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Kontakt
 doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.
 Kancelář: A1025
 Telefon: +420 597 3 269
 E-mail: petr.saloun@vsb.cz
 WWW: http://www.cs.vsb.cz/saloun



Anotace předmětu
 Cílem je sjednotit vstupní znalosti a 

schopnosti v oblasti procedurálního 
programování, použití vývojových nástrojů, 
tvorbě dokumentace a přehledově 
informovat o dostupných službách na FEI 
VŠB-TU Ostrava.



Náplň a souvislosti předmětu
 Služby školní sítě
 Vývojové nástroje Visual Studio
 Programování a dokumentace
 Přenositelnost aplikací a vazba na 

operační systémy
 Elektronické publikování



Náplň předmětu - praxe
 Orientace ve školní síti a službách
 Procedurální programování v C/C++
 Tvorba dokumentace, možnosti tvorby 

dokumentů v systémech LaTeX a Word
 Základy práce v operačním systému Linux



Požadavky na absolvování předmětu
 Klasifikovaný zápočet (max.100 bodů)
 Projekt (min.20/max.45)

‐ funkčnost, 
‐ dokumentace, testovací vstupy a výstupy,
‐ zdrojový kód a programátorský styl.

 Průběžný (min.5/max.15)
povinný překlad a spuštění aplikace v 1. nebo 2. cvičení 5 bodů,
test v průběhu semestru 0-10 bodů

 Závěrečný test (min. 0/max.40)

 Odevzdání projektu a zisk alespoň 
minimálního počtu bodů.
 Odevzdávání projektu cvičícímu apod. má 

jasně dané termíny, které se musí dodržovat.



Základy programování
Služby školní sítě

doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.
VŠB-TUO, FEI
(přednáška připravena z podkladů 
Ing. Michala Radeckého)



Informace o uživatelích a pro uživatele
http://uzivatel.vsb.

cz



 Každý uživatel počítačové sítě TUO-Net má 
automaticky přiděleno jediné a neměnné 
osobní číslo. Tomuto osobnímu číslu 
odpovídá přihlašovací jméno (login), které 
slouží pro identifikaci v počítačových 
systémech. 

 Studenti mají toto číslo uvedeno na své 
čipové kartě.

 Osobní číslo se skládá ze tří písmen a tří 
číslic, např.: ABC123

 Jednotný systému přihlašování do systémů a 
služeb VŠB-TUO (cca 95 %) (LDAP, SSO), 
vždy stejná kombinace uživatelského jména 
a hesla

Uživatelské jméno a heslo



Uživatelské jméno a heslo
 Počáteční heslo je uživateli nastaveno jeho rodné číslo 

(bez lomítka)
 Uživatel je povinen změnit si heslo co nejdříve
 Prvotní heslo opravňuje uživatele k 20 přihlášením
 Heslo udržuje uživatel v tajnosti před ostatními a 

poskytnutí hesla jiné osobě je závažným porušením 
provozního řádu

 Uživatel je systémem vyzván ke změně hesla 1× ročně, 
kdy platí určitá pravidla pro tvorbu hesel

 Zapomenuté heslo příp. nepřístupný účet může nastavit 
fakultní správce nebo kartové středisko

 O změnu musí uživatel požádat osobně - nelze 
telefonicky či poštou!

 Pavel Stoklasa, Vladimír Sokol – A339



Elektronická pošta (e-mail)
 Každý student má automaticky zřízenu poštovní 

schránku
 Adresa je ve tvaru: jmeno.prijmeni.st[n]@vsb.cz
 Systémová adresa: osobní-číslo@vsb.cz
 Každý student je povinen vybírat schránku 

jednou za 2 týdny, případně si nastavit 
přeposílání zpráv na jinou emailovou adresu 
(uzivatel.vsb.cz)

 Je nutno ve schránce udržovat pořádek, kdy 
kapacita pro schránku je závislá na velikosti a 
volném místě vašeho domovského adresáře.

 Nikdo nesmí pomocí el. pošty obtěžovat jiné 
uživatele

 Svou schránku používejte pro kontakt s pedagogy



Přístup k poště http://posta.vsb.cz

pop3.vsb.cz 
imap.vsb.cz
smtp.vsb.cz



Domovská WWW stránka
 Každý uživatel si může založit svou 

domovskou WWW stránku
 Adresa stránky bude: 

http://homel.vsb.cz/˜os-cislo
 Schránka vznikne vytvořením adresáře 

public_html na serveru homel.vsb.cz
 Administrace obsahu WWW stránek je 

možná standardní cestou přístupu na 
server homel.vsb.cz, případně pomocí 
webové správy přístupné v systému 
uzivatel.vsb.cz



Další služby (přístupné pomocí LDAP)

http://edison.vsb.cz

https://eps.vsb.cz

https://stravovani.vs
b.cz

Přihlašování Novell



Přihlašování na počítačových učebnách
 Jednotný systém přihlášení 

prostřednictvím Windows 7 či Linux 
systémů
 Osobní adresář je ve Windows mapován 

jako standardní síťový disk



Připojení vlastních počítačů
 WiFi
 Různé způsoby připojení do školní sítě 

prostřednictvím pokrytí signálem sítě WiFi
‐ TUONET-PEAP 
‐ EDUROAM
‐ podpora TUONET-EAP, TUONET-VPN, TUONET-SIMPLE končí 

(IDOC)

 HotPlug
 Připojení vlastního počítače pomocí 

speciálních zásuvek (např. učebny E a G), 
vyžaduje využití certifikátů.

http://info.vsb.cz/?organisationUnit=vsb&lang=cs&reportId=18735�


Připojení do školní sítě z internetu
 Pomocí technologie VPN je možné se 

odkudkoliv z internetu připojit do školní 
sítě a pracovat jako by jste fyzicky byli 
připojeni v prostorách školy.
 Toto je potřeba pro práci s určitými 

systémy a servery, kdy je z 
bezpečnostních důvodů zamezen přístup 
z obecného internetu.
 Přístup má automaticky zřízen každý 

uživatel a přistupuje se pomocí LDAP 
přihlašování. http://vpn.vsb.cz



Hlavní zdroje informací
 Vše potřebné (včetně manuálů, popisů 

konfigurací, apod.) najdete v systému 
IDOC a na stránkách uzivatel.vsb.cz

http://idoc.vsb.cz http://uzivatel.vsb.
cz



Webové stránky katedry

http://www.cs.vsb.
cz



MSDN Academic Alliance
 Webové stránky katedry – sekce Intranet
 Možnost legálního přístupu k produktům 

společnosti Microsoft 
 MSDN Academic Alliance (MSDN AA) je balík 

licencí od firmy Microsoft, který umožňuje 
zaměstnancům a studentům Katedry 
informatiky mít na školních i domacích
počítačích nainstalovaný legální software, 
který je do produktu MSDN AA zahrnut. 
Software je možné používat pro nekomerční 
účely (pro studenty tedy především pro 
studijní účely).



VS 2010 – jazyková sada
 Jazykové sady jsou bezplatné doplňky, které lze 

nainstalovat po instalaci anglické verze sady 
Visual Studio 2010 Professional. Jazykové sady 
poskytují částečnou lokalizaci uživatelského 
rozhraní (UI) softwaru. Po instalaci jazykových sad 
může uživatel na základě svého rozhodnutí 
přepnout uživatelské rozhraní mezi angličtinou a 
lokalizovaným jazykem.

 Jazyková sada pro češtinu byla přeložena ve 
spolupráci s VŠB-TUO, FEI, Katedrou 
informatiky

 http://msdn.microsoft.com/cs-cz/ff799046.aspx

http://msdn.microsoft.com/cs-cz/ff799046.aspx�


Další zdroje
 Přihlášení se do sítě a případná změna hesla (IDOC)
 Seznámení se systémem uzivatel.vsb.cz, 

nastavení přeposílání emailů vzhledem ke studijním 
povinnostem číst elektronickou poštu (IDOC)

 Seznámení se systémem školní pošty 
posta.vsb.cz, webový přístup, postup nastavení 
POP3 (pop3.vsb.cz), SMTP(smtp.vsb.cz), 
IMAP(imap.vsb.cz) (IDOC)

 Seznámení se systémem edison.vsb.cz
 Ověření přístupu do domovského adresáře v 

systému Novell Netware (IDOC)
 Ověření přístupu k adresáři pro uložení webových 

stránek na server homel.vsb.cz (IDOC)
 Případně ověřit a nastavit připojení notebooků 

pomocí VPN, Wifi, HotPlug (IDOC)

http://idoc.vsb.cz/cit/servery/ldap/idm_usage.html�
http://idoc.vsb.cz/cit/uzivatel/�
http://idoc.vsb.cz/cit/uzivatel/email/�
http://idoc.vsb.cz/cit/pc/novell/�
http://idoc.vsb.cz/cit/uzivatel/uziv_www/�
http://idoc.vsb.cz/cit/tuonet/sluzby/�

	Základy programování�Úvodní informace
	Kontakt
	Anotace předmětu
	Náplň a souvislosti předmětu
	Náplň předmětu - praxe
	Požadavky na absolvování předmětu
	Základy programování�Služby školní sítě
	Informace o uživatelích a pro uživatele
	Uživatelské jméno a heslo
	Uživatelské jméno a heslo
	Elektronická pošta (e-mail)
	Přístup k poště
	Domovská WWW stránka
	Další služby (přístupné pomocí LDAP)
	Přihlašování na počítačových učebnách
	Připojení vlastních počítačů
	Připojení do školní sítě z internetu
	Hlavní zdroje informací
	Webové stránky katedry
	MSDN Academic Alliance
	VS 2010 – jazyková sada	
	Další zdroje

