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Téma: Administrácia a správa operačných systémov 

Názov úlohy: Základy práce v OS Linux 

Cieľ cvičenia: 
Získať základné zručnosti pri práci so systémom Linux v grafickom aj textovom prostredí 
Ø Oboznámiť so základnými nastaveniami a možnosťami konfigurácie systému Linux v grafickom aj 
textovom prostredí 
Ø Všeobecné pokyny: 
Pracujte výhradne so stanicou, ktorá Vám bude pridelená vyučujúcim 
Pred začiatkom práce si dôsledne skontrolujte funkčnosť prideleného HW 
Pri práci dôsledne dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a laboratórny poriadok 
O priebehu práce a jej výsledkoch spracujte štandardný protokol 

Teoretický úvod 
Operačný systém a jeho úloha vo výpočtovom systéme 
Hlavné druhy vlastností operačných systémov a rozdelenie operačných systémov podľa týchto kritérií 
Základné rodiny operačných systémov, používaných na osobných počítačoch a ich vlastnosti 
Špecifikácia vlastností OS z rodiny UNIX/Linux 
Základné pravidlá pri inštalácii a konfigurácii OS 

Zadanie úlohy:  
1. Na pridelenej pracovnej stanici si spustite inštalovaný OS Linux s využitím príslušnej voľby 

bootmanagera pri štarte systému 
2. Prihláste sa ako root s heslom tip301c01/ 
3. Oboznámte sa s prvkami grafického rozhrania, naučte sa pracovať so základným grafickým menu. 

Vyhľadajte a spustite programy, ktoré Vám umožnia: 
a) spustiť prehliadanie Internetu 
b) prenášať v sieti Internet súbory pomocou služby FTP 
c) prehliadať pripojené vonkajšie pamäťové zariadenia (disky, diskety, USB disky) a obsah 

priečinkov na týchto diskoch 
d) sledovať pomenovanie týchto diskov v systéme Linux, body pripojenia týchto diskov ku 

systému, vlastnosti diskov (kapacita, typ partície, zaplnenosť/využitie, možnosť čítania a 
prípadne zápisu dát na jednotlivé diskové oddiely) 

e) konfigurovať parametre IP protokolu 
f) konfigurovať parametre grafického subsystému (nastavenie rozlíšenia monitora, nastavenie 

farebnej hĺbky) 
g) konfigurovať nastavenie vlastností pracovnej plochy (farebné a grafické riešenie pracovnej 

plochy, písmo, šetrič, usporiadanie plochy, viacnásobné pracovné plochy) 
h) monitorovať aktivitu sieťového pripojenia 
i) prehliadať obrázky v štandardných formátoch (.jpg, .gif a pod.) 
j) upravovať obrázky vytvorené pixelovou (rastrovou) grafikou 
k) vytvárať jednoduché textové súbory (textové poznámky) 
l) realizovať jednoduché matematické výpočty (kalkulačka) 
m) spracovať v režime grafického rozhrania formátovaný textový dokument, tabuľku s výpočtami, 

prezentáciu, obrázok 
n) prehliadať v grafickom rozhraní definovaných používateľov a ich vlastnosti 
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o) prehliadať v grafickom rozhraní práva jednotlivých používateľov ku konkrétnym priečinkom a 
súborom (presnú špecifikáciu Vám zadá vyučujúci formou prílohy ku zadaniu) 

p) prepínať medzi pouívateľmi v režime grafického rozhrania 
q) spravovať viacero plôch v grafickom rozhraní 
r) spúšťať okno textového rozhrania v grafickom rozhraní 
s) prepínať medzi grafickým rozhraním a rozhraním v móde CLI (konzola) 
t) korektné ukončenie práce - odhlásenie, vypnutie počítača 

4. Prejdite do textového rozhrania (POZOR – nie iba spustiť v grafickom rozhraní okno s konzolou, ale 
celkom zavrieť grafické prostredie a pracovať výhradne v režime CLI). Naučte sa v textovom 
rozhraní 
a) zobrazovať verziu inštalovaného operačného systému 
b) zobrazovať základné parametre HW systému (CPU, RAM) 
c) zobrazovať a nastavovať dátum a čas 
d) zobrazovať aktuálne nastavený priečinok a jeho obsah, zobrazovať výpisy súborov podľa 

požadovaných parametrov (zobraziť iba určité typy súborov alebo súbory s určitými 
vlastnosťami, triediť zoznam podľa názvu, typu, veľkosti a pod.) zobrazovať atribúty súborov 

e) vytvárať a mazať priečinky, kopírovať a premiestňovať súbory medzi priečinkami, 
premenovávať súbory 

f) prechádzať medzi priečinkami (napríklad medzi domovským adresárom užívateľa Student a 
priečinkom Triedy) 

g) vyhľadávať súbory podľa určitých parametrov, vyhľadávať súbory podľa ich obsahu, porovnávať 
súbory, vypisovať ich obsah 

h) zobrazovať a konfigurovať parametre sieťového pripojenia (konfiguráciu IP protokolu) 
i) zisťovať aktuálny používateľský účet, prepínať medzi používateľmi 
j) vytvárať nových používateľov, vytvárať skupiny a zaraďovať používateľov do skupín, rušiť 

používateľov aj skupiny 
k) meniť vlastníka súboru, meniť oprávnenia ku konkrétnym súborom 
l) meniť práva používateľa ku konkrétnemu priečinku, ku konkrétnemu súboru (presnú špecifikáciu 

Vám zadá vyučujúci formou prílohy ku zadaniu) 
m) spúšťať spustiteľné súbory v režime CLI 

5. O vykonaných pozorovaniach a zmenách konfigurácie systému vypracujte podrobný protokol.  
6. Protokol spracujte v prostredí OpenOffice Writter, šablónu protokolu si stiahnite zo školskej stránky.  

Výsledný súbor (protokol) uložte vo formáte RTF na partíciu typu FAT na Vašom počítači a odtiaľ 
v závere cvičenia súbor presuňte do Vášho priečinka na serveri Corvex (resp. odovzdajte spôsobom, 
ktorý určí vyučujúci). 

Požadovaný výstup:  
Štandardný protokol, ktorý obsahuje: 

§ presný postup práce a použitých príkazov a nastavení, ktorými ste splnili jednotlivé body 
úlohy. Spracujte do samostatných častí Vašu prácu v grafickom rozhraní a v textovom 
rozhraní. Uveďte konkrétne príkazy vrátane názvov konkrétnych použitých priečinkov a 
súborov 

V závere zhodnoťte: 
Vaše doterajšie skúsenosti so systémom Linux, prípadne špecifikujte distribúcie, s ktorými ste doteraz 
pracovali a Vaše skúsenosti s nimi. porovnajte Vám známe distribúcie s distribúciou, ktorú ste použili na 
tomto cvičení 
Úspešnosť pri overovaní predpísaných vlastností systému a jednotlivých komponentov 
Prípadné problémy, s ktorými ste sa stretli a stručný postup ich riešenia 
Ceľkový prínos tohto cvičenia pre Vašu schopnosť pracovať v budúcnosti v úlohe správcu systémov 


