
UNIX-подібні операційні
системи



UNIX-подібна операційна система—
операційна система, яка виникла під впливом
UNIX. Термін включає в себе вільні/відкриті
операційні системи, утворені від UNIX 
компанії Bell Labs або емульовані його
можливості, комерційні і запатентовані
розробки, а також версії, засновані на 
сирцевому коді UNIX. Немає стандарту, який
визначає термін, і припустимі різні точки зору
про те, чи вважати певний продукт UNIX-
подібним чи ні.



Більшість виробників відкритих UNIX-систем 
не домагаються сертифікації UNIX для свого
продукту навіть в якості компромату: вартість
сертифікації вважається неприпустимою. Для 
таких систем зазвичай використовують
термін «Freenix». Прикладом є GNU, Linux, 
Minix, OpenSolaris і BSD зі своїми нащадками, 
такими як FreeBSD, NetBSD і OpenBSD.



GNU
GNU— вільна UNIX-подібна операційна
система, що розробляється Проектом GNU.



Проект GNU започаткований у 1983 році Річардом
Столменом з метою створення вільної операційної
системи, яку назвали система GNU. В рамках 
проекту GNU було розроблено велику кількість
високоякісного та поширеного вільного
програмного забезпечення, включаючи текстовий
редактор Emacs, збірку компіляторів GNU (GCC —
англ. GNU Compiler Collection) і зневаджувач GNU 
Debugger (GDB). 



Офіційним ядром операційної системи GNU є HURD. Але, 
оскільки воно не закінчене, то для утворення повноцінної
операційної системи пакет програм GNU часто об'єднується
з ядром Лінукс, яке не є частиною проекту GNU. Цю систему 
зазвичай називають «Лінукс», хоча Фонд Вільного
Програмного Забезпечення наполягає на назві «GNU/Linux» 
для зазначення вкладу проекту GNU.



Також типовим є встановлення програми GNU на 
пропрієтарних UNIX-системах замість оригінальних
програм UNIX, оскільки багато програм, написаних для 
проекту GNU, довели кращу якість, ніж відповідники з 
UNIX. Часто ці компоненти узагальнено називають
«Знаряддя GNU» (англ. GNU Tools). Багато програм GNU 
також перенесено до Microsoft Windows, Mac OS X і 
деяких інших пропрієтарних платформ.





Minix
MINIX — відкрита, UNIX-подібна операційна
система на основі мікроядерної архітектури. 
Розробкою системи керує відомий учений Ендрю
Таненбаум за фінансової підтримки Європейської
дослідницької ради.



ОС MINIX побудована на базі мікроядерної архітектури: код, який
працює на рівні ядра, становить лише кілька тисяч рядків, решта
працює на рівні користувача. Базове програмне оточення Minix
увібрало в себе велику кількість стандартних для BSD-систем утиліт і 
бібліотек, портованих з NetBSD. Додатково в репозиторії
представлено близько кількасот пакунків з різноманітними
застосунками.



Ендрю Таненбаум написав дану систему для 
освітніх цілей. MINIX надихнула Лінуса
Торвальдса на написання ядра Linux. Пізніші
версії впровадили низку значних поліпшень і 
змін, що дозволили розглядати MINIX не 
тільки як систему для експериментів і освітніх
потреб, але і як платформу для виробників
вбудовуваної техніки, що відрізняється
модульністю, високою надійністю і низьким
споживанням пам'яті.



Linux
Лінукс — загальна назва UNIX-подібних операційних 

систем на основі однойменного ядра. 



Спершу розроблювалася та використовувалася окремими
ентузіастами на персональних комп'ютерах, з тих пір Linux 
завдяки підтримці таких компаній як IBM, Sun 
Microsystems, HP, Novell та інших, набув неабиякої
популярності як серверна операційна система; так, 8 із 10 
найбільших компаній, що надають послуги веб-хостингу 
використовують Лінукс на своїх веб-серверах.



У 1991 фінський студент Університету Гельсінкі, Лінус Торвальдс як 
своє хобі розпочав розробку нового ядра. Спершу Торвальдс
використовував на своєму комп'ютері Minix спрощену Unix-подібну
операційну систему, розроблену Ендрю Тененбаумом з метою 
використання у навчальних цілях. Однак, Таненбаум не дозволив 
іншим розширювати його операційну систему, що спонукало
Торвальдса створити заміну для Minix.



Сьогодні Торвальдс продовжує координувати
процес розробки ядра, у той час, як інші
підсистеми, як то компоненти GNU продовжують
розвиватися окремо. Інші спільноти і компанії
комбінують і поширюють усі ці компоненти із
додатковим прикладним програмним
забезпеченням у вигляді дистрибутивів Лінукс.



Лінукс може використовувати графічний
користувацький інтерфейс анітрохи не гірший за той, 
що використовують інші популярні операційні
системи, на кшталт Microsoft Windows та MacOS X. 
Хоча, для лінукс досі не створені повнофункціональні
аналоги деякого спеціалізованого програмного
забезпечення, однак, загалом ситуація є досить
непоганою, і більшість необхідних програм існують у 
надлишку. Чимало компаній починають випуск своєї
продукції і для лінукс.



OpenSolaris — Unix-подібна операційна
система, проект Sun Microsystems з розробки
версії Solaris з відкритими джерельними
кодами.

OpenSolaris



Процес розробки OpenSolaris ведеться на 
добровільній і безоплатній основі спільнотою
розробників OpenSolaris (OpenSolaris Developer 
Community), однак спрямовується і 
координується за участю фахівців Sun. 



У майбутньому планується, що розробка нових
версій Sun Solaris буде йти, головним чином, в 
проекті OpenSolaris зусиллями спільноти
розробників-ентузіастів. Розроблені добровольцями
ділянки коду, нові утиліти та різні покращення й 
удосконалення по мірі їхнього тестування, обкатки та 
перевірки на надійність та відповідність до 
прийнятих у Sun корпоративних стандартів якості
будуть додаватися до фірмової комерційної версії
Sun Solaris. 



FreeBSD

FreeBSD - вільна Unix-подібна операційна
система, нащадок AT&T Unix по лінії BSD, 
створеної в університеті Берклі.



FreeBSD розробляється як повноцінна операційна система. Ядро, 
драйвери пристроїв та базові користувацькі утиліти, на кшталт
командного процесору розробляються в єдиному дереві сирцевих
текстів. Це одна з головних відмінностей системи від Linux, у котрій
робота над розробкою ядра ведеться однією групою програмістів, 
базових користувацьких утиліт іншою (GNU).



FreeBSD забезпечує сумісність з деякими іншими UNIX-
подібними операційними системами, зокрема, з Лінукс. 
Шар сумісності надає можливість працювати з 
програмним забезпеченням для Лінукс, котре
розповсюджується лише у двійковому форматі, і не може
бути портовано на FreeBSD.


