
Úvod do Linuxu 
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Trocha historie 
• konec 60. let  - AT&T vyvíjí MULTICS   

• 1969 - AT&T Bell Labs - začátek OS Unix   

• začátek 70.let - AT&T vývoj OS Unix   

• kolem 1975 - University of California at Berkley - UNIX 

(BSD)   

• začátek 80. let - Komerční zájem o OS Unix, DARPA  

• konec 80.let - Návrh standardů (POSIX, XPG, SVID), 

SVR4 UNIX   

• 1991 - Linus B. Torvalds vytváří jádro OS Linux  
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Základní pojmy 
• Operační systém  

• Soubor, Adresář  

• Proces  

• Systém souborů  

• Jádro operačního systému  

• shell  
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Základní charakteristika 
• multiuživatelské  

• multitaskingové  

• multithreadové  
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Základní vlastnosti 
• Víceúlohový (multitasking, time-sharing)  

–běh více úloh (procesů) ve sdílení času  

–ochrana paměti, plánování procesů  

• Vícevláknový (multithreading)  
–proces se může skládat z několika současně běžících úloh (vláken)  

–přechod od plánování procesů na plánování vláken (thread)  

• Víceuživatelský (multi-user)  
–možnost současné práce více uživatelů  

–identifikace a vzájemná ochrana uživatelů  

• Podpora multiprocesorových systémů (SMP)  
–použití vláken v jádře a jejich plánování na různých CPU  

• Unifikované prostředí  
–přenositelnost mezi platformami (90% jádra v jazyce C)  
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Základní vlastnosti 
• Interaktivní přístup s možností vytváření dávek 

příkazů  
–shell jako rozhraní uživatele a interpret řídícího jazyka  

• Přesměrování a řetězení vstupu a výstupu příkazů  
–vše je soubor (i periferie, nyní i procesy)  

• Hierarchický systém souborů  
–odpadá potřeba rezervovat místo pro vytvářené soubory  

• Podpora práce v síti  
–nejprve komunikace mezi dvěma počítači (uucp, mail)  

–později protokoly TCP/IP, NFS, internet a další  

• Grafické prostředí  
–virtuální grafický terminál X-Window  

–různá grafická uživatelská rozhraní (GUI) nad X (CDE, GNOME, KDE,…)  
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Charakteristika OS Unix  
• Otevřený operační systém z akademického 

prostředí  

• psán na základě poučení z dřívějších OS nicméně 

bez zatížení zpětné kompatibility  

• koncept procesu a meziprocesové komunikace  

• hiearchický systém souborů  

• Koncept uživatele a skupiny uživatelů  

• přenositelnost  

• síťová podpora (TCP/IP) v jádře OS  

• manuálové stránky  
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Filozofie Unixu 
• jednoduchost  

• pružnost  

• robustnost  

• snadná použitelnost  

• modularita  

 

SŠSI Tábor 8 



Důvody popularity Unixu  
• Jednoduché konzistentní rozhraní pro periferní 

zařízení  

• víceuživatelský a víceprocesový systém  

• odstínění uživatele i programátora od konkrétního 

HW uspořádání  
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Unix z pohledu uživatele  
• OS Unix se skládá z komponent:  

–jádro OS  

–shell  

–utility  

• Jádro operačního systému:  
–komunikace s HW systému (obaluje technické vybavení systému, odstiňuje 

uživatele od nutnosti znát detaily architektury systému a komunikovat ve 

strojovém kódu  

–komunikace se shellem (uživatel je shellem izolován od přístupu k jádru 

systému.  

–Je rozhraním mezi uživatelem a technickým vybavením výpočetního 

systému  
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Unix z pohledu uživatele  
• Jádro OS  

–umožňuje využívat v daném čase technické zdroje výpočetního systému 

více uživatelům současně  

–poskytuje procesům služby pro práci s prostředky systému (např. přenos dat 

z disku) - pomocí tzv. volání jádra (systém call)  

–udržuje a podporuje systém souborů  

–udržuje a podporuje běžící procesy  

• Činnost jádra:  
–správa paměti  

–správa procesů  

–plánování procesů a úloh (přidělování procesoru)  

–obsluha I/O zařízení, požadavků na přerušení  
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Unix z pohledu uživatele  
• Fyzicky je jádro OS reprezentováno souborem v 

kořenovém adresáři  

• Soubor vzniká při instalaci operačního systému (nativní 
kompilace).  

• bootování systému znamená zavedení jádra do paměti 
systému, v paměti je jádro přítomno až do shození 
systému.  

• Pro zajištění některých funkcí operačního systému jsou 
použity zvláštní procesy jádra - démoni, kteří spouštějí 
další procesy.  

• Příklad démonů:  
–tiskový démon  

–démon cron (automatické spouštění úloh)  
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Shell 
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Shell 
• Shell - interpret příkazů zajišťující interakci uživatele s 

celým systémem.  

• Umožňuje zadávat příkazy a tyto příkazy interpretuje 

(je rozhraním) :  
–některé požadavky uživatele zodpoví přímo shell  

–ostatní zašle ke zpracování (např. jinému shellu nebo jádru OS  

• Shell je rovněž programovacím nástrojem 

pracujícím s vlastním programovacím jazykem  

• V Unixu existuje mnoho typů shellů, uživatelé si 

mohou zvolit shell, který jim vyhovuje. Různé shelly 

obsahují různé specifické funkce.  
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Shell je: (program)  
• interpret příkazů  

• uživatelské rozhraní  

• programovací jazyk (shellovské skripty)  

• Postavení shellu mezi ostatními programy:  
–shell je z tohoto hlediska jedním z programů, které lze spustit.  

–Je to program, který je spuštěn po přihlášení uživatele, každý uživatel má 

svůj shell.  

–Program pro komunikaci s OS Unix.  
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Shell  
• Rozhraní mezi uživatelem a jádrem OS  

• Nastavení prostředí  
–v interpretu můžeme definovat proměnné, které řídí chování vašeho 

unixového sezení  

• Interaktivní režim  
–analýza příkazové řádky (nalezení příkazu, substituce,…)  

–spuštění příkazu (binárního programu nebo skriptu)  

• Dávkový režim  
–interpret provádí příkazy uložené ve skriptu (soubor)  

–skript = příkazy Unixu + řídící struktury (např. podmíněné příkazy, cykly, …)  
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Služby poskytované 
shellem  

• Uživatelské prostředí  

• Interpretace a provádění příkazů  

• Přesměrování vstupu a výstupu   

• Substituce proměnných  

• Substituce jmen souborů  

• Programovací jazyk  
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Interpretace a provádění 
příkazů  

• Shell provádí příkazy zadané uživatelem  

• Příkazy:  
–interní (vestavěné v shellu)  

–externí (v binární formě v souboru na disku)  

• Formát příkazového řádku: 

 

   příkaz      -volby        parametry  

   (-přepínače    argumenty)  
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Shell  
• Komunikace se shellem:  

 –použití znaku newline  (ENTER)  

 –použití znaku    ; 

 

   příklad: who; date; ls  

• –prompt shellu - dle typu shellu  

• –řídící příkazy  

• –výpis chybových zpráv  
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Typy shellu  
 

• sh    Bourne shell  

• rsh    Restricted shell  

• ksh    Korn shell  

• rksh   Restricted Korn shell  

• bash   Bourne Again shell  

• csh   C-shell  

• tcsh   nemá formální jméno  
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Vlastnosti shellu-
metaznaky  

• znaky se speciálním významem pro shell:  

• newline  

• ; (sekvenční řazení příkazů)  

• ( ) kulaté závorky (příkazy v závorce jsou provedeny 
v jednom subshellu)  

• { } složené závorky (příkazy v závorce jsou 
provedeny v aktuálním shellu)  

• expanzní znaky (realizace substituce jmen 
souborů):  

*  

?  

[]  
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Vlastnosti shellu-
metaznaky  

• Omezovače (v zásadě 4 druhy):  

• ‘…………’ - chrání metaznaky v nich uzavřené před 

interpretací shellem, řetězec uzavřený v 

apostrofech je brán jako jediný argument.  

 příklad:  rm ‘*’  

• \ - potlačí speciální význam znaku následujícího za 

metaznakem \.  

 příklad:  rm \*  
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Vlastnosti shellu-
metaznaky  

• “…………“ obyčejné uvozovky - pro seskupení 

oddělených slov dohromady tak, aby tvořily jeden 

argument, většina metaznaků je chráněna s 

vyjímkou:  

 –substituce proměnných     $  

 –substituce příkazů      `……..`  

 –potlačení následujícího metaznaku    \  

• `………..` obrácené apostrofy - substituce příkazů: 

shell provede příkaz v apostrofech, výstup vložen 

jako argument na příkazovou řádku  
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Proměnné v shellu  
• Prostředek pro dočasné uchování informace  

o pravidla pro názvy proměnných.  

o jeden datový typ, deklarace  

o přístup k hodnotě proměnné: metaznak  $  

  

 echo  $název_proměnné  
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Proměnné v shellu  
• Přiřazení hodnoty proměnné:  

 –příkaz read jméno_proměnné  

 –přiřazovacím operátorem =  

  

 jméno_proměnné=hodnota  

  

 –přiřazením výstupu příkazu pomocí      

   omezovače:  

 

 jméno_proměnné=`příkaz`  
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Proměnné v shellu  
• Dělení shellovských proměnných:  

 –lokální  

 –globální  

 –uživatelské  

 –systémové (+speciální používané v 

 shellovských skriptech)  
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