
 

 

Operační systémy  
 

� Organizuje přístup a využívání zdrojů počítače 
� Fyzicky zajišťuje vstup a výstup dat 
� Komunikuje s uživatelem 
� Reaguje na chybové stavy a mylné požadavky tak, aby nedošlo k 

destrukci systému 
� Spravuje komunikaci s perifériemi 
� Eviduje využívání systémových zdrojů apod. 
 
 
Srovnání operačních systémů 
 
OS/2   

� Velmi podobný Windows 
� Hlasové ovládání 
� Stabilní systém 
� Málo software 

 
UNIX 

� Rozšířený mezi systémovými administrátory 
� Velmi stabilní 
� Složité ovládání 
� Na tento systém existuje grafická nadstavba / velmi podobná 

Windows/ - Linux  
 
Windows 

� Nejoblíbenější operační systém 
� Příjemné prostředí 
� Velké množství software 

 
 
Pojmy a vlastnosti operačních systémů 
 
Uživatelské rozhraní /interface/ 

� Prostředí, ve kterém se uživatel pohybuje 
� Ovládání pomocí myši - okna, šipky, tlačítka, obrázky, ikony apod. 

 
Multitasking 

� Umožňuje souběžně pracovat ve více úlohách 
� Lze spustit více programů najednou  /nemusí se neustále jednotlivé 

aplikace ukončovat a startovat 
� Rozlišujeme: 

           - kooperativní m. - přidělují prováděným procesům 
procesor na takovou dobu, na jakou ji potřebují /ostatní 
programy mohou zůstat bez odezvy/ 
           - preemptivní m. - vysoce výkonný, systém rozděluje, 
komu přidělí jakou dobu procesu /mají stejnou dobu/, lze 
nastavovat priority 



 

 

 
Plug & play 

� Umožňují automaticky detekovat nový hardware přidaný do počítače 
a také instalovat 

� Pokud není, nutno ručně 
 
Souborový systém 

� Algoritmus pro zapisování dat na disk 
� Př. MS-DOS   FAT 
              Windows  FAT, FAT32 
              OS/2  HPFS 
� Některé systémy mohou číst i odlišné, ale na vždy a všechny 

 
Bootování  - zavádění operačního systému 

� Zavádí se z pevného disku 
� Při nové verzi nebo poškození lze i z CD-ROM 

 
 
Soubor  

� Informace na disku musí být nějak uloženy - soubory /množství 
informací, které spolu nějak souvisejí - dopis, tabulka apod. 

� Každý soubor je pojmenován názvem a příponou: 
Dopis.doc                            tabulka.xls              obrázek.gif  
   program.exe 

 
Adresá ř 

� Pro uspořádání souborů na disku /tzv. přihrádky/ 
� Názvy jsou závislé na tom, jaký je operační a souborový systém 

použit 
� Kořenový adresář - nadřazen všem ostatním, nejvyšší sféra 
                            - nelze konkrétně pojmenovat, označují se \ 

 
Stromová struktura  

� Každý adresář může obsahovat libovolné množství podadresářů, 
souborů 

� Pokud je spojíme čárami, vznikne návaznost připomínající větvení 
⇒ stromová struktura 

 
disk 
�  
�       Aplikace 
��    ��  � 
��    ��  ��  �Projekt 
��    ��  ��  �Práce 
��    �Moje 
         ��    �Popis.txt 
 
 
Př. Toto schéma označuje uložení jednotlivých adresářů a souborů na disku 



 

 

 
 
Síťové opera ční systémy  

� Spojování počítačů do sítí je celosvětový trend 
� Pro komunikaci musí tuto fci podporovat operační systém 
� Některé OS mají síťovou podporu v sobě přímo zabudovanou, jiné 

potřebují různé nadstavby 
� Důvody pro síť: 

� Sdílení dat a programů 
              - v síti je možné načítat data a programy ze 
serveru a manipulovat s nimi 
              - k dispozici jsou vždy aktuální programy a v 
systému se nachází jen jednou 
� Sdílení zařízení 
              - jedno zařízení mohou používat všichni 
oprávnění účastníci sítě /šetří výdaje/ 
� Komunikace  
              - používání komunikačních programů /e-mail/  
              - efektivní spolupráce 
              - přenos dat 
 


