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Anotace 
 
 

Cílem této bakalářské práce je porovnání výkonnosti serverů, tedy 
změření zatížení jejich procesoru, fyzické paměti a celého operačního systému 
při síťové komunikaci přes UDP protokol. K tomuto účelu jsou použity vlastní 
programy.  

Teoretická část je zaměřena na obecný pohled na počítačovou síť a její 
základní rozdělení podle síťových modelů ISO OSI a TCP/IP. Je zde vysvětlen 
hlavní rozdíl síťového rozhraní obou modelů a popsána jejich struktura, 
komunikace, vrstvy a protokoly TCP a UDP.  

Pro samotné měření je jako Linuxový server zvolena distribuce Linux 
SUSE 10.3 a pro Windows server je to Windows server 2003 R2. Pomocí 
dalšího vlastního programu posílají klienti data přes UDP protokol na servery. 
Její funkce je také měření ztrátovosti paketů, která vzniká zátěží serverů 
samotnou komunikací.  

Proto je potřeba vědět, který operační systém tento problém lépe 
eliminuje a hodí se pro datový server. Z naměřených údajů jsou vypracovány 
grafy pro srovnání jejich zatížení a ztrátovosti dat, při připojení určitého 
množství uživatelů. 
 
 
 
Klíčová slova:  
 
TCI/IP, síťová vrstva, UDP komunikace, ztrátovost dat, operační systém, 
server, počítačová stanice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Abstract 
 
 

My Bachelor’s thesis aims to provide a comparison of the performance of 
servers, i.e. measuring the load of their processors, physical memory, and the 
whole operating system over network communication using UDP protocol. For 
this purpose, I developed my own programs.   

Theoretical part of this work concentrates on the general overview on 
computer networks and their categorisation according to the ISO OSI and 
TCP/IP network models.  Main differences between network interfaces for both 
models are provided; the TCP and UDP structures, layers, communication and 
protocols are explained.   

The choice was made to measure values for a Linux server with Linux 
SUSE 10.3 distribution, and a Windows server with Windows server 2003 R2.  
A program was created so that clients could send data via the UDP protocol on 
servers.  The program is also capable of measuring packet loss which is caused 
by increased load on the servers from communication itself.   

It is essential to determine which operating system can eliminate this 
issue in a better way as this a crucial parameter when selecting a data server. 
Measurements are comprised in charts comparing load and data loss for 
a given number of users. 
 
 
 
Keywords: 
 
TCP/IP, network layer, UDP communication, data loss, Operating System, 
server, personal computer 
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1. Úvod 

Dnešní moderní doba by se dala nazvat jako dobou počítačovou. Skoro 
každý člověk počítač vlastní nebo s ním pracuje v zaměstnání, ve škole nebo 
ve volném čase. Jeho využití jsou různorodá, nejčastěji však k zábavě a to 
od hraní her, přes surfování na internetu, sdílení a stahování dat až po 
sledování filmů a poslouchání hudby. Spojením některý zmíněných slov, 
vznikne docela zajímavé téma pro bližší prozkoumání. 

Tyto slova jsou internet, sledování filmů nebo poslouchání hudby 
a sdílení a stahování dat. Například sdílený soubor může být zanořen hluboko 
v internetové síti a uložen na serverových discích až v USA. Abychom si jej 
mohli uložit na náš lokální počítač, musí urazit dlouhou a složitou cestu 
internetovou sítí. Díky rostoucím požadavkům na rychlost a množství 
přenášených paketů, existují dvě normy zapojení sítě a jejich metod, které vše 
řeší. Jsou to ISO OSI a TCP/IP. V následujících kapitolách teoretické části je 
důkladně proberu a vysvětlím. Ukážu jejich rozdíly, použití, výhody a nevýhody.  

Pro mou práci se více hodí síťový model TCP/IP a jeho komunikační 
protokol UDP. Pomocí tohoto protokolu se mohou přenášet data poměrně 
velkou rychlostí. Je to způsobeno tím, že UDP je pouze směrový protokol 
a neprovádí žádnou kontrolu přenesených dat. Při sledování videa přes internet 
ztráta malého paketu se skoro nic nezpůsobí. V daném místě může na chvíli 
přestat hrát zvuk, nebo zhasnout na okamžik obraz a s dalším správným 
paketem se vše vrátí do normálu, ale u datového souboru (archivu) jsou tyto 
ztráty nezanedbatelné. Ten se stává pak nepoužitelný. Dokonce pomocí tzv. 
multicastu – adresných oběžníků, může přenášená data přijímat více uživatelů 
současně. Tento počet je ovšem omezen výkonností serveru a fyzickými 
možnostmi sítě.  

A právě problematikou zatížení serverů při síťové komunikaci a s ní 
související ztrátovostí paketů se zabývám v praktické části. Konkrétně se jedná 
o servery na platformě Windows a Linux, kde si z nich několik uživatelů dělá 
datové skladiště. Posílají součastně dat přes UDP protokol a já zkoumám 
chování celého operačního systému a zatížení hardwaru serverů. Dalo by se 
říct, že vytvářím metodiku porovnávání výkonu serverů při síťové komunikaci a 
jejich státovosti dat. 
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2. Síťové protokoly 

 Počítače mezi sebou komunikují pomocí síťových protokolů. V Internetu 
se používají síťové protokoly TCP/IP1. Jsou přesně definovány normami RFC2 
(Request For Comments), které upravuje Mezinárodní normalizační úřad. 

Komunikace mezi počítači je vždy rozdělena do více protokolů. 
Jednotlivé protokoly jsou obsaženy v síťových vrstvách. Počet vrstev závisí 
na tom, jaká soustavu síťových protokolů (tzv. síťový model) je použita. Kromě 
nejčastěji používaného modelu pro Internet TCP/IP  existuje model ISO OSI3. 

Rodina protokolů TCP/IP využívá čtyři vrstvy a protokoly ISO OSI 
používají sedm vrstev, jak je vidět na obrázku 2.1. 

 

 
 

Obrázek 2.1: Síťové modely TCP/IP a ISO OSI 
 
Soustavy síťových protokolů TCP/IP a ISO OSI se od sebe liší, jsou tedy 

vzájemně neporovnatelné. Z obrázku 2.1 je však patrné, že na síťové 
a transportní vrstvě jsou si velmi blízké.  
Rodina síťových protokolů TCP/IP neřeší linkovou a fyzickou vrstvu, proto se 
i v Internetu setkáváme s linkovými a fyzickými protokoly z modelu ISO OSI. 

                                            
1 TCP/IP je přenosový a komunikační protokol, který se stal jedním z nejpoužívanějších 
standardů sítí Ethernet. 
2 RFC je označení postupu vytváření standardu na Internetu. 
3 ISO-OSI je definice sedmivrstvého modelu pro počítače komunikující v síti. Vrstvy jsou řazeny 
podle vztahu k systému a k uživateli – nejnižší vrstvy pracují na hardwarové úrovni a nejvyšší 
pak maximálně komunikují s uživatelem. 
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2.1. Síťový model ISO OSI 

V sedmdesátých letech se začínají objevovat první významnější, veřejné 
počítačové sítě, budované podle vlastních koncepcí předních výrobců počítačů. 
Zatímco experimentální sítě od začátku počítaly se zapojením různých typů 
počítačů od různých výrobců, ostatní sítě byly vázány na produkty příslušného 
výrobce, který si v rámci vlastní síťové architektury vytvářel i své specifické 
pravidla a protokoly. 

Proto vznikla potřeba jednotného standardu pro vzájemné propojení 
počítačových systémů různých typů a od různých výrobců. Mezinárodní 
organizace ISO se v roce 1977 rozhodla tento standard vytvořit. Jeho první 
pracovní název byl Open Systems Architecture (architektura otevřených 
systémů). Dalším stupeň normy byl Open Systems Interconnection Architecture 
(architektura vzájemného propojování otevřených systémů).  

V roce 1979 vniká nový pro síťovou komunikaci, kde je stanoven počet 
vrstev struktury a specifikace jejich úkolů Reference Model of Open Systems 
Interconnection (Referenční model propojování otevřených systémů). 
Po doplnění specifikací konkrétních protokolů a služeb pro jednotlivé vrstvy byl 
tento model stanoven jako mezinárodní standard, který řeší vzájemné  
propojování systémů. Konečný počet vrstev byl stanoven na sedm viz. 
obrázek 2.2. 
 
 

 
 

Obrázek 2.2: Architektura ISO OSI 
 

2.1.1. Fyzická vrstva (Physical Layer) 
 

Úkol této vrstvy je zajistit přenos jednotlivých bitů mezi příjemcem 
a odesilatelem prostřednictvím fyzické přenosové cesty. Řeší se zde především 
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technický charakter komunikace jako je hodnota úrovně napětí pro logickou 
jedničku a logickou nulu, jak dlouho "trvá" jeden bit, kolik kontaktů a jaký tvar 
mají mít konektory kabelů, jaké signály jsou těmito kabely přenášeny, jaký je 
jejich význam, časový průběh apod. Problematika fyzické vrstvy proto spadá 
spíše do působnosti elektroinženýrů a techniků. 
 

2.1.2. Linková vrstva – spojová vrstva (Data Link Layer) 
 

Má za úkol zajistit pomocí služeb fyzické vrstvy bezchybný přenos celých 
bloků dat, označovaných jako rámce (frames) mezi dvěma uzly, viz. obrázek   
2.3, mezi kterými vede přímé spojení. Tedy zapojených v lokální síti.  

 

 
 

           Obrázek 2.3: Rámec linkové vrstvy 
 

Dále rozpoznává začátek a konec rámce, i jeho jednotlivé části. 
Kontroluje správnost celých rámců při přenosu a odesilateli potvrzuje přijetí 
bezchybně přenesených rámců, zatímco v případě poškozených rámců si 
vyžádá jejich opětovné vyslání. Příklad této komunikace je znázorněn 
na obrázku 2.4. 

 

 
 

    Obrázek 2.4: Komunikace na linkové vrstvě 
 

2.1.3. Síťová vrstva (Network Layer) 
 

Zajišťuje směrování (routing) přenášených rámců v případě, že spojení 
není přímé, ale vede přes jeden nebo více mezilehlých uzlů. Při této cestě se už 
jedná o pakety (packets), jako je znázorněno na obrázku 2.5.    
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       Obrázek 2.5: Vkládání síťového paketu do linkového rámce 
 

Poskytuje tedy volbu vhodné trasy – cesty (route) přes mezilehlé uzly 
a postupné předávání jednotlivých paketů po této trase od původního 
odesilatele až ke konečnému příjemci. Síťová vrstva už „vidí“ konkrétní topologii 
sítě. To lze také zjistit z obrázku 2.6. 

 

 
 

Obrázek 2.6: Komunikace na linkové vrstvě 
 

2.1.4. Transportní vrstva (Transport Layer) 
 

Transportní vrstva se zabývá komunikací koncových účastníků (tzv. end-
to-end komunikací). Je to komunikace mezi původním odesilatelem 
a konečným příjemcem. Transportní vrstva nevidí skutečnou topologii sítě. 
O její skrytí se totiž stará síťová vrstva a vytváří dojem, že každý uzel sítě má 
přímé spojení s kterýmkoli jiným uzlem sítě. Přehledně to ukazuje obrázek 2.7. 

 

 
 

Obrázek 2.7: Komunikace na transportní vrstvě 
 

Při odesílání dat zajišťuje transportní vrstva sestavování jednotlivých 
paketů, do kterých rozděluje přenášená data a při příjmu je zase z paketů 
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vyjímá a skládá do původního tvaru. Dokáže tak zajistit přenos libovolně 
velkých zpráv, přestože jednotlivé pakety mají omezenou velikost. Samotné 
vládání ukazuje obrázek 2.8. 

 

 
 

     Obrázek 2.8: Vkládání transportních paketů do síťových a linkových 
 

2.1.5. 

2.1.6. 

2.1.7. 

Relační vrstva (Session Layer) 
 

Úkolem této vrstvy je navazování, udržování a rušení relací (sessions) 
mezi koncovými účastníky. Při navazování relace si tato vrstva vyžádá 
na transportní vrstvě vytvoření spojení, prostřednictvím kterého pak probíhá 
komunikace mezi oběma účastníky relace. Pokud je potřeba tuto komunikaci 
řídit (např. určovat, kdo má kdy vysílat, nemohou-li to dělat oba účastníci 
současně), zajišťuje to právě tato vrstva, která má také na starosti vše, co 
je potřeba k ukončení relace a zrušení existujícího spojení.  
 

Prezentační vrstva (Presentation Layer) 
 

Tato vrstva zajišťuje konverzi přenášených dat. Důvod je ten, že 
přenášená data, mohou mít povahu textů, čísel nebo obecnějších datových 
struktur. Jednotlivé uzlové počítače však mohou používat odlišnou vnitřní 
reprezentaci těchto dat (jiné znakové kód EBCDIC – ASCII). Nebo jeden 
počítač může zobrazovat celá čísla v doplňkovém kódu a jiný v přímém kódu. 

V rámci této vrstvy bývá také realizována případná komprese dat nebo 
jejich šifrování.  
 

Aplikační vrstva (Application Layer) 
 

Aplikační vrstva předepisuje v jakém formátu a jak mají být data 
přebírána a předávána od aplikačních programů jako jsou systémy elektronické 
pošty, přenos souborů, vzdálené přihlašování (remote login) apod.  
Tyto aplikace nejsou přímo ve vrstvě zahrnuty. Obsahuje pouze jejich společné 
části, resp. obecně použitelné mechanismy.  

Například pro elektronickou poštu je část, která zajišťuje vlastní 
předávání zpráv v síti součástí aplikační vrstvy. Na všech uzlových počítačích, 
které používají tentýž systém elektronické pošty, je tato část stejná. Uživatelské 
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rozhraní systému elektronické pošty již není považována za součást aplikační 
vrstvy, protože se v každém konkrétním uzlu může lišit. 

Další příklad může být emulace terminálů pro vzdálené přihlašování 
(remote login). Pro různorodost těchto služeb se zavádí jediný "referenční" 
terminál - virtuální terminál. Tím se vytvoří konkrétní přizpůsobený typ terminálu 
mezi virtuálním a skutečným terminálem. Prostředky pro práci s virtuálním 
terminálem jsou součástí aplikační vrstvy, zatímco prostředky pro jeho 
přizpůsobení konkrétnímu terminálu nejsou. 
 

2.1.8. Přehled nejčastějších protokolů jednotlivých vrstev normy 
ISO OSI 

 

 
 

         Obrázek 2.9: Výběr některých protokolů ISO OSI 
 

2.2. Síťový model TCP/IP 

Zprvu bylo TCP/IP použito pro agenturu ARPA (Advanced Research 
Projects Agency) ministerstva obrany USA, která si nové protokoly nechala 
vyvinout pro svou počítačovou síť ARPANET4. Později se tato společnost stala 
zárodkem a páteří sítě Internet. Jako první se protokoly TCP/IP prosadily 
do BSD Unixu a později pak do ostatních verzí Unixu. Díky své popularitě 
se dostaly i na jiné platformy  MS DOS, Windows a také na sálové počítače 
(mainframes) firmy IBM. 

TCP/IP je často chápáno jen jako označení dvou přenosových protokolů, 
používaných v počítačových sítích. Konkrétně protokolů TCP5 (Transmission 
Control Protocol) a IP6 (Internet Protocol). Ve skutečnosti ale tato zkratka 
označuje celou soustavu protokolů. Proto TCP/IP lze považovat  za ucelenou 
                                            
4 ARPANET byl předchůdce Internetu; síť vyvinutá na konci 60. let ministerstvem obrany USA 
jako experiment v oblasti WAN, jehož účelem bylo vytvoření prakticky nezničitelného spojení 
(díky „pavučině“, mnoha různým cestám k jednomu cíli), které by přežilo jadernou válku. 
5 TCP je protokol zaměřený na konektivitu, pracující ve čtvrté vrstvě OSI modelu a poskytující 
bezchybné spojení mezi dvěma kooperujícími programy pracujícími i na vzdálených počítačích. 
6 IP je síťový uniový protokol, vycházející z modelu OSI ze třetí vrstvy. Stal se protokolem 
Internetu. Díky němu jsou schopny směrovače pružně reagovat na zahlcení sítě zpomalováním 
a při uvolnění pak zrychlováním vysílání paketů. 
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soustavu názorů o tom, jak by se počítačové sítě měly budovat a jak by měly 
fungovat. Zahrnuje totiž i vlastní představu o tom, jak by mělo být síťové 
programové vybavení členěno na jednotlivé vrstvy, jaké úkoly by měly vrstvy 
vykonávat a jakým způsobem by je vrstvy měly plnit. Přesněji řečeno, jaké 
konkrétní protokoly by na jednotlivých úrovních měly být používány. Lze tedy 
říci, že se jedná přímo o model síťové architektury.  

Hlavní odlišnosti mezi referenčním modelem ISO/OSI a TCP/IP vyplývají 
z rozdílných výchozích předpokladů a postojů jejich tvůrců. U modelu ISO/OSI 
měli hlavní slovo zástupci spojových organizací, proto je zde především kladen 
důraz na spojovaný a spolehlivý charakter služeb. ISO/OSI model počítá 
se soustředěním co možná nejvíce funkcí, včetně zajištění spolehlivosti 
přenosů do komunikační podsítě. Tvůrci protokolů TCP/IP naopak vycházeli 
z předpokladu, že zajištění spolehlivosti je problémem koncových účastníků 
komunikace a mělo by tedy být řešeno až na úrovni transportní vrstvy. 
Komunikační podsíť pak nemusí ztrácet část své přenosové kapacity 
na zajišťování spolehlivosti, ale může ji plně využít pro vlastní datový přenos. 
Tento způsob přenosu dat nemusí být zcela spolehlivá a může v něm docházet 
ke ztrátám přenášených paketů, bez varování a bez snahy o nápravu.  

Komunikační síť by ovšem neměla zahazovat pakety bezdůvodně. Měla 
by se snažit přenášené pakety doručit a zahazovat pakety až tehdy, když 
je skutečně nemůže doručit. Například pokud dojde k jejich poškození 
při přenosu, nebo není-li dostatek vyrovnávací paměti pro dočasné uložení, 
nebo v případě výpadku spojení apod. Na rozdíl od referenčního modelu 
ISO/OSI předpokládá TCP/IP jednoduchou a rychlou komunikační podsíť, 
ke které se připojují hostitelské počítače se zabudovaným zabezpečením. Další 
odlišnost je ve funkčnosti komunikační síť. Zatímco model ISO/OSI počítá 
především se spojovaným přenosem, tedy s mechanismem virtuálních okruhů, 
TCP/IP předpokládá nespojovaný charakter přenosu v komunikační podsíti, 
tedy jednoduchou datagramovou službou. 

 

 
 

  Obrázek 2.10: Přenos dat přes síťový model TCP/IP 
 

Zatímco referenční model ISO/OSI obsahuje sedm vrstev síťového 
programového vybavení, TCP/IP počítá jen se čtyřmi vrstvami. Jsou to linková, 
síťová, transportní a aplikační 
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2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.2.4. 

                                           

Linková vrstva (Link Layer) 
 
Je nejnižší vrstva a má na starosti vše, co je spojeno s ovládáním 

konkrétní přenosové cesty a s přímým vysíláním a příjmem datových paketů. 
V této struktuře není linková vrstva blíže specifikována, protože je závislá 
na použité přenosové technologii. Vrstvu síťového rozhraní může tvořit 
jednoduchý ovladač, nebo složitý subsystém s vlastním linkovým přenosovým 
protokolem. Jelikož se často připojují jednotlivé uzly na lokální sítě typu 
Ethernet7 je síťová vrstva v tomto rozhraní označována jako Ethernetová vrstva 
(Ethernet Layer).  

 
Síťová vrstva (Internet Layer ) 

 
Vyšší vrstva, která již není závislá na konkrétní přenosové technologii. 

Úkol této vrstvy je starat se o to, aby se jednotlivé pakety dostaly od odesilatele 
až ke svému skutečnému příjemci, přes případné směrovače nebo brány. 
Vzhledem k nespojovanému charakteru přenosů v TCP/IP je na úrovni této 
vrstvy zajišťována jednoduchá datagramová služba.  

 
Transportní vrstva (Transport Layer) 

 
Třetí vrstva TCP/IP je označována jako transportní, nebo též jako TCP 

vrstva (TCP Layer), protože je nejčastěji realizována právě protokolem TCP 
(Transmission Control Protocol). Hlavním úkolem této vrstvy je zajistit přenos 
mezi dvěma koncovými účastníky, kterými jsou v případě TCP/IP přímo 
aplikační programy (jako entity bezprostředně vyšší vrstvy). Podle jejich nároků 
a požadavků může transportní vrstva regulovat tok dat oběma směry, zajišťovat 
spolehlivost přenosu a měnit nespojovaný charakter přenosu na spojovaný 
v rámci sobě samé. Nejčastěji je tato vrstva realizována pomocí protokolu TCP. 
Dalším používaným protokolem je protokol UDP8 (User Datagram Protocol), 
který na rozdíl od TCP nezajišťuje spolehlivost přenosu.  
 

Aplikační vrstva (Application Layer) 
 

Je to nejvyšší vrstva TCP/IP do níž patří jednotlivé aplikační programy, 
které na rozdíl od referenčního modelu ISO/OSI komunikují přímo s transportní 
vrstvou. Případné prezentační a relační služby, které v modelu ISO/OSI zajišťují 
samostatné vrstvy, si zde musí jednotlivé aplikace v případě potřeby realizovat 
samy. 
  

 
7 Ethernet je typ počítačové sítě, používaný dnes zejména v oblasti lokálních počítačových sítí, 
navržený firmami Intel, DEC a Xerox. 
 
8 UDP je transportní protokol negenerující spojení, pracující nad IP v protokolu TCP/IP. 
Poskytuje nespolehlivou datagramovou službu. 
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2.2.5. Přehled některých protokolů normy TCP/IP 
 

 
    Obrázek 2.11: Výběr některých protokolů z normy TCP/IP 
 

2.3. Komunikace v sítích TCP/IP 

Filosofie TCP/IP od začátku usiluje o co nejuniverzálnější propojení sítí 
různých typů (Ethernet, Token Ring, VAN, MAN,..). Přitom se snaží umožnit 
každému počítači komunikovat s kterýmkoli jiným počítače. Nezáleží zda mezi 
nimi existuje přímé spojení, nebo zda jsou oba uzly různých sítí, které jsou 
vzájemně propojeny jednou nebo několika dalšími sítěmi. Tím vzniká jediná 
soustava vzájemně propojených sítí označovaná jako internet. Z pohledu 
uživatele a jejich aplikačních programů, tedy koncové počítače (host computers, 
hosts), se jeví jako jediná velká síť, ke které se mohou připojovat.   
 

2.3.1. IP směšovače (brány) a jejich propojení v síťové vrstvě 
 

Protože se internet stále skládá  z dílčích sítí stejného nebo různého 
typu, musí se požívat propojovacích zařízení označované jako brány (gateway) 
viz. obrázek 2.12. V TCP/IP spíše IP směrovače (IP routers). Propojení 
jednotlivých dílčích sítí je realizováno na úrovni síťové vrstvy.  
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Obrázek 2.12: Propojení dvou různých sítí pomocí IP směrovačů 
 

Ta zajišťuje potřebné směrování mezi sítěmi a pro vyšší vrstvy vytváří 
dojem jediné homogenní sítě. Sama pracuje se skutečnou vnitřní strukturou 
dílčích sítí a vyrovnává se s jejich konkrétními odlišnostmi (charakter adres, 
s různou maximální velikostí přenášených paketů resp. rámců a jejich 
formátem, s odlišným charakterem poskytovaných přenosových služeb apod.) 

Pro každou síť nebo přenosový kanál, na který je brána připojena, má 
síťová vrstva samostatný ovladač a pomocí něj dokáže odlišit konkrétní způsob 
ovládání příslušné sítě a přesného formátu datových rámců. Nedokáže ovšem 
rozlišit používané mechanismy adresování všech jednotných dílčích sítích. 
Tento jednotný způsob adresování zajistí až sama síťová vrstva vytvořením 
jednotného typu virtuální sítě. Zavede v ní jednotný způsob adresování a formát 
datových paketů - IP datagramů a v poskytování jednotné přenosové služby - 
nespolehlivé nespojované (datagramové) služby. 

Důvod, proč síťová vrstva pracuje tímto způsobem a nikoli způsobem 
dále nestrukturované výsledné sítě, je minimalizace objemu směrovacích 
tabulek. Díky tomu  je směrování v TCP/IP sítích založeno jen na adresách 
dílčích sítí a nikoli na adresách jednotlivých hostitelských počítačů v rámci 
těchto sítí. Každý hostitelský počítač, který chce odeslat nějaký IP datagram 
jinému hostitelskému počítači, dokáže z IP adresy příjemce snadno rozpoznat, 
zda leží nebo neleží ve stejné dílčí síti. Pokud ano, pošle mu odesilatel svůj 
datagram přímo. Pokud se ale příjemce nachází v jiné síti, pošle odesilatel svůj 
datagram nejbližšímu IP směrovači ve "své" síti. Na něm je pak rozhodnutí, 
kudy datagram poslat dále. Při tomto rozhodování vychází směrovač pouze z té 
části IP adresy konečného příjemce, která vyjadřuje příslušnou cílovou síť. Lze 
tedy říct, že každá brána má své směrovací tabulky ve formě seznamu dvojic 
síť – směrovač (brána) a v nich hledá příslušnou bránu. Zbývající část IP 
adresy koncového příjemce pak využije až brána ležící v příslušné cílové síti 
a pošle mu datagram.  

 
2.3.2. Subnetting 

 
I když se při směrování v TCP/IP sítích vychází pouze z části IP adresy 

určující dílčí sítě, přesto v síti Internet vychází směrovací tabulky větší, než by 
bylo vhodné. Kvůli tomuto problému se prosadil mechanismus, označovaný 
jako subnetting, který se snaží další nárůst směrovacích tabulek omezit.  
 Příklad toho efektu může být velká organizace, která se skládá z dílčích 
sítí (třídy C) a pro každou z nich má přidělenu samostatnou adresu. Díky tomu 
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jdou vidět vně organizaci a každá zabírá samostatnou položku ve směrovacích 
tabulkách. Návrh je, aby se organizace sama postarala o potřebné směrování 
mezi svými sítěmi, a navenek vystupovala jako jediný celek. Tím bude mít 
přidělenu jen jednu síťovou adresu (třídy B) a ve směrovacích tabulkách zabere 
jen jednu položku.  
 

2.3.2.1. Hlavní brány – core a vedlejší brány - noncore 
 

Podobně jako u hostitelských počítačů není únosné, aby směrovací 
tabulka každého směrovače obsahovala údaj o optimální cestě do každé 
jednotlivé dílčí sítě. Je to náročné nejen z hlediska rozsahu, ale hlavně 
z hlediska udržování vzájemné konzistence a průběžné aktualizace 
směrovacích tabulek jednotlivých bran. Proto se i v případě bran aplikovala  
myšlenka hostitelských počítačů. To znamená, že je snaha vybavit bránu 
částečnou znalostí nejkratších cest do všech možných cílových sítí a využívat 
implicitní směrování. Veškerý ostatní provoz směrovat přes implicitní bránu do 
páteřní sítě.  

Pro brány, které byly přímo připojeny na páteřní síť, již stejná úvaha 
neplatí. V rámci páteřní sítě by při implicitním směrování docházelo 
k problémům se směrovací tabulkou. Proto řešení je poskytnout všem  bránám, 
připojeným přímo na páteřní síť znalost celého Internetu, a umožnit jim tak 
využívat skutečně optimálních cest v rámci páteřní sítě.  

 
• hlavní brány (core gateways) 

Jsou brány, které znají optimální cestu do všech dostupných cílových sítí 
v celém Internetu. Všechny hlavní brány si pak navzájem pravidelně 
předávají nezbytné směrovací informace, pomocí kterých si aktualizují a 
vzájemně koordinují své směrovací tabulky. Tvořily tak ucelený systém, 
který spolehlivě funguje díky tomu, že všechny hlavní brány spravuje jediná 
centrální instituce (Internet Network Operations Center).  

 
• vedlejší brány (noncore gateways) 

Jsou všechny ostatní brány, které nebyly přímo napojeny na páteřní síť.  
Ty už zpravují provozovatelé jednotlivých dílčích sítí či skupin. Tito  
provozovatelé mají povinnost zveřejnit IP adresy všech svých dílčích sítí 
systému hlavních bran. Díky vzájemnému předávání směrovacích informací 
se pak hlavní brány dokáží samy podělit o tyto znalosti.  

 
2.3.3. IP adresy 

 
Adresy v IP protokolu jsou 32-bitové. Z pohledu transportní a aplikační 

vrstvy je lze interpretovat jako adresy jednosložkové pro jedinou homogenní síť. 
Na úrovni síťové vrstvy se interpretují jako dvousložkové, tvořené adresou 
hostitelského počítače a adresou sítě. IP adresy jsou pouze komunikační 
adresy pro virtuální síť. Musí se posléze převádět na skutečné fyzické adresy. 
Když ovladač na úrovni síťové vrstvy dostane data k odeslání, musí spolu 
s nimi dostat i konkrétní fyzickou adresu, na kterou je má odeslat, protože sám 
s IP adresami nepracuje.  
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Například v lokální síť typu Ethernet, dostane síťová vrstva od vrstvy 
transportní adresu cílového hostitelského počítače v podobě 32-bitové IP 
adresy. Ovšem příslušný ovladač vrstvy síťového rozhraní musí dostat           
48-bitovou Ethernetovou adresu.  

 
2.3.3.1. Třídy IP adres 

 
32 bitový prostor pro IP adresy je rozdělen na dvě části, které vyjadřují 

adresu sítě a adresu hostitelského počítače v rámci této sítě. Podle rozsáhlosti  
dílčích sítí se poměr bitů uzpůsobuje dle pěti různých způsobů formátů IP 
adres. Z toho tři se používají. Jeden je pro sítě s velkým počtem uzlů, druhý pro 
středně velké sítě a třetí pro malé sítě. Přehledné rozdělení je vidět      
tabulce 2.1. 
 

 
Tabulka 2.1: Rozdělení IP adres do tříd 
 

• Adresy třídy A mají pro adresu sítě vyhrazeno 7 bitů, a pro adresu 
hostitelského počítače 24 bitů. Adres této třídy je relativně velmi málo, 
ale s velmi velkým počet uzlových počítačů. Jsou určeny pro velké 
rozlehlé sítě (ARPAnet, velké veřejné sítě, případně velké podnikové 
sítě). 

• Adresy třídy B připouští až 65534 uzlů a jsou určeny pro středně velké 
sítě (univerzitní sítě, podnikové sítě). Také se používají v souvislosti 
s subnettingem.  

• Adresy třídy C, které počítají jen se 254 uzly, jsou pak určeny pro 
všechny ostatní sítě.  

• Adresy třídy D slouží pro skupinou adresaci (RFC 1112 - multicast9) 
moderních aplikací (RIP10 2, NTP, skupina všech stanic připojených 
k lokální síti,..). IP adresa většinou vypadá 224.x.x.x 

• Adresy třídy E slouží pro experimentální účely. Má také nejmenší 
rozsah IP adres. 

 
2.3.3.2. Psaní a získání IP adresy 

 
IP adresy se rozdělí na čtyři části po osmi bitech (oktety) a každá 

z těchto částí se pak vyjádří jako celé desítkové číslo bez znaménka s použitím 
tečky jako oddělovače jednotlivých částí (128.1.2.3). Adresa se dá napsat 

                                            
9 Multicast je způsob poslání zprávy z jedné stanice vybrané skupině stanic v počítačové síti. 
10 RIP je vektorově orientovaný směrovací protokol, optimalizující cestu od zdroje k cíli podle 
vzdálenosti mezi zdrojem a cílem (počtu přeskoků - hops).  
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i binárním způsobem (10000000 00000001 00000010 00000011), ale ten je 
značně nepřehledný. Používá se pouze při výpočtu nové IP do dané sítě. 

Číslo IP adresy je možné volit dle vlastního uvážení. Při volbě se ovšem 
musí dbát na dodržení zásadní podmínky – jednoznačnosti IP adresy mezi 
vzájemně propojenými sítěmi. V Internetu proto existuje centrální autorita (DDN 
Network Information Center, SRI International, 333 Rawenswood Avenue, 
Menlo Park, California 94025), která se stará o hospodaření s IP adresami. 
Přiděluje všem zájemcům adresu sítě a zbývající část IP adres si volí žadatel. 
V ČR přidělování IP adres provádí pro oblast ČSFR výpočetnímu centru 
pražské VŠCHT (Technická 5, 166 28 Praha 6).  
 

2.3.3.3. Překlad IP adresy na fyzickou adresu 
 

Při komunikaci v nižších vrstvách se ovšem nepoužívá IP adresa, ale 
fyzická adresa – MAC adresa. Zde nastává problém překlad z jedné na druhou. 
Tedy najít k odpovídající IP adrese fyzickou. Je to možné řešit formou tabulky, 
obsahující seznam vzájemně si odpovídajících adres. Pro realizaci je nutno 
nejprve naplnit tabulky počátečními daty. Následně ji udržovat a přizpůsobovat 
momentálnímu stavu sítě. Existují i jiná výhodnější řešení, ale ta lze použít jen 
určitých druzích sítí. 
  

• pomocí přímého převodu  
Převod IP adresy na fyzickou a naopak se uskutečňuje pomocí vhodné 

transformační funkce. To je ale možné jen tam, kde si uživatel může fyzické 
adresy jednotlivých uzlových počítačů volit podle vlastních potřeb při 
instalaci síťové karty (ARCnet, proNET-10). Toto lze ovšem použít jen pro 
sítě malého rozsahu. Navíc je zde velká možnost lidské chyby a zadat dvě 
stejné adresy. 
 
• pomocí dynamické vazby 

Zde se převod uskutečňuje pomocí dynamických tabulek, které se vytváří 
a modifikují průběžně, podle okamžitého stavu sítě. Tento způsob překladu 
nedává uživateli žádnou možnost ovlivnit fyzickou adresu síťového 
adaptéru. Ten ji má v sobě jednou provždy pevně zabudovánu, jako je v síti 
Ethernet. Ty používají fyzické adresy v rozsahu 48 bitů, které v příslušných 
síťových adaptérech nastavuje přímo jejich výrobce. Aby se zajistila 
jednoznačnost adres i mezi síťovými adaptéry různých výrobců, musí si 
každý z nich nechat přidělit určitý rozsah adres od centrální autority, která 
Ethernetovské adresy spravuje (IEEE11). 

 
2.3.4. 

                                           

IP datagramy 
 

Jsou to datové pakety přenášeny pomocí nespojované (datagramové) 
síťové přenosové služby. Na úrovni síťové vrstvy jsou tyto datagramy 
přenášeny pomocí rámců, se kterými příslušná dílčí síť pracuje. Tyto se ovšem 
v sítích liší (například v hodnotě čítače, který vyjadřuje životnost paketu).  

 
11 IEEE - Americká instituce definující normy a standardy, které se týkají zejména elektrických 
parametrů zařízení. 
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IP-datagram se skládá ze záhlaví a přenášených dat. Záhlaví má 
většinou 20 bajtů. Může však obsahovat i volitelné položky a v takovém případě 
je záhlaví delší. Struktura IP datagramu je znázorněna na obrázku 2.13. 

 

 
Obrázek 2.13: Struktura IP paketu 
  

2.3.5. 

2.3.6. 

Protokol ARP (Address Resolution Protocol) 
 
Ve skupině protokolů TCP/IP je zahrnut mechanismus dynamického 

budování a udržování převodních tabulek mezi IP adresami a fyzickými 
adresami, založený na protokolu ARP. Ten využívá schopnosti všesměrového 
vysílání (broadcastingu) v některých sítích, které umožňují adresovat datový 
rámec všem uzlům dané lokální sítě současně, bez nutnosti znát jejich 
konkrétní adresy.  

V síti Ethernet lze vyslat datový rámec na předem známou speciální 
adresu, na kterou reagují všechny síťové adaptéry bez ohledu na svou 
konkrétní fyzickou adresu. Protokol ARP této možnosti využívá tak, že si jejím 
prostřednictvím nechá najít majitele příslušné IP adresy. Ten odpoví kladně 
a datový rámec je mu poslán. Pro urychlení tento procesu, si každý hostitelský 
počítač buduje svoji dočasnou, vlastní dynamickou tabulku překladů adres. Pak 
při opakované komunikaci v ní najde předchozí spojení a může se připojit 
přímo, bez posílání žádosti o spojení. Tabulka zanikne odhlášením ze systému.  
 

Protokol RARP (Reverse Address Resolution Protocol) 
 

Protokol ARP umožňuje, aby každý hostitelský počítač po svém spuštění 
vystačil jen se znalostí své vlastní fyzické adresy a své vlastní IP adresy. 
Na fyzické adresy všech ostatních uzlů ve své dílčí sítí pak položí dotaz.  

U bezdiskových stanic je tomu trochu jinak a řešení obstarává protokol 
RARP. Po svém spuštění si každá bezdisková stanice musí svou vlastní IP 
adresu nejprve vyžádat na serveru IP adres. Vysílání bezdisková stanice 
rozešle všem ostatním uzlům dotaz na svoji IP adresu. Sebe sama přitom 
stanice identifikuje prostřednictvím fyzické adresy, kterou má zabudovánu ve 
svém síťovém adaptéru.  
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2.3.7. Protokol TCP (Transport Control Protocol) 
 
Protokol TCP pracuje podle modelu OSI v transportní vrstvě. Hlavní 

funkcí je vytváření, udržování a rušení transportních spojení, prostřednictvím 
kterých komunikují aplikační procesy v koncových uzlech sítě IP. Pro protokol 
TCP jsou charakteristické následující vlastnosti:  

 
• poskytování spolehlivé spojové transportní služby koncovým procesům 
• multiplexní režim práce pro koncové procesy uzlů sítě (několik procesů 

současně) 
• duplexní režim přenosu údajů mezi koncovými procesy (piggybacking) 
• služba přenosu dat v podobě proudu přenášených bytů, stream 

segmentů protokolu TCP 
• potvrzování přenosu dat (ACK) a opakování přenosu segmentů 
• adaptivní režim přizpůsobení parametrů protokolu podle stavu spojení 
• řízení toku systémem klouzavého okna (Sliding window) a pomocí 

příjimacích a vysílacíh bufferů. 
 

2.3.7.1. Porty důležitých protokolů  
 

FTP  - 20 (21) 
Telnet  - 23 
SMTP  - 25 
Gopher - 70 
HTTP  - 80 
POP3  - 110 

 
2.3.7.2. Protokol TCP při zabezpečování jmenovaných služeb 

vykonává následující funkce  
 

• adresování aplikačních procesů v síti 
• vytváření a rušení transportních spojení 
• příjem údajů z vyšší vrstvy (z aplikačního procesu), vytváření paketů 

TCP 
• řízení přenosu TCP paketů mezi koncovými uzly v síti 

 
2.3.7.3. Adresování aplikačních procesů v síti 

 
Na adresování aplikačních procesů se používají celočíselné 

identifikátory, tzv. aplikační porty (sokety). Protokol TCP používá vlastní systém 
přidělování čísel soketů komunikujícím aplikacím, takže se od čísel soketů UDP 
liší. Podle číselného rozsahu rozdělujeme sokety TCP na:  

• veřejné sokety (well-known) < 1023 
• dynamické sokety > 1023 
 
Veřejně známé sokety jsou vyhrazeny pro servery konkrétních aplikačních 

služeb, zatímco dynamické jsou klienty aplikačních protokolů a procesů 
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používané neomezeně. Podobně jako u UDP je kombinace IP adresy s adresou 
soketu v rámci transportního spojení TCP úplným identifikátorem 
komunikujících procesů. 
 

2.3.7.4. Vytváření a rušení transportních spojení 
 

Protokol TCP je spojově orientovaný. Transportní spojení je definováno 
jako dvojice soketových adres (IPc,port c) a (IPz,port z) komunikujících 
koncových procesů. Aplikace si potom vyměňují data prostřednictvím 
vytvořeného spojení formou proudu bytů. 

 
Na vytvoření transportního spojení se používá koncepce Klient-server. 

Aplikační procesy odevzdají vrstvě TCP potřebné údaje pro vytvoření spojení 
Při vytváření spojení rozlišujeme dva režimy otevření:  

• Pasivní režim - přijímá na veřejně známém aplikačním portě volání 
klientů, kteří požadují vytvoření transportního spojení se serverem. 

• Aktivní režim - je aktivován klienty, kteří vysílají požadavky na aplikační 
port serveru, otevřený v pasivním režimu 

 
Při vytváření TCP spojení se vykonává synchronizační procedura 

označovaná Three - Way Handshake (SYN, SYN/ACK, ACK), během které 
si vymění a potvrdí obě strany startovací sekvenční čísla SN (x,y), posléze 
používané na zabezpečení přenosu transportním spojením. Pakety TCP mají 
v poli řízení spojení nastavené bity SYN a ACK, které druhé straně signalizují 
žádost o vytvoření spojení. Procedura je dostatečně robustní a odolná proti 
výpadkům spojení a duplicitám sekvenčních čísel.  

K rušení transportního spojení dochází po ukončení přenosu dat 
z podnětu libovolného procesu ve spojení. Při rušení spojení TCP uzel, rušící 
spojení, vyšle zprávu s nastaveným bitem FIN řídícího pole, které informuje 
druhý proces ve spojení o ukončení přenosu dat, které ještě nepřenesl 
transportním spojením a až po dokončení přenosu potvrdí ukončení spojení 
zprávou FIN. 
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Obrázek 2.14: Datagram TCP 
 

2.3.7.5. Řízení přenosu dat 
 
Při zřízení transportního spojení vytváří TCP pro aplikační procesy 

virtuální kanál, kterým si procesy vyměňují data plně duplexním způsobem. 
Z hlediska aplikace se vytvořené spojení jeví jako přenos proudu bytů. 
Transportní protokol musí umožnit zabezpečený přenos proudu bytů, což 
znamená, že přenášená data musí být přenášena ve správném pořadí a nesmí 
dojít k jejich ztrátě nebo zahlcení přijímače. Protokol TCP zabezpečuje řízení 
přenosu následovně:  

• Data aplikačního procesu jsou ukládána do vysílací paměti (Output 
Buffer), z které jich TCP odebírá postupně po segmentech, které 
se doplňují o hlavičku řídících údajů do TCP paketu. 

• Integrita přenosu se zabezpečuje číslováním přenášených bytů proudu 
prostřednictvím sekvenčních čísel SN, které udávají pořadové číslo 
prvního bytu v segmentu. 

• Přijímací strana potvrzuje příjem segmentu pozitivním potvrzením ACK 
prostřednictvím sekvenčního čísla nejbližšího očekávaného bytu 
v segmentu AN. 

 
Aby nedošlo k zahlcení přijímače vyčerpáním přijímacího bufferu, 

přijímací strana odesílá při potvrzení příjmu vysílací straně informaci o dostupné 
velikosti bufferu, tzv. přijímacího okna W, čímž se ovlivní velikost odesílaných 
segmentů (Sliding window). 

Výpadek, poškození nebo ztráta segmentu při přenosu se ošetří 
opakováním přenosu segmentu. Po vypršení časového intervalu T na příjem 
potvrzení segmentu (Retransmission Timeout) od přijímací strany, musí vysílač 
znovu zopakovat přenos ztraceného segmentu. 
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Hodnota časového intervalu T na příjem potvrzení se mění dynamicky 
podle aktuálního stavu sítě adaptivním výpočtem (Karn-Jacobsonův algoritmus) 
na základě předpokládaného zpoždění SRTT (Smoothed Round Trip Time) 
a předpokládané průměrné odchylky od skutečného zpoždění SDEV 
(Smoothed Deviation). 
 

2.3.8. Protokol UDP (User Datagram Protocol) 
 
Protokol UDP je určený pro aplikační protokoly a procesy, které požadují 

rychlý a nezabezpečený přenos paketů bez potvrzování příjmu a opakování 
přenosu. UDP je nespojovaná služba, to znamená že nenavazuje spojení. 
Je vlastně jednoduchou alternativou protokolu TCP. 

Protokol se přenáší v datové části IP paketů. Protokol obsahuje 
mechanismus adresování koncových procesů, aby mohl vykonávat multiplex 
a demultiplex dat mezi koncovými procesy a sítí. 

Na adresaci aplikačních procesů se používají celočíselné identifikátory 
(aplikační porty - socket) přidělené aplikacím před vlastní komunikací. 
Kombinace IP adresy s adresou aplikačního portu tvoří úplný identifikátor 
koncového procesu v IP síti a nazývá se soketová adresa.  

Rozlišujeme rezervované porty (well-know) s čísly, které jsou staticky 
přidělené konkrétním službám do hodnoty 1023 a dynamické, podle potřeby 
přidělované klientským částím aplikací.. 

Odesílatel odešle UDP datagram příjemci a už se nestará o to, zdali 
se datagram náhodou neztratil UDP datagramy jsou baleny do IP-datagramu, 
jak je znázorněno na obrázku 2.15. 

 
Obrázek 2.15: Záhlaví UDP datagramu 
 
Celková podoba UDP datagramu včetně jeho IP-záhlaví je znázorněna 
na obrázku 2.16. 
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Obrázek 2.16: Celý UDP datagram 
 

Z obrázku je patrné, že záhlaví UDP protokolu je velice jednoduché. 
Obsahuje čísla zdrojového a cílového portu. Čísla portů protokolu UDP 
nesouvisí s čísly portů protokolu TCP. Protokol UDP má svou nezávislou sadu 
čísel portů. 

Pole délka dat obsahuje délku UDP datagramu (délku záhlaví + délku dat). 
Minimální délka je 8, to znamená, že UDP datagram obsahující pouze záhlaví 
a žádná data. Zajímavé je že pole kontrolní součet nemusí být povinně 
vyplněné. Výpočet kontrolního součtu je tak v protokolu UDP nepovinný. 
V minulosti bylo u některých počítačů zvykem výpočet kontrolního součtu 
vypínat kvůli zrychlení odezvy počítače. 

Zejména u důležitých serverů je třeba vždy zkontrolovat, zdali je opravdu 
výpočet kontrolního součtu zapnut. Nejnebezpečnější je to v případě DNS 
serveru, protože kontrolní součet je pak počítán jen na linkové vrstvě. Takže 
i technická porucha může způsobit poškození aplikačních dat, aniž by to měl 
příjemce šanci zjistit. 

Pakliže se kontrolní součet počítá, pak se podobně jako pro protokol TCP 
počítá ze struktury (pseudozáhlaví) znázorněné na obrázku 2.17. 
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Obrázek 2.17: Pseudozáhlaví pro výpočet kontrolního součtu 
 

2.3.8.1.  Fragmentace 
 

Také v UDP datagramu je možná fragmentace v IP-protokolu. U UDP 
protokolu se zásadně snažíme fragmentaci vyhýbat. Typickým případem je 
DNS. DNS klient položí dotaz protokolem UDP. Pakliže odpověď „a“ serveru by 
přesáhla 512 B, pak server odešle jen tolik informací, aby nepřekročil hranici 
512 B a navíc v aplikačních datech nastaví příznak TC (Truncation) 
specifikující, že odpověď „a“ byla zkrácena. Pakliže klientovi taková odpověď 
„a“ nestačí, pak ji zopakuje protokolem TCP, kterým mu server vrátí kompletní 
odpověď „a“. 
 

2.3.8.2.  Oběžníky 
 

Zvláštností protokolu UDP je skutečnost, že adresátem UDP datagramu 
nemusí být pouze jednoznačná IP-adresa konkrétního počítače, ale může jím 
být skupina stanic. Adresovat lze:  

– všeobecné oběžníky (broadcast) 
– adresné oběžníky (multicast).  

U aplikací typu RealAudio (každý klient navazuje spojení se serverem) nebo  
u ProgresiveRealAudio (data se šíří pomocí adresných oběžníků. Tím dochází 
k úspoře kapacity přenosových cest).  

 
2.3.8.3. Úskalí UDP protokolu 

 
ProgresiveRealAudio je Internetem transportován zvukový záznam. 

V případě ztráty UDP datagramu to v reproduktorech zapraská, ale není třeba 
si vyžádat opakování ztracených dat. Problém protokolu UDP je právě jak 
v případě adresných oběžníků dožádat nedoručená data.  

Otázkou zůstává, kdy je třeba vyžadovat opakování ztracených dat. 
Příkladem může být přenos souborů přes adresné oběžníky, tedy rozesílání 
souborů mnoha uživatelům současně (např. aplikačním protokolem MFTP – 
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Multicast File Transfer Protocol). Může se stát, že některý z adresátů neobdrží 
část souboru. Pak se adresát chce dožadovat zopakování ztracené části 
souboru. Nastává otázka, koho vlastně požádat o zopakovaní dat. Přímá žádost 
na odesílatele v celosvětovém měřítku může  znamenat zahlcení celého 
Internetu. Adresát by se musel dožadovat svého nejbližšího mrouteru 
(směrovače šířícího adresné oběžníky). To už ale protokol UDP opravdu 
nedokáže. Pro tyto případy se musí použít moderní protokoly jako protokol 
PGM.
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3. Přehled operačních systémů 

Operační systém (OS) je základní programové vybavení počítače. Je to 
rozhraní, přes které uživatel komunikuje s hardwarem. V minulosti však 
počítače OS neměly a programátor se dorozumíval se strojem prostřednictvím 
jedniček a nul, tedy strojového kódu.  

S rozvojem výpočetní techniky se metoda komunikace pomocí zdrojového 
kódu stala nevýhodnou, a proto  bylo vytvořeno několik programovacích jazyků. 
Programovací jazyk je soubor příkazů, které jsou pomocí překladače 
programovacího jazyka překládány do strojového kódu. Mohou být buď vázány 
na konkrétní hardware (assembler), nebo jsou na hardware nezávislé (vyšší 
programovací jazyky: Fortran, BASIC, Pascal, C, C++,..) 

I tento způsob přestal vyhovovat náročnosti programátorům. Byl kladen cíl, 
aby základní funkce systému obstarával on sám a ulehčil tak práci. Vznikly 
první operační systémy od firem IBM a DEC. Stále se ovšem jednalo o sálové 
počítače. S pozdějším vznikem minipočítačů nastal rozvoj OS tak, jak je známe 
dnes UNIX, BSD, IBM AIX, HP-UX, SGI IRIX, Cray Unicos, Sun Solaris a další. 
Ovšem pořád to nebyly OS pro osobní počítače. 

 

3.1. Historie a vznik OS 

Vše se změnilo s vývojem mikroprocesorů pro osobní počítače. Průkopníci 
v této oblasti byly mikroprocesor 4004 vyvinut firmou Intel, nebo později ještě 
rozšířenějšího Altair 8800. Následovaly  firmy Apple Computers s počítači Apple 
I a II, Atari, Commodore 16 a 64 a jiné. Ovládáni zatím stéle probíhalo 
prostřednictvím programovacího jazyka (Basic). Převrat nastal vznikem prvního 
osobního počítače od firmy IBM, kde OS byl MS-DOS od firmy Microsoft. MS-
DOS byl již v době svého vzniku velice nepohodlný systém a navíc z hlediska 
návrhu nedostatečný a zastaralý narozdíl od Unixu. Podporoval pouze jednoho 
připojeného uživatele, který mohl pracovat s jedním programem v daném čase 
a měl hardwarová omezení (nedokázal pracovat s pamětí větší než 640 kB, 
s disky většími než 30 MB). 

To vedlo firmu Apple Macintosh k vytvoření prvního OS s grafickým 
uživatelským rozhraním (GUI), tedy s myší ovládanými okénky namísto 
příkazové řádky. Navíc byl celý OS 32-bitový. Následovaly firmy Atari 
a Commodore Amiga, které si vyráběly také své počítače i OS. To vedlo k jejich 
postupnému poklesu podílu na trhu. O převrat se pokusila firma IBM s modelem 
PC/AT, která umožnila i jiným počítačovým firmám vyrábět PC (Compaq, HP, 
Digital, Dell). Byl zde OS od Microsoftu – Xenix (klon Unixu). Řada těchto PC 
nebyla úspěšná. 

Nakonec firma IBM ve spolupráci s Microsoftem vytvořila nový operační 
systém pro PC OS/2. Kvůli neshodám obou firem se vývoj rozpadl a každá 
z nich si vyvíjela svou vlastní verzi. IBM dále OS/2 a Microsoft Windows NT. 
Postupně obě firmy vyvinuly odlehčené verze pro pracovní stanici a mohutnější 
pro serverové použití. Microsoft nakonec konkurenční boj vyhrál a pokračoval 
ve vývoji Windows. První verze byly Windows 1.0, Windows 2.03 
a Windows 3.0. Další krok vpřed udělala firma NeXT, která se oddělila 
od Applu, svým počítačem, který byl jako první na světě vybaven 
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magnetooptickým diskem a objektově orientovaným operačním systémem 
NeXT STEM na bázi Unixu s vlastním GUI.  

Ve světě velkých počítačů, pracovních stanic a síťových serverů stále 
panoval Unix. Nejdůležitější změnou jeho vývoje bylo přidání grafického 
uživatelského rozhraní X Window System. Díky jeho výborným vlastnostem 
vznikla snaha jej prosadit i do domácích PC. Jelikož Unix nebyl zadarmo 
a fungoval jen pro velké počítače, musel se napsat celý systém znovu a pro 
hardwarovou platformou PC. Od systému BSD tak byla odvozena řada verzí 
pro PC (FreeBSD, OpenBSD nebo NetBSD). Dalším, ještě povedenějším 
a stabilnějším, klonem byl Linux. Z Applu vzniklá firma Be a vyvinula svůj OS 
zvaný BeOS, který měl od začátku za cíl vytvořit multimediální operační systém. 
Na přelomu tisíciletí se firma Be přestala zabývat vývojem BeOSu a vrhla se 
na kvalitní Apple MacOS X. 

 

3.2. Vývoj OS od 90. lete 

V závěru 20. století na PC zcela kraloval Microsoft s DOSem a Windows. 
Byly to grafické nadstavby Windows 3.1 a Windows 3.11 for Workgroups. 
Průlom přišel v roce 1996 s výrazně odlišnou verzí Windows, nazvanou 
Windows 95 opatřenou řadou vylepšení (částečně 32-bitové jádro, zcela nové 
grafické rozhraní, podpora dlouhých názvů souborů a lepší podpora sítí) a 
později ještě vylepšenou verzí Windows 95 ORS2 (s balíkem oprav a nové 
verze suborového systému FAT32). Windows NT 4.0 byl graficky podobný jako 
Windows 95, ale kromě platformy Intel x86 podporoval i platformy Alpha, 
PowerPC a MIPS 

Ani konkurenční IBM s OS/2 Warp verzí 4 nezůstalo pozadu a nabídlo nové 
vylepšení (pokročilé multimediální funkce, možnost hlasové komunikace, 
podpora moderního programovacího jazyka Java a jeho aplikací, třemi GUI, 
možnost emulovat prostředí pro staré aplikace Dosu a 16-bitových Windows, 
robustní 32-bitové jádro). Bohužel díky masovému marketingu Microsoftu 
a nezájmu IBM OS/2 upadala. 

Firma Apple koupila společnost NeXT a na trh byl uveden počítač iMac se 
zcela novým designem, ale s operačním systémem v podstatě stejným jako 
u prvního Macintoshe. Přesto tento krok otevřel cestu dalším novým produktům 
Applu, jako jsou notebook iBook nebo extrémně výkonná pracovní stanice 
PowerMac G4. 

Následný OS od Microsoftu Windows 98 byl zastaralý už v době svého 
uvedení (přímo v jádře obsahoval webový prohlížeč) Určitým vylepšením byla 
verze Windows 98 SE.  

Novou verzí Windows NT byl na přelomu milénia Windows 2000, který byl 
opravdu zdařilým systémem. Ovšem jeho užití bylo spíše pro vývojářské a 
serverové účely. Pro domácí použití byl Windows Me (Millenium Edition), 
ovšem byla to verze vydána horkou jehlou a obsahovala velké množství chyb. 

Ani Linux nezůstal pozadu. Začala se objevovat jeho komerční verze 
především jako síťový server a volná verze pro běžného uživatele. Díky vývoji 
programátorů ze všech koutů planety umožňuje rychlejší vylepšení a jejich 
distribuci, ale způsobuje nejednost přesnější vývojové linie. Například dvě 
uživatelské nadstavby pro X Window System: GNOME a KDE. Obě jsou velmi 
pokročilé a technicky vyspělé, ale každá si žije sama pro sebe. Byl pokus 
o standardizaci, ale přesto vznikly dvě verze UnitedLinux a Linux Standard 
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Base (LSB). Linux kromě platformu x86 začal podporovat PowerPC, Alpha, 
MIPS, SPARC, PA-RISC atd. Linuxu se rychle stal největším konkurentem 
Microsoftu. Dokonce IBM instalovala Linux do všech svých serverových 
platforem. Sun také použila Linux pro svůj serverový operační systém Solaris.  

Také Apple vydal svůj nový OS MacOS X, který je supermoderní objektově 
orientovaný systém založený na BSD Unixu. Je vybavený zbrusu novým 
vektorovým grafickým rozhraním Aqua a schopný spouštět jak své nové 
aplikace, tak i aplikace psané pro původní MacOS. Ovšem tento systém zatím 
nepodporuje platformu PC. 

V roce 1999 také IBM uvolnila novou verzi OS/2, nazvanou OS/2 Warp 
Server for e-Business (podpora žurnálovacího souborového systému JFS 
z AIXu). To byla ovšem poslední verze tohoto OS od IBM.  
 

3.3. Současné desktopové OS Windows 

3.3.1. Windows XP 
Obrázek 3.2: Logo Windows XP 

Windows XP byl na trh uveden v roce 2001. 
Je to OS pro domácí uživatele nebo firmy 
postavený na technologii NT. Podporuje nové 
grafické rozhraní a možnost jeho změny. Ale 
v podstatě se jedná jen o vylepšené Windows 
2000. Dalo by se říct, že Windows XP je 
odladěný Windows 2000 s vylepšením vzhledu 
a obohacený o podporu nových technologií 
jako je podpora vícejádrových procesorů, velkých disků, až 3 GB RAM, NET 
Framework 3, apod. Posledním velkým zásahem do systému je balíček 
kritických aktualizací označený jako SP3. OS Windows XP se dá pořídit 
v několika verzích, které postupně přicházely na trh: 

Obrázek 3.1: Logo Windows XP

• Windows XP Professional Edition (kompletní verze produktu 
pro domácí použití a hlavně pro použití ve velikých podnikových sítích 
s plnou správou uživatelských účtů a přístupem do domén. Podporuje 
tvorbu profilů uživatelů) 

• Windows XP Home Edition (odlehčená verze systému Windows XP 
Professional o správu uživatelských účtů a podporu vzdálené správy. 
Hodí tedy spíše pro použití v domácnostech nebo v menších firmách) 

• Windows XP 64-bit Edition (je 64 bitová platforma, která podporuje 
novou generaci aplikací pro vysoce náročné výpočty. Nativní 64bitové 
aplikace zpracovávají za stejný čas více dat, a proto pracují rychleji 
a efektivněji) 

• Windows XP Media Center 2005 (systém s kompletním zázemím 
pro domácí zábavu pomocí počítače, tedy správu a zálohu digitálních 
multimedií. Často se ovládá dálkovým ovladačem. Uživatel se pohybuje 
v menu na obrazovce monitoru či na televizi a samotný operační systém 
je "skrytý") 

• Windows XP Embedded (verze pro použití ve vestavěných zařízeních 
jako je terminál, bankomat, pokladna, apod.) 

• Windows XP Tablet Edition (OS pro přenosné počítače Tablet PC) 
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• Windows XP Corporate (jedná se o předaktivovanou verzi Windows XP 
Professional, tedy nevyžaduje aktivaci, ale běžně je dostupná pouze 
v rámci multilicence) 

• Windows XP Embedded (tato verze umožňuje sestavit operační systém 
Windows XP na míru požadavkům uživatele. Hodí se zejména v případě 
staršího HW, který se může používat ke specifickým účelům, např. jako 
jukebox, terminál, automat, atd. Nevyžadují aktivaci) 

• Windows Fundamentals for Legacy PCs (jsou podobné verzi 
Embedded. Určeny jsou pro starší počítače s pomalým HW. Nejčastější 
použití počítače je ve funkci terminálu) 

• Windows XP Starter Edition (verze omezená o možnosti jako jsou 
nastavení rozlišení, spuštění více než tři programů, bez podpory 
pracovních skupin a domén, max. 512 MB RAM, max. 120 GB HDD. 
Je určená zejména pro trhy s vysokou mírou počítačového pirátství) 

• Windows XP Edition N (verze ze které je odstraněn přehrávač Windows 
Media player. Vznikla na nátlak Evropské komise) 

 

3.3.2. 

                                           

Windows Vista  
Obrázek 3.3: Logo Windows Vista 

Windows Vista je nejnovější verze 
OS Windows od Microsoftu 
pro domácí použití. V ČR vyšla česká 
verze v březnu 2007. Základem tohoto 
systému je Windows Server 2003. Obsahuje zcela nové API WinFX12 
a vektorové grafické rozhraní Avalon založené na DirectX a XML. Má také nový 
databázový souborový systém WinFS13. Uživatelské grafické rozhraní bylo 
kompletně přestavěno a obsahuje mnoho nových funkcí. Obsahuje zcela novou 
implementaci sady protokolů počítačových sítí, podpora IPv6. Dále podporuje 
funkci NX bit14 nabízenou novými procesory s technologiemi AMD64 a EM64T, 
vestavěnou podporu pro vypalování DVD, vylepšené šifrování souborů a tím 
jejich větší ochranu, virtualizaci15 souborů a jiné. Také k této verzi již vyšla sada 
kritických aktualizací označená jako SP1. Windows Vista se prodává také 
v několika variantách, v podatě : 

Obrázek 3.4: Logo Windows Vista 

• Windows Vista Starter (verze pro rozvojové země, stejně jako u verze 
ve Windows XP) 

• Windows Vista Home Basic (základní nabídka pro domácí uživatele, 
podobně jako ve Windows XP Home Edition) 

• Windows Vista Home Premium (prémiová nabídka pro domácí 
uživatele. Obsahuje grafické rozhraní Aero, aplikace Media Center 
a Tablet PC 

 
12 WinFX je staré označení pro NET Framework 3.0 
13 WinFS je nový souborový systém založený na databázové technologii SQL a umožňuje 
indexování , fulltextové hledání a rychlejší přístup k souborům. metadat
14 NX bit je funkce, která umožňuje označit některé části paměti jako nepoužitelné 
pro provádění programu, což se využívá pro zvýšení odolnosti proti bezpečnostním chybám. 
15 Virtualizaci souborů je schopnost automaticky vytvářet soukromé kopie souborů, které může 
aplikace používat v případě, že nemá k původním souborům požadovaná oprávnění. 
To umožňuje snadný a bezpečný běh aplikací. 
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• Windows Vista Business (nástupce Windows XP Professional. 
Obsahuje nástroje pro kancelář a firemní prostředí. Také správu 
uživatelů a správu pracovních skupin a domén) 

• Windows Vista Enterprise (je to verze Business rozšířená o různé 
nástavby, jako jsou: ochranu čipem TPM, Virtual PC 2007 a pokročilé 
šifrování disku Bitlocker) 

• Windows Vista Ultimate (krom všeho z výše zmíněných edicí, navíc 
obsahuje Windows Ultimate Extras. Což je možnost přepínání se mezi 
36 jazyky a obsahuje obě instalační média pro platformy x86 a x64. 

 

3.4. Současné serverové OS Windows 

3.4.1. 

                                           

Windows server 2003 R2 
Obrázek 3.5: Logo Windows server 2003 

Windows Server 2003 je serverový OS od 
firmy Microsoft určen pro platformu X86 PC a 
ve verzi enterprise i pro 64bitové procesory. 
Vychází pouze pro komerční využití. Proti 
předcházející verzi Windows 2000 Server má 
v sobě integrován SharePoint Services16 a 
jeho zabezpečení a bezpečnostní politika 
jsou od začátku nastaveny striktněji než u 
předchůdce - co není výslovně povoleno je zakázáno. Každý server má určité 
síťové role, které lze nakonfigurovat, jako jsou: webový server (IIS), souborový 
server, tiskový server, dynamické přidělování IP adres (DHCP), doménový řadič 
(DNS) s politikami pro přidělení práv (AD), apod. Tyto všechny funkce může 
vykonávat jeden server. Obecně se však provozuje rozložení rolí na více 
serverů, kvůli případné poruše. Pro tento systém také existuje ucelený balík 
aktualizaci označený jako SP2. Windows server 2003 se dá koupit ve čtyřech 
verzích: 

Obrázek 3.6: Logo Windows  
server 2003 

• Windows Server 2003, Web Edition (je funkčně zaměřený jako webový 
server. Poskytuje organizacím komplexní a spolehlivou platformu 
pro provoz webových serverů a hostitelských služeb, kterou lze snadno 
zavádět a spravovat. Díky technologii ASP.NET poskytuje vývojářům 
platformu pro rychlé vytváření a zavádění webových služeb a aplikací 
XML.) 

• Windows Server 2003, Standard Edition (je spolehlivý síťový operační 
systém pro rychlé a snadné řešení podnikových úkolů. Je ideální volbou 
pro zajištění každodenních potřeb v organizacích všech velikostí. Nabízí 
řešení pro sdílení souborů a tiskáren, bezpečné připojení k Internetu, 
centralizované zavádění osobních aplikací apod. Podporuje zpracování 
dvěma procesory a až 4 GB paměti) 

• Windows Server 2003, Enterprise Edition (je multifunkční operační 
systém ideální jako server pro střední a velké organizace. Poskytuje 
funkce potřebné k zajištění provozu podnikové infrastruktury, použití 
komerčních aplikací a transakcí elektronického obchodování. Podporuje 

 
16 SharePoint services je univerzální technologie, která umožňuje díky nástrojům pro spolupráci 
zvýšit efektivitu obchodních procesů a zlepšit produktivitu týmů organizacím a obchodním 
jednotkám všech velikostí. 
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až osm procesorů, až 32 GB paměti a poskytuje funkce pro podniková 
prostředí. K dispozici je také 64 bitová verze) 

• Windows Server 2003, Datacenter Edition (je určen pro organizace, 
které požadují vysokou úroveň rozšiřitelnosti a dostupnosti. Poskytuje 
základ pro databáze, software pro plánování podnikových zdrojů (ERP), 
zpracování velkého množství transakcí v reálném čase a slučování 
serverů. Jde o velmi výkonný serverový OS. Podporuje symetrické 
zpracování až 32 procesory a vyrovnávání zatížení. K dispozici je také 
64 bitová verze) 

 
3.4.2. 

3.4.3. 

Windows Small Business Server 
Obrázek 3.8: Logo Windows SB server 

Windows Small Business (SB) Server je 
čtvrtou generaci síťové platformy pro středně velké 
a malé společnosti (kolem 75 počítačů) založený 
na Microsoft Windows Server 2003. Nabízí 
kompletní infrastrukturu pro vybudování 
plnohodnotného informačního systému: serverový 
operační systém, souborový server, služby 
elektronické komunikace přes Exchange Server 
2003, sdílení kalendářů, úkolů, faxové služby, 
práci s databázemi pomocí Microsoft SQL Server 2000 a bezpečný přístup na 
internet pomocí Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2000. 
Jeho velkou výhodou je velmi snadná instalace a konfigurace, která probíhá 
takřka automaticky. Obsahuje funkci Server Backup Wizard, která usnadňuje 
správu a zálohování. Další aplikací, která není úplnou novinkou, je vylepšený 
Windows SharePoint Services umožňující vyhledat a sdílet dokumenty, 
spolupracovat na projektech a automatizovat celou řadu rutinních úloh. I pro 
Windows SB server vyšel balíček záplat označný SP1. Samotný OS se prodává 
ve více verzích: 

Obrázek 3.7: Logo Windows 
SB server 
 

• Windows SB Server 2003 Standard Edition (tato verze v sobě spojuje 
dvě špičkové technologie: Windows Server 2003 a Exchange Server 
2003. Je tedy ideální pro malé podniky) 

• Windows SB Server 2003 Premium Edition (má stejné vlastnosti jako 
Standard Edition doplněny o další technologie Microsoft SQL Server 
2000 a ISA Server 2000). 

Obrázek 3.9: Logo Windows Server 2008 
Windows server 2008 

 
Systém Windows Server 

2008 představuje dosud 
nejpokročilejší operační systém 
Windows Server, navržený pro 
podporu nové generace sítí, aplikací a webových služeb. Pomocí něj je možné 
vyvíjet, distribuovat a spravovat uživatelská prostředí a aplikace, zajišťovat 
zabezpečenou síťovou infrastrukturu a zvyšovat technologickou vyspělost a 
hodnotu organizace. Systém Windows Server 2008 staví na základech 
předchozích verzí Windows Server, ale také přináší nové funkce a významná 

Obrázek 3.10: Logo Windows Server 2008 
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vylepšení základního OS. Nové webové nástroje, virtualizační17 technologie, 
vylepšení zabezpečení, nástroje pro správu, IIS 7.018, Server Core19, 
PowerShell20, paralelní vytváření sessions21, Kernel Transaction Manager 
(KTM22), čisté (nenásilné) ukončování procesů,  Address Space Load 
Randomization (ASLR23), samoopravný NTFS, apod. Díky těmto zlepšením 
se stává zatím nejintegrovanější řešení postavené na platformě Windows. 
 

3.5. Současné desktopové a serverové distribuce Linux 

3.5.1. 

3.5.2. 

                                           

ubuntu 
Obrázek 3.11: Logo distribuce Ubuntu 

Ubuntu je kompletní operační systém založený 
na Linuxu. Je volně dostupný a k dispozici je komunitní 
i profesionální podpora. Komunita Ubuntu je postavena 
na principech, že  software by měl být dostupný zdarma, 
softwarové nástroje by měly být dostupné v místním 
jazyce, i pro lidi s různými vadami. Lidé by měli mít 
svobodu přizpůsobovat a upravovat software tak, jak jim 
to vyhovuje. 

Obrázek 3.12: Logo 
distribuce Ubuntu 
 

Ubuntu je vhodné jak pro pracovní stanice, tak pro servery. Aktuální verze 
Ubuntu podporuje architektury PC (Intel x86), 64 bitová PC (AMD64) 
a PowerPC (Apple iBook a Powerbook, G4 a G5).  

Ubuntu obsahuje více než 16 000 programů, ale základní instalace se vejde 
na jedno CD. Pokrývjí každou běžnou aplikaci od textových editorů 
a tabulkových procesorů přes aplikace pro přístup k internetu, webový server, 
e-mail, programovací jazyky a nástroje.  

 
SUSE 

Obrázek 3.13: Logo distribuce SUSE 
Distribuci SUSE vyvíjí společnost Novell. Dá se také 

volně stáhnout, ale i pořídit v krabicové verzi spolu 
s manuálem nebo Live verzi na 1 DVD, která nelze 
nainstalovat na pevný disk. Novell má filozofii, že životní 
cyklus verzí Professional a Personal je 2 roky. Po tuto 
dobou jsou  k dané verzi vydávány bezpečnostní aktualizace. 

Obrázek 3.14: Logo 
distribuce SUSE 

SUSE obsahuje instalační a administrační program YaST2, který hlídá 
online updaty, konfiguruje síť a firewall, administruje uživatele apod. SUSE má  
detekční schopnosti běžných winmodemů, notebooků a obecně dobrou 
podporou ovladačů. Je dodáván se spoustou softwaru a obsahuje vše 

 
17 Virtualizace je softwarová simulace prostředí hardwaru počítačů. 
18 IIS 7.0 je platforma Microsoftu pro vývoj a spolehlivý hosting webových aplikací a služeb. 
19 Server Core je možnost mít server bez grafické uživatelské rozhraní a ovládat tak systém 
pomocí příkazového řádku. 
20 PowerShere je nový příkazový řádek, který poskytuje možnost řídit operace počítače tím, 
že správce zadává textové příkazy do shellu, který je vykonává. Stejně jako systémy UNIX. 
21 Paralelní session umožňuje současnou práci většího počtu uživatelů (v konzoli i v grafice).  
22 KTM je správce transakcí, který udržuje konzistenci registrů. 
23 ASLR je systém náhodného umísťování knihoven a programů v adresním prostoru. 
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pro desktop i pro server. Další jeho velká výhoda je jednodušší přechod 
z prostředí Windows  do Linux. 

Dokonce vznikl projekt openSUSE, nabízející celosvětové poskytování 
bezplatného přístup k stažení nejlepší verze SUSE Linux.
 

3.5.3. 

ám svým specifickým vývojovým cyklem, kdy 
jso

v na které se téměř nic nemění a 

•  vývoj. Při dokončení 

• estování a úzce se spolupracuje 

Velkou vý ebianu je také jeho balíčkovací systém apt, který řídí 
veš

3.5.4. Fedora 
 

Fedora Core je kompletní operační systém, který vznikl jako nekomerční 
odnož

náma svou pokrokovostí a zpravidla přináší v každé verzi 
několik

 zdarma pro všechny hlavní platformy - x86 (PC), x86_64 
(AMD6

3.5.5. Gentoo 
 

entoo používá systém podobný BSD portům zvaný Portage. Portage je 
systém

Debian 
Obrázek 3.15: Logo distribuce Debian 

Debian je jednou z nejrozsáhlejších distribucí vůbec, která je 
navíc plně vyvíjena celosvětovou skupinou nezávislých vývojářů. 
Podporuje jedenáct platforem a pro všechny z nich má k dispozici 
více než 15000 balíčků. Debian není nutně postaven na jádře 
Linux, ale momentálně také používá jádra FreeBSD a NetBSD. 
Pracuje se na úpravě Debianu i pro jiná jádra, obzvláště Hurd. 

Debian je zn
u k dispozici tři větve:  

• Stable (věte
Obrázek 3.16: 

 Logo distribuce
Debian vývojáři do ní jen přidávají opravy. Při vývoji 

nové verze přechází na distribuci unstable.)  
Unstable (na této distribuci probíhá samotný
vývoje přejde na verzi testing.) 
Testing (v této fázi probíhá t
s vývojem. Při dokončení vývoje a testování se přejde na distribuci 
stable.)  
hodou D

keré instalace a řeší veškeré její problémy a potřebné kroky provádí 
za uživatele. 
 

 Red Hat Linuxu. Vyvíjí ho komunita vývojářů za podpory firmy Red Hat. 
Na základě Fedory pak Hed Hat připravuje své komerční distribuce Red Hat 
Enterprise Linux. 

Fedora je z
 zásadních novinek. Distribuce je značně univerzální, se znatelným 

zaměřením na použití na osobních počítačích. Na druhé straně také velmi dbá 
na licenci balíčků. 

Dostupná je
4), PowerPC (Mac) a obsahuje velké množství volně dostupných aplikací 

přímo v distribuci. Jedná se o univerzálně použitelnou linuxovou distribuci 
vhodnou i pro začínající uživatele. 
 

G
 správy balíčků, umožňující velkou pružnost při instalaci a údržbě 

softwaru v Gentoo. Dovoluje nastavení různých voleb při překladu programů 
(pomoci USE flagů), podmíněné závislosti, informace o plánované instalaci, 
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bezpečnou instalaci (pomocí tzv. sandboxu) a odinstalaci programů, systémové 
profily, ochranu konfiguračních souborů a má i další charakteristiky. 

S Gentoo se může vytvořit kompletní systém ze zdrojových kódů 
s optim

ě. Celá distribuce se velmi svižně vyvíjí. 
Záplat

3.5.6. Mandriva 
 

Mandriva je Linuxová distribuce, která vznikla v roce 1998 pod názvem 
Mandr

ou vlastností Mandrake je spolupráce uživatelů na samotné podobě 
dis

alizacemi dle voleb uživatele. Má úplnou kontrolu nad tím, které balíčky 
budou nebo nebudou nainstalovány.  

Gentoo je vyvíjeno velmi aktivn
y balíčků jsou rychle integrovány do hlavního stromu, dokumentace 

se denně upravuje, do Portage jsou často přidávány nové vlastnosti, oficiální 
verze jsou uvolňovány jednou za půl roku. 
 

ake. Původně vychází z Red Hatu. Mandriva je určena především 
pro uživatele kancelářských aplikací a multimédií a vyniká svou komplexností 
a snadnou správou. Je velmi rozsáhlá a obsahuje většinu dnes dostupného 
software. 

Výrazn
tribuce. Mnoho uživatelů stahuje beta verze a hledá chyby, které pak hlásí 

vývojářům. Ozývají se také s nápady na změny nebo navrhují různá vylepšení. 
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4. Výběr hardware a software 

Před zahájením celého projektu bylo nutno si zvolit patřičné síťové prvky, 
softwarové a hardwarové vybavení serverů a stanic. Při realizaci projektu jsem 
měl možnost si vybudovat vlastní síťovou strukturu, protože bylo k dispozici 
dvanáct stejných počítačů. Jejich konfigurace je popsána v kapitole 4.1.  

Na propojení stanic a serveru jsem použil nekřížené síťové kabely 
s konektory RJ45 a 24 portový switch Edimax ES-5224R+. Bližší informace 
o zařízení jsou v kapitole 4.2. 

Dalším krokem byla volba operačních systémů jak pro uživatelské stanice, 
tak pro servery, u nichž byla volba poněkud obtížná. Ukazuje to kapitola 4.3, 
kde je vše popsáno. 

 

4.1. Hardwarové sestavy pro servery a klienty 

Pro stanice i servery byla použita stejná počítačová sestava značky DELL. 
V následujícím textu vypíšu nejdůležitější parametry. 

 
Značka: DELLTM Optiplex 755  
CPU:  Intel® CoreTM 2 Duo 2,33 GHz (E6550), dvoujádrová procesorová 

technologie s intelovskou vProTM  technologií   
RAM:  2x512 MB RAM DDR2 s technologií dual-channel 
HDD: Western Digital Caviar® SE WD800JD, 80 GB, SATA 2, 

7200 ot/min s rychlostí až 3,0 Gb/s, 
MB:  DELL Foxconn L S-36, Rev. A00 
Síť:  integrovaná síťová karta Intel®  82566DM-2, gigabitový ethernet 

LAN 10/100/1000 s podporou PXE a technologií aktivní správy 
Intel, standardní rozhraní RJ45.  

WWW: 
http://www1.euro.dell.com/content/products/productdetails.aspx/op
tix_755?c=cz&cs=RC1077928&l=cs&s=pad

  
 

 
Obrázek 4.1: Počítač DELL OptiplexTM 755 
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4.2. Síťový prvek – Swich Edimax ES-5224R+ 

Značka: Edimax  
Označení: ES-5224R+ 
Vlastnosti: 1000Mbps RJ-45 / Fiber-SC connection;  

10/100Mbps Auto-Negotiation;  
Auto-MDI/MDI-X; Full Wire Speed; VLAN / Trunking / QoS  
Standard: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z 
Gigabit Ports: 2 x 1000Mbps RJ-45 / Fiber-SC (single-
mode / multi-mode) 
10/100Mbps Ports: 24 x 10/100BaseT ports with RJ-45 connectors 
Console Port : 1 x RS-232 DB-9 male 
MAC Address Table: 14K 
Buffer Memory: 512K  

WWW: 
http://www.czechcomputer.cz/product_doc-
062ed0f7441c4c02c1256e010052c58a.html?lotus=1&ExpandSect
ion=1#_Section1

 

 
Obrázek 4.2: Edimax – 24 portový switch 

 
 

4.3. Operační systém pro Windows server 

Pro server s OS Windows byla volba relativně jednoduchá. Důvodů bylo 
hned několik. Patří sem dostupnost, licence a rozšířenost nasazení ve firmách. 
Na trhu se sice objevila novější verze, něž kterou jsem zvolil. Ale je to na tolik 
novinka, že se mi ji, mimo beta verzi, nepovedlo sehnat. 

Zvolil jsem, v dnešní době základní  serverový OS Microsoft Windows server 
2003 R2 standard se všemi doposud vydanými záplatami a aktualizacemi. 
Zatím poslední verze kritických aktualizací je service pack 2. Další nástavbové 
ani ochranné systémy na něm neběžely. Dokonce ani služby, které jsem v dané 
síti nevyužil.  

 

4.4. Operační systém pro Linuxový server 

Volba tohoto serveru nebyla jednoduchá. Distribucí Linuxu je obrovské 
množství a každá se hodí pro jiné účely. Některé se dají použít jak na server tak 
na stanice a jiné se doporučují jen pro jediné. Navíc každý linuxový správce 
tvrdí, že ta jeho používaná distribuce je nejlepší a lze ji nejlépe rozšířit podle 
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vlastních představ. Proto jsem hledal tu, pro kterou je jednodušší přechod 
z Windows na Linux, už základní verze bude dostačující v rámci nastavení 
a nutných instalačních balíčků a bude mít obdobné ovládací prostředí jako 
Windows. 

Proto mou volbou byl Linux Open SUSE 10.3. s nainstalovaným prostředím 
KDE24. Už jeho předchozí verze byla velmi stabilní a uživatelsky příjemná. Zde 
také neběžely zbytečné nástavbové a bezpečnostní systémy, které nebyly 
potřeboval pro samotný chod OS nebo nebyly využity pro měření. V tomto 
směru má ovšem Linux pestrou paletu nástrojů, které by stály za otestování, a 
které se dají volně stáhnout a ještě jednodušeji instalovat. 

 

4.5. Operační systém pro počítačové stanice  

U počítačových stanic byla volba jednoduchá, jelikož počítače DELL 
obsahovaly již předinstalovaný systém Windows XP Professional. Ovšem bylo 
jej nutno nakonfigurovat na danou síť a doinstalovat potřebné záplaty. Pro tento 
OS je poslední balík kritických záplat service pack 3. 
 

                                            
24 KDE (K Desktop Environment) je desktopové prostředí pro Linux a další unixové OS. 
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5. Popis měřících aplikací 

Před samotným měřením jsem stál před otázkou zda použít měřících 
aplikací nalezených na internetu, nebo si napsat vlastní.  Po hodinách 
strávených vyhledáváním a testováním nalezených programů jsem došel 
k závěru, napsat si vlastní. Rozhodnutí padlo, když ve Windows neexistovala 
aplikace, která by uměla měřené zatížení CPU, RAM a systému exportovat 
do souboru, použitelného pro další zpracování. 

Dalším problémem bylo v jakém programovacím jazyce napsat aplikace. Pro 
měření zatížení CPU, RAM a systému platformy Windows jsem si zvolil Visual 
Studio 2005, více v kapitole 5.1. Pro Linux mě stačil integrovaný příkazový 
interpret BASH, více v kapitole 5.2. Ovšem ani v jednom z těchto jazyků se mě 
nevedlo vytvořit aplikaci pro posílání dat přes UDP a následné měření jejich 
ztrátovosti. Navíc psaní dvojího kódy by mohlo způsobit různé vlastnosti 
programů, tedy i zkreslení výsledků měření.  

Proto jsem hledal jazyk, který by fungoval pro obě platformy současně. 
V tomto směru mě zaujala Java. Pro obě platformy stačí použít jednu stejnou 
aplikaci, bez žádných úprav. Jediný rozdíl je pak v jejím spouštění, více 
v kapitole 5.3.  

 

5.1. Aplikace WCpuUsage 

Tato aplikace slouží k měření zatížení CPU, RAM a vytížení systému 
v prostředí Windows v intervalu jedné sekundy s exportem do souboru. Kvůli 
co nejmenší zátěži systému nemá žádné grafické prostředí, jen zobrazení 
v příkazové řádce, viz. obrázek 5.1. V první fázi vývoje toho programu jsem se 
potýkal s obrovským problémem ve WinAPI25. Nebyla žádná možnost přímé 
funkce, která by uměla potřebné hodnoty změřit. Za pomocí vedoucího 
bakalářské práce Ing. Dana Komosného, Ph.D. jsem nalezl program 
CpuUsage, který uměl měřit část potřebných hodnot. Dokázal tedy pracovat 
s WinAPI a s určitou úpravou volat proměnné ve Windows. Archiv zdroje tohoto 
programu je ke stažení na stránce:  
http://www.codeproject.com/kb/system/cpuusageByDudiAvramov.aspx
 

Obrázek 5.1: Vzhled aplikace WCpuUsade 
 
Obsahuje soubory s příponou .cpp26 – implementační soubory pro zdrojový kód 
a s příponou .h27 – hlavičkové soubory: 

                                            
25 WinAPI jsou funkce pro vývoj aplikací pro všechny verze Windows. Obsahují různé 
standardizované funkce tak, aby aplikace pro ně napsané fungovaly s Windows co nejlépe. 
26 Soubor s příponou *.cpp je implementační soubor, tedy soubor pro psaní kódu. Většinou má 
k sobě vlastní hlavičkový soubor. 
27 Hlavičkový soubor *.h je soubor patřící k souboru *.cpp a obsahuje hlavičky všech jeho funkcí 
určených k použití a deklaruje globální proměnné a makra preprocesoru. 
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- CpuUsage.cpp – hlavní soubor se zapouzdřenými WinAPI funkcemi určené 

k měření výkonu PC 
- CpuUsage.h – hlavičkový soubor s funkcemi pro CpuUsage.cpp 
- PerfCounters.h – doplňkový soubor 
- StdAfx.cpp a StdAfx.h – hlavičková funkce pro MFC/ATL programy 
- Main.cpp – hlavní soubor s tělem programu 

 
Zdrojové kódy těchto souborů jsem využil pro mou práci, ale bylo je nutno 

změnit a doplnit o funkci exportu do souboru. Ani samotné měření nebylo úplné. 
Pro zobrazení využití fyzické paměti RAM, bylo nutno volat jinou proměnnou 
z hlavního souboru CpuUsage.cpp, viz ukázka: 

 
iUsageMemPhys = (int)((1 - (float)tMemStat.dwAvailPhys /  
MemStat.dwTotalPhys) * 100.0f); 
 

Podobný případ byl i při výpisu celkového zatížený systému, kdy bylo nutno 
volat proměnnou System , viz ukázka: 
 

iUsageProcess = cUsageProcess.GetCpuUsage( "System"); 
 
Jediné volání, které jsem neměnil, byl pro zatížení CPU. Viz uklázka: 
 

iUsageCpu = cUsageCpu.GetCpuUsage(); 
 

Export měřených hodnot je řešen v souboru CLog.cpp. Jedná 
se o zapisovač do souboru s charakteristickými vlastnostmi. Při každém zápisu 
soubor otevře, připíše hodnoty nakonec a zase jej zavře. Tímto způsobem 
je ošetřeno uložení všech hodnot i v případě, že program zhavaruje. Jsou zde 
použity následující funkce: 

 
- LevelUp – zvýšení úrovně odsazení při zápisu do souboru 
- LevelDown – snížení úrovně odsazení při zápisu do souboru 
- SetLevelChar – nastavení odsazovacích znaků  
- SetDivLine – nastaví oddělovací řádek (viz. Div())  
- SetLogFileName – nastavení jména souboru, do kterého se bude zapisovat 
- UseAutoCRLF – nastavuje automatické zakončování zapsaného řádku 

sekvencí řídících znaků <CR><LF> (Enter) 
- Log - hlavni logovací funkce s proměnným počtem argumentů. Funguje 

stejně jako například funkce printf() 
- ClearLog – vymazání obsahu souboru pro zápis 
- EnableTimeMark – zajišťuje vložení časové známky před každý řádek 

ve formátu DD.MM.YYYY;hh:mm:ss 
- GetTimeMark – vrací časovou známku jako řetězec (viz. EnableTimeMark())  
 

Samotný zápis do souboru nenastane pouhým spuštěním programu, ale 
stiskem zvolené klávesy “S”. Pro vypnutí zápisu se použije stejná klávesa. 
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5.2. Aplikace LCpuUsage 

Tento skript je psán v příkazovém interpretu BASH. Je to standardní 
spustitelný soubor pro Linux s příponou .sh. Pokud se při jeho spuštění napíše 
jako parametr textový soubor, měřené hodnoty se do něj uloží. Jinak výpis 
probíhá jen v konzoli, viz obrázek 5.2.  

 

Obrázek 5.2: Vzhled aplikace LCpuUsage 
 

Je zde využit příkaz TOP ze kterého získám informace o procesech 
ze systému souborů /proc. Pomocí parametrů zjistím aktuální zatížení CPU 
a zatížení systémem. 

Pomocí dalšího příkazu GREP a jeho parametrů zjistím ze systému souborů 
/proc/meminfo informaci o volné paměti se načtu do proměnné MEM_FREE. 
Posléze zjistím velikost celkové paměti systému a uložím do proměnné 
MEM_TOTAL . Pomocí těchto dvou údajů spočtu procento obsazené paměti, viz. 
ukázka: 
 
  MEM_USAGE_PERCENT=`echo "100 * $MEM_FREE / $MEM_TOTAL" | bc` 
  

Nakonec pomocí příkazu echo vše vypíšu na obrazovku, nebo zapíšu 
do souboru, který byl jako parametr při spuštění skriptu. Celý cyklus zápisu měl 
probíhat v intervalu jedné sekundy, ale s postupným zatížením počítače 
se prodlužoval. Tuto chybu jsem doposud nedokázal odstranit. 

 

5.3. Aplikace SendUDP 

SendUDP je aplikace pro přenos dat pomocí UDP protokolu a vyhodnocení 
jejich ztrátovosti. Skládá se ze dvou tříd. Jedna je třída pro klienta UDPClient 
a druhá pro sever UDPServer. Obě jsou to konzolové aplikace, takže opět bez 
grafického prostředí. Zapínají se pomocí skriptovacích souborů s určitými 
parametry pro daný OS. Ve Windows je to *.bat soubor a v Linuxu *.sh soubor. 
Bližší informace o jejich ovládání a práci s nimi popíši v kapitolách 7.1 až 7.3. 
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Obrázek 5.3: Vzhled aplikace SendUDP pro UDPServer 
 
Celý proces přenosu začne tím, že se na serveru spustí aplikace 

UDPServer, viz obrázek 5.3. Ta otevře komunikační kanály, kde listenery 
pro protokoly TCP/IP a TCP/UDP čekají, každý ve svém vlákně, na informaci 
od klienta o začátku komunikace. Zároveň se nastaví cesta na disk serveru kam 
se budou ukládat přenášené soubory a vytvoří se hashmapa 
s ukazatelem na IP klienta a jeho komunikační port. To pak slouží k identifikaci 
posílaného souboru. Na straně klienta se spustí aplikace UDPClient, ve které 
je nastavena IP serveru, port pro komunikaci a cesta k přenášenému souboru, 
viz. obrázek 5.4. Pomocí metody sendFile klient vytvoří spojení se serverem. 
V novém vlákně spustí receiver potvrzovacích paketů ze serveru. Přes TCP/IP 
pošle informaci o velikosti a názvu souboru serveru a čeká na odpověď. 

Obrázek 5.4: Vzhled aplikace SendUDP pro UDPClient 
 

Server informaci přijme a odpoví o obdržení zprávy. Vytvoří nové vlákno 
pro řízení komunikace a virtuální komunikační kanál pro daného klienta. Tím 
se umožní připojení dalšího klienta a začne samotný přenos. Podle doporučení 
pro přenos UDP paketů jsem zvolil jejich velikost 63 kBytů a bezpečnostní 
prodlevu mezi nimi 40 ms. Po celou dobu přenosu si server počítá velikost 
přijatých paketů. Ukončení přenosu nastane tím, že klient za posledním UDP 
paketem pošle značku o ukončení komunikace přes TCP/IP. Počká 
na potvrzení od serveru a ukončí spojení. Veškerá komunikace přes TCP/IP 
vždy čeká na potvrzení z druhé strany. 

Server tímto signálem ukončí komunikaci s daným virtuálním kanálem 
a přijímací vlákno zanikne. Následuje vyhodnocení ztrátovosti přijatých dat. 
To se provede rozdílem  velikostí souboru získaného z informace posílané 
klientem na začátku přenosu a výsledkem součtu velikosti přijatých dat. 
Všechny údaje se zaznamenávají do textového souboru. 

 
5.3.1. Třída UDPClient 

 
- metoda waitForAnswer – čeká na odpověď od serveru 
- metoda sendFileOverUDP – posílá soubor přes UDP protokol; soubor 

je rozdělen na pakety o velikosti 63 kBytů; mezi jednotlivými pakety 
je bezpečnostní prodleva 40ms; prodleva je zde kvůli menší ztrátovosti 
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paketů při vytížení serveru z důvodu připojení většího množství klientů 
ve stejnou dobu 

- metoda createTCPConnection – vrací vytvořené TCP/IP spojeni se serverem 
- metoda createUDPConnection – vrací vytvořené UDP spojeni se serverem 
- metoda sendFileInformation – posílá informace o přenášeném souboru 

na server přes TCP/IP (jméno a velikost) 
- metoda sendData – posílá data přes TCP 
- metoda main – spouštěcí metoda programu 
- třída Receiver – vlákno, které přijímá odpovědi od serveru 
 

5.3.2. 

                                           

Třída UDPServer 
 
- metoda createFile – vytvoří prázdný soubor na serveru a jeho ukazatele 

uloží s patřičným klíčem do Hashmapy28 
- metoda writeDataToFile – uloží přijatý paket na disk do odpovídajícího 

souboru 
- metoda closeFile – uzavře soubor. 
- metoda main – spouštěcí metoda programu 
- třída UDPListener – vlákno; po přijetí paketu se pomocí Hashmapy zjistí 

o jaké data se jedná (asociace se souborem, protože v jeden čas může 
server přijímat data od více klientů); na serveru existuje Hashmapa, kde 
klíčem pro vrácení ukazatele na souboru je ip adresa klienta a komunikační 
port klienta; následně se uloží přijatý paket do souboru a server čeká 
na další UDP paket. 

- třída TCPListener – vlákno čeká na navázání TCP/IP spojení s klientem; 
po navázání spojení se vytvoří nové vlákno, které řídí komunikaci s daným 
klientem 

- třída ClientProtocol – vlákno čeká na řídící příkazy od klienta (informace 
o souboru, značka konec přenosu a konec komunikace) 

 

 
28 Hashmapa mapuje hodnoty na jiné hodnoty. V tomto případě vrací ukazatele na soubor z IP 
uživatelů a jejich komunikačních portů. 
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6. Konfigurace 

V této kapitole se budu věnovat zapojení testované sítě a konfiguraci 
jednotlivých počítačů pro stanice i servery. Co se týkalo Edimaxového switche, 
tak vše bylo v základním nastavení.  

 

6.1. Popis zapojení sítě 

Síť obsahovala deset počítačových stanic a vždy jeden ze serverů Windows 
nebo Linux. Komunikaci zprostředkovával 24 portový switch značky Edimax. 
Pomocí přímého síťového kabelu s konektory RJ-45 byly tyto zařízení 
propojeny mezi sebou podle následujícího obrázku 6.1. 

Obrázek 6.1: Schéma zapojení sítě 
 

Zapojení síťového kabelu jak ukázán na obrázku 6.2. Kabel má čtyři páry 
propletených vodičů různých barev. V konektoru RJ-45 jsou seřazeny podle 
určitého standardu T568A. Tento způsob je stanoven kvůli maximálnímu 
potlačení chybovosti při síťové komunikaci. Barvy jsou seřazeny následovně: 
Obrázek 6.2: Zapojení konektoru RJ-45 podle T568A 

1 – Zeleno bílá 
2 – Zelená 
3 – Oranžovo bílá 
4 – Modrá 
5 – Modro bílá  
6 – Oranžová Obrázek 6.3: 

Zapojení konektoru   
RJ-45 podle T568A 

7 – Hnědo bílá 
8 – Hnědá  
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Existuje i standard T568B, pro křížený kabel, ale ten je v tomto zapojení 
nepoužitelný. Slouží totiž pro přímé spojení dvou počítačů bez užití síťových 
prvků, které křížení kabelu obstarávají. 
 

6.2. Konfigurace počítačových stanic 

Jak už jsem se několikrát zmínil, konfigurace stanic po hardwarové stránce 
byla jednotné. Jednalo se o sestavy značku DELL Optiplex 755. Výpis 
základních informací z OS je vidět na obrázky 6-.3. Ukazuje verzi OS 
a poslední balík aktualizaci, taktovací frekvenci procesoru a velikost operační 
paměti RAM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Obrázek 6.4: Výpis konfigurace ve Windows XP Professional 
 
 
Před samotnou konfigurací bylo nutno doinstalovat všechny důležité záplaty. 

Tedy service pack 3 (SP3) a nové aktualizace. Další nevyhnutelný program byla 
Java Runtime Environment 6 Update 6, která doplnila prostředí Windows 
o možnost spouštění appletů Java. Jako pomocný diskový manažer jsem použil 
TotalCommander. 

Jména stanic byla řazena potupně od PC1 do PC10. Všechny byly umístěny 
do pracovní skupiny SKUPINA. IP adresy byly nastaveny ručně. Jejich rozsah 
byl od 192.168.169.20 pro PC1 do 192.168.169.30 pro PC10. Maska sítě byla 
255.255.255.0. DNS server měl IP 192.168.169.1, tedy hlavního serveru. 
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Dále byla na disku uložena přenášená data. Jednalo se o video soubory 
typu .avi a archivy formátu .zip. 

 

6.3. Konfigurace Windows serveru 2003 R2 

Před konfigurací serveru bylo opět nutno stáhnou potřebné aktualizace. Zde 
se jednalo o balík SP2 a nové záplaty. Také na serveru bylo nutné nainstalovat 
podporu Java Runtime Environment 6 Update 6 volně stažitelnou na adrese:  

 
http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp.  

 
I zde jsem použil pomocný diskový manažer TotalCommander pro rychlejší 
ovládání a přesun dat. Konfigurace serveru Windows nebyla složitá, jelikož 
nebyly spuštěny žádné doplňkově služby jako jsou DHCP, WINS, domény, 
apod. Vše bylo nastaveno staticky. Byla zde IP adresa 192.168.169.1 s maskou 
sítě 255.255.255.0. Opět byl server umístěn v pracovní skupině SKUPINA. 

Další nainstalovaný program byl WinZip. Byl určen pro zvýšení zátěže 
serveru při vytváření archivu. Tímto způsobem jsem uměle zatížil server. 
 

6.4. Konfigurace serveru Linux SUSE 10.3 

Pro tento server nebylo nutné stahovat žádné aktualizace. Pomocí 
administračního programu YaST2, pro správu instalačních balíčků, jsem 
doinstalovalo potřebnou podporu Javy a diskový manager Krusader. 

Dalším krokem bylo nastavení sítě. To se provádělo pomocí konzole. 
Nejprve jsem se musel přihlásit do konzole jako správce root pomocí příkazu 
SU a hesla. Poté napsat příkaz: 

 
IFCONFIG eth0 192.168.169.1 netmask 255.255.255.0 

 
kde eth0, znamená síťový hardware – síťová karta počítače. Také 
na Linuxovém serveru byl nainstalován archivační program zip. Ten se ovšem 
nemusel  doplňovat dodatečně, protože byl součástí programu Krusader.  
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7. Postup měření 

Cílem této práce je návrh metodiky měření zatížení serveru a ztrátovosti dat 
při síťové komunikaci přes UDP. Po opakovaných zkušebních měřeních, jsem 
zjistil, že odečtené hodnoty nebyly pro stejná měření shodné. Proto bylo nutno 
všechny měření několikrát opakovat a udělat průměrnou hodnotu. Stanovil jsem 
si pět opakování. 

Další poznatek byl, že při posílání stejných souborů se všechny měřené 
hodnoty zlepšovaly. To znamená, že hodnoty chybovosti klesaly. Nepomohlo 
ani restartování serveru a swithce. Pravděpodobně informace o přenosu 
souborů zůstávaly někde ve vyrovnávací paměti. Proto jsem musel pro každé 
měření a každou stanici použít jiný soubor a po odečtení hodnot udělat opět 
průměr. 

Celé měření probíhalo v několika etapách. Vždy pro určitý počet klientů 
po pěti opakováních. Důležitým bodem pro získání správných hodnot bylo, 
nechat ustálit serverový OS a zjistit jeho aktuální stav. Z něj jsem pak určil 
hodnoty, které bylo nutno odečíst od naměřených. Tedy výchozí zatížení 
systému, CPU a RAM. Celý postup měření by se dal shrnout do základních 
bodů: 

 
1) Zapnutí měřících programů WCpuUsage nebo LCpuUsage 

a komunikačního SendUDP, který se spustí skriptem WstartServer.bat 
nebo LstartServer.sh na serveru a odečtení úvodního stavu zatížení 
CPU, RAM a systému. 

2) Zapnout zápis do souboru v WCpuUsage / LCpuUdage. 
3) Přejít k počítačovým stanicím a postupně poslat požadovaný soubor. 

Zde pravděpodobně nastává malá chyba měření, protože jsem nebyl 
schopen obsloužit všechny stanice najednou a data posílal postupně. 
Tedy vznikla krátká prodleva, než se připojili k serveru všichni uživatelé. 
Jelikož tato prodleva byla s každým měřením, mohla se zanedbat. 

4) Po ukončení přenosu zastavit zápis do souboru o hodnotách zatížení 
a ukončit UDPServer. Naměřené hodnoty zpracovat v excelu. Tento krok 
opakovat pětkrát a pak udělat průměr ze všech údajů. Od něj odečíst 
úvodní stav a výsledné hodnoty uložit.  

5) Bod 4 opakovat pro všech deset uživatelů tak, že se jejich počet 
o jednoho zvyšoval. 

6) Odstavit server a připojit místo něj jiný, např. odpojit Windows server 
a připojit Linuxový.  

7) Opakovat body 1 až 5. 
 
Protože deset klientů nezatížilo servery natolik, abych zjistil jejich chování 

při větším zatížení, zapnul jsem na nich komprimaci souborů zip. Vybral jsem 
tento formát proto, protože jej podporují obě platformy. Postup měření byl stejný 
jako bez kompres. Jen výchozí hodnoty zatížení systému byly vyšší. 
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7.1. Odesílání dat klienty přes UDP 

Pro posílání dat slouží program SendUDP a skript startClient.bat. Soubor 
obsahuje několik parametrů důležitých pro volání java appletu pro klienta. 
Soubor má následující obsah: 

 
java -cp .;.\classes; udp.client.UDPClient 192.168.169.1 
8081 "d:\Film\Extras\Extras 2x01.avi" 
@pause 
 
- java –cp slouží jako přepínač classpath, tedy cesta k požadované třídě 
- .;.\classes je cesta k třídě 
- udp.client.UDPClient volání třídy pro spuštění klienta 
- nyní následuje IP adresa serveru a port na kterém se bude komunikovat 
- "d:\...01.avi" je cesta a název posílaného souboru 
 

 
Obrázek 7.1: Ukázka zahájení přenosu klient - server 
 

 
Obrázek 7.2: Ukázka ukončení komunikace klient - server 
 

7.2. Příjem dat servery přes UDP 

Pro zahájení naslouchání a přijmu dat na serveru Windows slouží program 
SendUDP a skript WstartServer.bat. Soubor obsahuje několik parametrů 
důležitých pro volání java appletu pro server. Soubor má následující obsah: 
 
java -cp .;.\classes; udp.server.UDPServer 8081 d:\DATA\ 
@pasue 
 
- java –cp slouží jako přepínač classpath, tedy cesta k požadované třídě 
- .;.\classes je cesta k třídě 
- udp.client.UDPClient volání třídy pro spuštění serveru 
- 8081 je port určený pro komunikaci 
- d:\DATA\ cesta kam bude server ukládat přijaté data 
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Pro zahájení naslouchání a přijmu dat na serveru Linux slouží program 
SendUDP a skript LstartServer.sh. Soubor obsahuje několik parametrů 
důležitých pro volání java appletu pro server. Soubor má následující obsah: 
 
java -cp .;.\classes; udp.server.UDPServer 8081 
//home/linuxsrv/DATA 
 
Popis jednotlivých parametrů je identický jen s rozdílnou syntaxí. 
 

 
Obrázek 7.3: Ukázka zahájení přenosu dat na server 
 

 
Obrázek 7.4: Ukázka ukončení přenosu dat na server 
 
 

7.3. Vyhodnocení chybovosti přijatých dat 

Chybovost se vyhodnocuje samotným programem SendUDP pro server. 
Jelikož na začátku přenosu dostane od klienta informaci o velikosti souboru, 
může jednoduše spočítat, kolik Bytů bylo ztraceno. Provádí to tak, že 
od velikosti souboru získané od klienta odečte součet velikostí všech přijatých 
paketů od téhož uživatel. Výsledkem je tedy počet ztracených Bytů. 

Pro procentuelní vyjádření je potřeba spočítat průměrnou hodnotu 
ztrátovosti pro daný počet uživatelů. Tu podělit průměrnou hodnotu všech 
odeslaných Bajtů a nakonec vynásobit stem. 

 

7.4. Zatížení serverových operačních systémů 

Pro měření zatížení serveru Windows je použita utilita WCpuUsage. Je to 
spustitelný *.exe soubor, který běží v konzoli. Ukazuje aktuální zatížení CPU, 
fyzické RAM a zatížení systému, což je pode dokumentace jádro OS. 
Po spuštění okamžitě začne ukazovat údaje v intervalu jedné sekundy.  

Při stisku klávesy „S” se zapne ukládání do souboru usage.log, což je prostý 
textový soubor. Opětovným stisknutím klávesy „S“ se nahrávání ukončí. 
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Při dalším stisku této klávesy, se obsah souboru smaže a nahrávají se nové 
údaje. Program se ukončuje klávesou „Q“ 
 

 
Obrázek 7.5: Ukázka originálního měřiče Windows s WCpuUsage 

 
Obdobně měření probíhá i v Linuxu. Pro toto prostředí mám vytvořený 

spustitelný skript LCpuUsage.sh. Celý je psaný v BASHi a využívá Linuxových 
příkazů. Pomocí příslušných parametrů získávám měřené informace.  

Samotným spuštěním volání ./LCpuUsage.ch v terminálu, se na obrazovku 
vypisují měřené údaje. Interval výpisu je jedna sekunda. Zápis do souboru 
se musí provést znovuspuštěním programu s parametrem souboru do 
kterého se má zapisovat ./LCpuUsage.sh vypis.txt. Celý proces se ukončí 
stiskem kombinace kláves Ctrl+C. 
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Obrázek 7.6: Ukázka originálního měřiče Linuxu a LCpuUsage 
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8. Výsledky měření 

Jak jsem v předchozím textu nastínil, všechna měření probíhala pětkrát 
za sebou pro přesnější údaje a vždy s jinými daty. Z každých hodnot pro dané 
množství klientů byla spočtena průměrná hodnota, která se použila 
k zaznamenání do grafu.  

Například pro šest klientů probíhalo měření následovně: 
- po ukončení přenosu dat, byly z měřících programů vyexportovány soubory 

s naměřenými hodnotami 
- z programu SendUDP to byl soubor report.txt, obsahující informace 

o posílaných souborech jako jsou jméno, celková velikost posílaného 
souboru, celková velikost přijatého souboru a velikost ztracených Bytů. 
Z celkové velikosti odeslaných Bytů byla udělána průměrná hodnota, stejně 
tak ze ztracených Bytů. Stem vynásobený poměr ztracené Byty 
ku odeslaným se získala ztrátovost dat pro šest klientů v procentech. 

- z programu WCpuUsage nebo LCpuUsage byl exportovaný soubor 
usage.log obsahující sloupce informací o aktuálních stavech zatížení CPU, 
RAM a systému po jedné sekundě. Z každého sloupce byla také udělána 
průměrná hodnota. Zde se ovšem muselo počítat s výchozím zatížením, 
které nastalo samotným chodem OS a bylo nutno jej odečíst 
od naměřených hodnot. Tím se získal průměrný stav zatížení CPU, RAM 
nebo systému pro šest klientů. Opět v procentech. 

 

8.1. Windows server 2003 v běžném provozu 

Toto měření probíhalo při běžném provozu serveru. Tady jen se spuštěnými 
programy pro komunikaci SendUDP a pro měření WCpuUsage. 

 
8.1.1. Zatížení serveru 
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Graf 8.1: Závislost zatížení CPU ve Windows na počtu klientů 
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Graf 8.2: Závislost zatížení systému ve Windows na počtu klientů  
 
 

Celkové vyžití fyzické paměti RAM

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Počet Klientů

Vy
už

ití
 R

AM
 [%

]

 
Graf 8.3: Závislost využití fyzické paměti RAM ve Windows na počtu klientů  
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8.1.2. Ztrátovost dat při komunikaci 
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Graf 8.4: Závislost ztrátovosti ve Windows na počtu klientů  
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Graf 8.5: Závislost rychlosti přenosu dat ve Windows na počtu klientů 
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8.2. Windows server 2003 při kompresi ZIP 

Toto měření probíhalo při zapnuté kompresi ZIP, která byla nastavena tak, 
aby co nejvíce zatížila server. Tedy maximální kompresní poměr. Archivované 
soubory byly videa. Opět byly spuštěny programy pro komunikaci SendUDP 
a pro měření WCpuUsage. 
 

8.2.1. Zatížení serveru 
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Graf 8.6: Závislost zatížení CPU ve Windows na počtu klientů při kompresi Zip 
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Graf 8.7: Závislost zatížení systému ve Windows na počtu klientů při kompresi Zip 
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Celkové vyžití fyzické paměti RAM při komprimování
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Graf 8.8: Závislost využití fyzické paměti RAM ve Windows na počtu klientů při kompresi 
Zip 

 
 

8.2.2. Ztrátovost dat při komunikaci 
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Graf 8.9: Závislost ztrátovosti ve Windows na počtu klientů při kompresi Zip 
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Rychlost přenosu při komprimování
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Graf 8.10: Závislost rychlosti přenosu dat ve Windows na počtu klientů při kompresi Zip 
 
 

8.3. Server Linux SUSE 10.3 v běžném provozu 

Toto měření probíhalo při běžném provozu serveru. Tady jen se spuštěnými 
programy pro komunikaci SendUDP a pro měření LCpuUsage. 
 

8.3.1. Zatížení serveru 
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Graf 8.11: Závislost zatížení CPU v Linuxu na počtu klientů 
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Graf 8.12: Závislost zatížení systému v Linuxu na počtu klientů 
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Graf 8.13: Závislost využití fyzické paměti RAM v Linuxu na počtu klientů 
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8.3.2. Ztrátovost dat při komunikaci 
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Graf 8.14: Závislost ztrátovosti v Linuxu na počtu klientů 
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Graf 8.15: Závislost rychlosti přenosu dat v Linuxu na počtu klientů 
 
 

8.4. Server Linux SUSE 10.3 při kompresi ZIP  

Toto měření také probíhalo při zapnuté kompresi ZIP, která byla nastavena 
tak, aby co nejvíce zatížila server. Tedy maximální kompresní poměr. 
Archivované soubory byly videa. Opět byly spuštěny programy pro komunikaci 
SendUDP a pro měření LCpuUsage. 
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8.4.1. Zatížení serveru 
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Graf 8.16: Závislost zatížení CPU v Linuxu na počtu klientů při kompresi Zip 
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Graf 8.17: Závislost zatížení systému v Linuxu na počtu klientů při kompresi Zip 
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Celkové vyžití fyzické paměti RAM při komprimování

59,00

59,50

60,00

60,50

61,00

61,50

62,00

62,50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Počet Klientů

V
yu

ži
tí 

RA
M

 [%
]

 
Graf 8.18: Závislost využití fyzické paměti RAM v Linuxu na počtu klientů při kompresi 
Zip 
 
 

8.4.2. Ztrátovost dat při komunikaci 
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Graf 8.19: Závislost ztrátovosti v Linuxu na počtu klientů při kompresi Zip 
 
 

 69



Rychlost přenosu při komprimování
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Graf 8.20: Závislost rychlosti přenosu dat v Linuxu na počtu klientů při kompresi Zip 
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9. Závěr 

9.1. Splnění zadaných požadavků 

Všechny požadavky kladeny na bakalářskou práci byly splněny. Nastíněný 
model testování zátěže CPU, fyzické paměti RAM a systému je funkční. Také 
posílání dat přes TCP/UDP protokol a měření jejich ztrátovosti probíhalo bez 
problémů. Pro získání přesnějších hodnot se měření několikrát opakovalo, vždy 
pro jiná data. Ze získaných údajů se spočítala průměrná hodnota, která se 
považovala za naměřenou. Z těchto hodnot se pak vykreslily grafy závislostí 
zkoumaných veličin ku počtu klientů. Pro lepší výsledky měření, bylo 
vyzkoušeno umělé zatížení serverů, kompresí ZIP a znovu zopakování celého 
měření.  

 

9.2. Vytvoření pomocných aplikací 

K měřícím účelům byly vytvořeny vlastní aplikace. Pro komunikaci přes 
TCP/UDP protokol a měření ztrátovosti paketů sloužila aplikace SendUDP. 
Ta obsahoval dva spustitelné skripty, kterými se komunikace a přenos dat 
prováděl. Na straně klienta v prostředí Windows to byl startClient.bat, který 
obsahoval parametry pro komunikaci a na straně serveru v prostředí Windows 
WstartServer.bat a v prostředí Linux LstartServer.sh. 

Pro samotné měření vytíženosti jednotlivých operačních systémů byly také 
vypracovány programy. Pro Windows to byl WCpuUsage.exe a pro Linux pouze 
skript LCpuUsage.sh. Oba měřili zatížení CPU, RAM a systému s export 
do souboru, který se pak dal zpracovávat v excelu.  

 

9.3. Stanovení metodiky porovnání výkonnosti serverů 

V bakalářské práci jsem také definoval metodiku pro porovnání výkonnosti 
serverů při TCP/UDP komunikaci. Výsledkem jsou grafy, které jasně ukazují, 
který systém se lépe vypořádal s měřenou problematikou. Jako bonusové 
měření bylo provedeno porovnání rychlosti přenosu dat. Tedy jak dlouho trval 
přenos dat stejné velikosti pro různý počet klientů. Tyto hodnoty ovšem 
vycházely relativně stejně, takže nejsou kritériem pro rozhodnutí, který operační 
systém je lepši pro daný model komunikace. 

 

9.4. Doporučení OS pro server dle získaných dat 

Z grafů naměřených hodnot není zcela jasné, který ze serverů je výhodnější. 
Z pohledu zatížení procesoru a systému (jádra systému) zcela kraloval Linux, 
a to řádové v desítkách procent. Ovšem v zatížení fyzické paměti RAM zůstával 
hluboko za Windows. Zatímco u Windows bylo zatížení nepatrné do 5%, Linux 
využíval paměť z 60%. Dokonce i ztrátovost dat byla velká. U Windows to bylo 
do 10%, v konkurenčním systému to bylo v průměru kolem 50%. 

Lze tedy konstatovat, že distribuce Linux Open SUSE 10.3. není zcela 
optimální operační systém pro datový server a je lepši jej využít 
pro počítačovou stanici. Oproti tomu Windows server 2003 bych bez problémů 
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doporučil. Ovšem je potřeba si před jeho pořízením vše důkladně promyslet, 
protože licence na jeden server není levnou záležitostí. Také je zde licencován 
počet současně připojených uživatelů. V operačním systému Open SUSE tento 
problém odpadá, protože je volně šířitelný po internetu. 
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layers, communication and protocols are explained.  
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server. Measurements are comprised in charts comparing load and data

loss for a given number of users.
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