OS
	Jedná se o základní softwarové vybavení počítače. Je to program, který nám umožňuje počítač ovládat. Tvoří rozhraní mezi aplikačními programy a hardwarem - organizace přístupu k datům, spouštění aplikací, řídí jejich průběh, přiděluje jim hardwarové prostředky. Zavádí se do operační paměti hned po zapnutí počítače ze zvláštní oblasti pevného disku, Boot Sector, kde jsou fyzicky uloženy jeho soubory. Do Boot Sectoru se OS uloží jenom při instalaci. (Když se OS zkopíruje z jiného PC klasickým způsobem, počítač ho nenajde a nenačte do paměti, a nebude tedy s ním možno pracovat). Hlavním úkolem OS je zprostředkovat vazbu mezi technickým vybavením počítače a aplikacemi.
	

Funkce OS
Řídí a spravuje přístup ke zdrojům výpočetního systému - rozdělování času procesoru, přidělování operační paměti, přístup k vnějším pamětem (disk, CD ROM, DVD), správa komunikace s periferiemi (klávesnice, myši, tiskárny, scannery atd.).
Organizuje přístup k datům - zamezení neoprávněného přístupu.
Řídí zpracování úloh – jejich přípravu, plánování a průběh tak, aby byla zajištěna maximální efektivita jejich zpracování.
Podporuje komunikaci s uživatelem - provádění uživatelem zadaných příkazů a spouštění aplikací, informuje uživatele o vzniklých problémech či chybách. 



Uživatelské rozhraní (interface):
	prostředí, v němž se uživatel OS pohybuje, pomocí kterého komunikuje s PC

Textový režim: veškerá komunikace s počítačem se provádí pomocí příkazového řádku (počítačová myš se zde neuplatní). Práce v textovém režimu je velmi náročná (uživatel si musí pamatovat mnoho příkazů). Textový režim využíval například operační systém MS-DOS
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Grafické uživatelské rozhraní: je navrženo tak, aby vše bylo co nejjednodušší 
a aby si uživatel nemusel pamatovat tolik informací. Využití ikon, obrázků, symbolů, tlačítek,… Ovládá se především pomocí myši a klávesnice slouží 
hlavně k zadávání textu.
file_2.jpg


file_3.wmf




































MS-DOS
První OS s jednoduchou obsluhou. OS vyvinutý společností Microsoft (*1981) použity
v prvním IBM. Je to tzv. textový operační systém. Mohl na něm běžet pouze jeden program. Jeden z nejznámějších OS, který je dodnes používán – FreeDOS

Windows
Podporoval multitasking (více procesů zároveň). Nejprve nadstavba DOSu, později jako samotný OS. OS Microsoft Windows je dnes jeden z nejpoužívanějších OS pro osobní počítače.

Windows 1.01, 1.02, 1.03, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.11 
Windows 95, 98, 2000, Me, NT
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8

Linux
Přesněji GNU/Linux, OS složený z jádra, základních knihoven a nástrojů. Zcela zdarma. Kdokoliv může upravovat a dále distribuovat. Podporuje multitasking.


Mac OS
(Macintosh Operating Systém) – je označení OS pro počítače Macintosh firmy Apple. Tento systém vznikl r. 1984. Zakladatelé firmy Apple: Steve Jobs a Steve Wozniak. Je výhradně pro hardware společnosti Apple. 

1984-1987: Systém 1, Systém 2, Systém 3, Systém 4
1988-1999: 	Systém 5 (multitasking)
		Systém 6
		Systém 7 (poprvé označen jako Mac OS)
		Mac OS 8
		Mac OS 9
		Mac OS X





