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Tema dneva

 Operacijski sistem
 Zgodovina in razvoj OS
 Naloge OS
 Vrste OS
 Primerjave OS
 Unix



Operacijski sistem
 za večino ljudi je računalnik 

orodje
 povezan v omrežje postane 

del močnega komunikajskega 
sistema

 srce vsakega računalniškega 
sistema je nabor programov / 
rutin, ki se imenujejo 
OPERACIJSKI SISTEM



OS - zbirka programov 
oz. rutin
 inicializacija strojne opreme 

računalniškega sistema
 zagotovitev osnovnih postopkov za 

kontrolo naprav, ki so del 
računalniškega sistema



OS - zbirka programov 
oz. rutin (nadaljevanje)
 zagotavlja upravljanje, 

porazdeljevanje in interakcijo 
procesov

 upravlja in kontrolira integriteto 
sistema

 acconting ( statistika dogajanja ?)



Zgradba OS
 Jedro (kernel, real time executives)
 Upravljalec procesov ( process 

manager)
 Porazdeljevalec procesor 

(scheduler)
 Upravljalec datotečnega sistema 

(file manager)



Jedro OS

 preklaplajnje med procesi
 kontrola in nastavljanje naprav
 upravljanje s pomnilnikom
 upravljanje s procesi
 scheduling
 medprocesna komunikacija
 procesiranje izjem in prekinitev



Zgradba OS - poen.

 jedro
 lupina
 sistemska in uporabniška 

programska oprema



Delitve OS

 glede na število uporabnikov, ki 
sočasno uporabljajo rač. sistem

 glede na število opravil, ki se 
lahko sočasno izvajajo na rač. 
sistemu

 ( glede na hitrost odzivanja na 
spremembe okolja)



OS - uporabniki

 enouporabniški OS
 večuporabniški OS



OS - opravila

 enoopravilni
 večopravilni



Vrste OS

 Batch
 Inter-Active
 Time-sharing/Multi-user
 Multi-tasking
 Real-time
 Multi-procesor



Batch

 najstarejši
 izvajanje enega programa
 spreminjanje podatkov ni možno 

med izvajanjem programa
 vsaka napaka med izvajanjem 

pomeni novo nalaganje sistema



Interaktivni

 podoben Batch OS
 omogoča spreminjanje in vnos 

podatkov med izvajanjem
 basic
 rezervacije letalskih kart



Time - sharring

 porazdeljevanje procesorskega 
časa in ostalih resursov sistema 
med več uporabnikov oz. procesov

 tehnike za porazdeljevanje



Multi - tasking

 več kot en proces se lahko izvaja 
sočasno

 preklaplajnje procesorja med 
procesi

 uporabnik lahko zažene več kot en 
proces naenkrat



Real - time

 procesna kontrola, 
telekomunikacije

 OS pazi na zunanje dogodke, ki 
lahko vplivajo na izvajanje procesa

 odzivi na zunanje spremembe 
izredno hitri (<<<1s)



Multiprocesor

 operacijski sistemi, namenjeni rač. 
sistemom, ki vsebujejo več kot le 
eno CPE

 ponavadi tudi lahko delujejo kot 
multi-tasking, time-sharing



Omrežni operacijski 
sistemi
 manjšinjski
 namenski
 lahko tečejo nad nekim prej 

omenjenim OS
 večina samo za upravljanje 

omrežnih resursov
 Novell



Primerjave med znanimi 
operacijskimi sistemi

 DOS (Microsoft)
 OS-2 (IBM)
 MS Windows 95/98 (Microsoft)
 MS Windows NT3,4,5/2000 

(Microsoft)
 VMS (DEC)



OS Unix
 Večopravilni OS
 Večuporabniški OS
 Time-sharing
 Multi-tasking



Literatura
 Dušan Kodek : Unix, ZaFRI
 Lowell J. A.: Unix script 

programming
 Unix internals
 Magic garden explained



Zaključek 
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