до апаратного забезпечення для 

операційних систем Windows 2000, Windows XP Pro і Windows XP Home. 

З'ясуйте, яке обладнання є у клієнта. Якщо для задоволення мінімальних 

вимог для ОС потрібно провести модернізацію апаратних засобів, 

проаналізуйте витрати і визначте найкращий план дій. У деяких випадках для 

клієнта вигідніше придбати новий комп'ютер, ніж модернізувати існуючу 

систему. В інших випадках може бути більш вигідно замінити на більш 

сучасний один або кілька з таких компонентів: 

 

• ОЗУ, 

• жорсткий диск, 

• ЦП, 

• карту відеоадаптера. 

 

ПРИМІТКА. У деяких випадках вимоги до додатків можуть бути більш 

жорсткими, ніж до апаратних засобів операційної системи. Щоб додаток 

функціонувало належним чином, необхідно дотримати додаткові вимоги. 

Визначивши мінімальні вимоги до апаратного забезпечення для ОС, 

необхідно переконатися в тому, що всі апаратні засоби, встановлені на 

комп'ютері, сумісні з операційною системою, обраної для клієнта. 

 

Список сумісності апаратного забезпечення 

Для більшості операційних систем є списки сумісного обладнання (HCL), які 

можна знайти на веб-сайтах виробників (див. рис. 2). У цих списках 

містяться докладні переліки протестованих апаратних засобів, які можуть 

працювати з даною операційною системою. Якщо який-небудь з компонентів 

обладнання клієнта не включений в цей список, то може знадобитися його 

заміна на відповідний компонент зі списку сумісного обладнання. 

 

ПРИМІТКА. Список сумісного обладнання не може оновлюватися 

безперервно, тому його не можна розглядати як повний довідник. 

 

 

 

 

 

 


