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Funkce operačního systému 

• Jedná se o systémový software (opak 
uživatelského = aplikace), který spravuje 
systémové prostředky (RAM, procesorový čas) 
a poskytuje aplikacím služby 

 

• OS poskytuje aplikacím přístup k hardwaru a 
dodává aplikacím informace z hardwaru. Viz 
následující schéma  



 



Funkce operačního systému 

• Obecně 3 funkce: 

– Ovládání počítače 

– Abstrakce hardwaru 

– Správa prostředků 



Nejznámější OS 

• Windows (3.1, 95, 98, XP, vista, 7, 8.1, 10) 

• MacOS (System 1-7, Mountain Lion, Yosemite, 
El capitan, Sierra, High Sierra) 

• Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, Kali)  
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Nejznámější mobilní OS 

• Android – OS založený na linuxovém jádru, nejrozšířenější OS 

• iOS – OS firmy Apple pro iPhone, iPad, iPod Touch a Apple TV 

• Symbian – kdysi nejrozšířenější OS telefonů Nokia před érou smart 

• Ubuntu Touch – OS od firmy Canonical postavený na Ubuntu 

• Windows Phone – OS od firmy Microsoft 

• BlackBerry – OS telefonů BlackBerry 



Android 
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BlackBerry OS 

 



Uživatelská rozhraní 

• Způsob jakým ovládá uživatel aplikace 

– Grafické uživatelské rozhraní (GUI) 

– Konzolové/příkazové uživatelské rozhrani (CUI/CLI) 



Typy OS 

• Single a multitasking OS 

– S: v jeden čas běží jen jedna aplikace 

– M: v jeden čas běží víc aplikací naráz (střídání, 
paralelismus) 

• Single a multiuser OS 

– S: v OS existuje jen jeden uživatel 

– M: v OS existuje více uživatelů a mají oddělená 
data, mají také různá práva a povolené programy 



Typy OS 

• Distribuovaný a nedistribuovaný 
– D: více počítačů v síti s tímto OS se chovají jako 

jeden PC 

• Embedded 
– Malý rychlý OS přímo napevno v zařízení (switche, 

routery, hodinky) 

• Real-time 
– Pro letadla a jiné kritické aplikace, je upraven pro 

superrychlou odezvu 



OS obsahuje 

• Kernel 

• Uživatelské rozhraní 

• Síťové protokoly a aplikace pro komunikaci v 
síti 

• Bezpečnostní prvky 

 



Kernel se stará o 

• Spouštění programů 

• Přerušení 

• Módy operací 

• Správa paměti 

• Virtualizace paměti 

• Multitasking 

• Přístup na disk a souborový systém 

• Spolupráci s ovladači HW 

 



Spouštění a správa programů 

 



Virtuální paměť 

 



Přerušení 

 



Módy operací 

 



Správce paměti 

 



Multitasking 

 



Přístup k diskům a  
souborovému systému 

 



Spolupráce s ovladači 

 



Serverové operační systémy 

8. Maturitní otázka  

Serverové operační systémy 

 



Serverová operační systém 

• Operační systém, který přizpůsoben k běhu na 
serveru 

 

• Server = specializovaný počítač obsluhující 
požadavky klientů z architektury klient/server 



Nejznámější serverové OS 

• Windows Server 2000/2003/2008/2012/2016 

• Red Hat Enterprise Linux 

• Ubuntu Server 

• Solaris 

• FreeBSD 

• Novell Open Enterprise Server 

• Mac OS X Server 

 

 



Nejznámější serverové OS 

 



Uživatelské rozhraní serverů 

• Servery typicky používají jen CLI rozhraní, 
avšak nic nám nebrání použít i GUI 

 

• U windows server je GUI často užívané 



Typicky jen CLI uživatelské rozhraní 

 



Windows Server 2008 

 



Windows Server 2016 

 



Klient/Server architektura 

 



Klient/Server architektura 

• Server nemusí být jen jeden 

 

• Může existovat takzvané dedikované servery – 
tzn. Každý server plní zvlášť nějakou službu 



Dedikované servery 

 



Rack 

• Ve velkých firmách s více dedikovanými 
servery se servery umisťují do tzv. racků  

 

• Rack je skříň pro servery 



 



 



 



Strukturovaná kabeláž 

• Mnoho serverů vyžaduje mnoho vodičů 

– Přívodních (napájecí energie) 

– Datových (kroucená dvojlinka) 

– Ostatní (datový pro monitor, atd) 

 

• Je nutné vodiče organizovat, jinak při poruše 
jednoho se bude špatně vyhledávat poškozený 
vodič – strukturovaná kabeláž 



 



Active Directory 

• Nejznámější administrační služba Windows 
Serveru 

 

• Umožňuje vytváření uživatelů, řízení jejich 
práv na diskový prostor a aplikace, atd. 

 

• Adresářová struktura je tvořena ve formě 
stromu 



Active directory 

 



Typické serverové služby 

• Databázový server (Database server) 

• Souborový server (File server) 

• Herní server (Game server) 

• Poštovní server (Mail server) 

• Tiskový server (Print server) 

• Proxy server 

• Webový server (Web server) 



Database server 

• Server, který obsahuje databázi a poskytuje 
klientům k ní přístup 

 

• Databáze = spojené tabulky s daty firmy 

 

• Příklad MS SQL Server, MySQL, Oracle, 
PostgreSQL 



Databáze 

 



File server 

• Server, který poskytuje klientům přístup k 
souborům 

 

• Výhody:  

– Snadné zálohování dat klientů 

– Snadné rozšiřování diskového prostoru 

– Snadné sdílení souborů skupinou klientů 

– Bezpečnost dat (práva, přihlášení) 



Game server 

• Server, na kterým běží herní host 

 

• Server posílá klientům informace o stavu hry, 
klientům se dle toho herní klient upravuje 
(hráči se pohybují, mobové umírají, …) 

 

 



Mail server 

• Servery, které poskytují emailové služby 

 

• Dělíme na: 

– SMTP servery 

– POP/IMAP servery 

– Mail filter servery 



SMTP a POP/IMAP 

 



SMTP servery 

• Označujeme je také jako MTA (mail transfer 
agent - přepravce elektronické pošty) 

 

• Jejich úkolem je posílat email skrz Internet 
mezi MTA servery 

 

 



POP3 servery 

• Servery, ze kterých si stahujeme email pomocí 
POP3 protokolu 

– Zprávu stáhneme na lokální disk a tam čteme 

– Zpráva se ze serveru při stahování ihned smaže 

– Vhodné pro časově omezené nebo nestále 
připojení k serveru 



IMAP servery 

• Servery, ze kterých si stahujeme email pomocí 
IMAP protokolu 

– Vyžaduje trvalé připojení k serveru během čtení 
zprávy 

– Zprávy zůstávají uloženy na serveru a nestahujeme je k 
sobě, k sobě stahujeme jen nezbytné informace 

– Na IMAP serverech se ukládá i stav zpráv 
(nepřečteno/přečteno/smazáno) 

– Můžeme na serveru zprávy organizovat do složek a i 
vyhledávat zprávy 



Print server 

• Server, který má připojenou tiskárnu a ukládá 
si dokumenty klientů do fronty k vytisknutí 

 

• Dnes ho chytřejší síťové tiskárny mají v sobě 
zabudovaný a nemusí to být počítač zvlášť 

 

 



Proxy server 

• Server, který slouží jako prostředník mezi 
klientem a serverem (typicky 
webserverem/gameserverem) 
 

• Webserver netuší, že data z prostředníka jsou 
přeposílány klientovi 
 

• Dá se tak obejít blokace dle země nebo ho 
použijeme, když chceme být na Internetu 
anonymní 



 



Web server 

• Server, který přijímá HTTP požadavky a reaguje na ně  

 

• Požadavky:  
– nejčastěji to je zaslání HTML stránky  

– přijetí dat z formuláře HTML stránky 

 

• Tvoří WWW (world wide web) – celosvětovou 
propojenou síť dokumentů (médium je Internet) 

 

• Nejznámějším web serverem je Apache HTTP server 



 



DHCP 

• Server, který klientům zasílá údaje potřebné 
pro připojení do počítačové sítě 
– IP adresa 

– Maska podsítě 

– IP adresa brány (komu mají odesílat data) 

– IP adresa DNS serveru (ten jim překládá URL na IP 
adresy web serverů s HTML stránkami) 

– Doba zapůjčení IP adresy 

– Atd. 



 



DNS 

• Server, který překládá klientům URL adresu 
stránky (např. www.seznam.cz) na IP adresu 
server, na kterém jsou stránky hostovány 
(např: 77.75.79.39) 

 

• Bez něj bychom si museli pamatovat IP adresy 
stránek  

http://www.seznam.cz/


 


