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ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Cílem mé bakalářské práce je seznámit čtenáře s počítačovou platformou 

Systém i5 a základy její administrace, resp. s administrací operačního systému 

i5/OS, který je na této platformě zejména používán. Systém byl vytvořen 

světovou jedničkou v oboru, firmou IBM. A mezi odbornou veřejností je spíše 

znám pod označením AS/400. Což je jeho původní název. Text by měl posloužit 

jako samo-studijní materiál pro zájemce o technologii a začínající administrátory 

těchto systémů, kterým by měl poskytnout pomocnou ruku při jejich začátcích a 

každodenních rutinách. 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of my bachelor thesis is take up a reader with the computer platform 

System i5 and  the basics of administration operating system i5/OS. This 

operating system is mainly used on this platform. System i5 was created by the 

number one computer company IBM. System i5 is known among the 

professional community as AS/400. That is the original name. The following 

should accommodate as educational material for those who are interested 

about the technology and the beginning administrators of this system. It should 

give a basic understanding and help out with daily routines. 
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1. ÚVOD 

Systém i5 je objektově orientovaný integrovaný systém, který je 

produktem společnosti IBM a poprvé byl představen v roce 1988. Po světě je 

obecně znám také pod původním označením AS/400. Za léta působení na trhu 

se stal zárukou stabilního serverového systému.  

V systému je integrována relační databáze DB2 a operační systém i5/OS. 

Právě díky této integrovanosti, s kterou také souvisí softwarová nezávislost na 

použité hardwarové architektuře, je mezi majiteli těchto systému velice 

oblíbený. 

Důkazem důvěry v tuto technologii je i časté použití těchto systémů u 

velkých finančních domů a nadnárodních korporací, které si jistě nemohou 

dovolit po uplynutí několika let kompletně nahrazovat vybudovaný rozsáhlý 

informační systém. 

Zájemci o systém však při svých začátcích často narazí na nedostatek 

informací o základech systému. Na stránkách výrobce, společnosti IBM, je sice 

k nalezení celá řádka elektronických knih, ovšem pro opravdového začátečníka 

tohoto systému není vůbec jednoduché nastudování jejich obsahu. Knihy jsou 

mnohdy zbytečně obsáhlé. A i přes tuto nadměrnou obsáhlost jsou základní 

informace stále roztříštěné do více publikací. Navíc jsou dostupné převážně 

v anglickém jazyce. Ten je sice v oblasti IT nutným předpokladem k úspěšnému 

rozvoji znalostí, ale stálé jim ne všichni vládnou. Ucelená srozumitelná 

publikace základů systému a navíc v českém jazyce je tedy nedosažitelným 

cílem. 

Aby tedy potenciální zájemce o tento systém neztratil svůj zájem, ještě 

dříve než se se systémem bude moci seznámit, pokusí se mu jej tato práce 

alespoň trochu přiblížit a seznámit čtenáře se základy administrace. 
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2. HISTORICKÝ VÝVOJ 

AS/400, což je původní název Systému i5, byl představen poprvé v červnu 

1988 jako nástupce databázové architektury System/38, která setrvávala na 

trhu již od října roku 1978. Technologie AS/400 kombinuje to nejlepší 

z tehdejších primárních systému System/38 a System/36 vyráběných firmou 

IBM v Rochestru. System/36 byl velice oblíbený mini-počítač určený do 

segmentu malých a středních firem, který ovšem dosáhnul svých 

technologických limitů. Přeci jenom od ohlášení systému z května 1977 uplynul 

už také nějaký ten pátek. 

Do představení systému AS/400 byl celý projekt vyvíjen pod kódovým 

označením Silverlake, které dostal po malé vodní ploše ve středu Rochesteru. 

Obliba při pojmenovávání vyvíjených systému podle jezer se projevila i při 

vývoji další generace AS/400. Tentokráte bylo třeba vybrat nějaké větší jezero a 

výběr padnul na Superior. Jezero, které hraničilo se severovýchodní částí 

Minnesoty. 

S příchodem nové generace AS/400, v květnu roku 1994, vyvstala i otázka 

zda a případně jak systém přejmenovat. Ostatně původní systém AS/400 byl 

také pouze vylepšený System/38 a přesto došlo k jeho přejmenování. Ovšem 

tehdejší důvody systém přejmenovat byli přinejmenším tři. Bylo třeba oslovit i 

zákazníky původních System/36, což by se při zachování názvu System/38 

patrně nepodařilo. Dalším důvodem byla média. Příchod nového systému 

jednoznačně upoutá jejich pozornost více než-li příchod pouhé nové verze již 

systému existujícího. A do třetice proto, že ani řada lidí tehdejšího 

managementu netušila, že se jedná o modifikovaný System/38. Žila v domnění, 

že se podařilo za pouhých 28 měsíců vyvinout systém zcela nový. Pojem 

AS/400 se však po dobu svého šestiletého působení na trhu stal pojmem 

s velkým „P“, kterého se jen tak nedosahuje a byla by škoda o takto dobře 

vydobyté jméno přijít. A tak, i když mnozí očekávali příchod nové generace 

systému pod označením AS/500, či AS/6000 a jim podobným, zůstal název 

AS/400 zachován. 
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Pouze význam zkratky AS/400 byl poněkud pozměněn. U původního 

systému tato zkratka znamenala „Application System/400“. Zatím co s nově 

příchozí generací již vyjadřovala „Advanced System/400“, aby tak byla 

zdůrazněna pokročilost původního systému (od slova Advanced = pokročilý). 

Pojem AS/400 se za svá léta působení na trhu dostal na tolik do povědomí 

lidí, že si marketingoví specialisté v roce 2000 mohli dovolit tento systém přeci 

jenom poprvé přejmenovat. Ostatně i dnes po několika dalších přejmenováních 

tohoto úspěšného systému, ke kterým se dostaneme dále, jim neřekne většina 

uživatelů a administrátorů těchto systému jinak než AS/400 nebo též familiérně 

„čtyřstovka“. Nový název iSeries tak tedy lepé zapadal do nové firemní strategie 

při budování značky e-Server. 

Dalšího přejmenování se dočkal systém v roce 2005. Nový název „i5 

server“ tak měl podtrhovat prvotní použití IBM Power5 procesorů v těchto 

systémech a nástup nové pětistovkové modelové řady. 

V roce 2006, v rámci nové globální strategie přesunu od označování 

„Server“ k značení „Systém“, byla rodina těchto produktů příhodně 

přejmenována na „Systém i“ resp. „Systém i5“ u členů rodiny používaných 

technologii Power5. Což je stávající označení těchto systémů. Alespoň do té 

doby, než pravděpodobně znudění marketingoví specialisté společnosti IBM 

přijdou se skvělým nápadem, že je na čase produkt opět přejmenovat. 
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3. HARDWARE 

Původní systém obsahoval CISC procesory upravené speciálně pro běh 

na této platformě. CISC (Complex Instruction Set Computer) jsou počítače 

s komplexní instrukční sadou.  

Komplexní instrukční sada se vyznačuje tím, že existuje velmi bohatá 

množina instrukcí procesoru a každá z těchto instrukcí může provádět velmi 

komplexní akce, trvající mnoho procesorových cyklů. Zjednodušená sada 

instrukcí, která bude popsána dále, je naproti tomu velmi zúžená a každá z 

instrukcí procesoru trvá jen několik cyklů. 

Ovšem později došlo k přechodu na RISC procesory řady POWER, 

vyvinuté společností IBM. RISC (Reduced Instruction Set Computer) jsou 

počítače s redukovanou instrukční sadou. Díky použití redukované instrukční 

sady byly jednotlivé instrukce prováděny rychleji a výroba RISC procesorů byla 

méně složitá. Tudíž méně nákladná. Bylo tak možné vyrobit dostatečně 

výkonné procesory za rozumnou cenu. Nevýhodou byl menší komfort pro 

programátory. 

V RISC architektuře viděla společnost IBM  obrovský potenciál. Také proto 

tehdy založila alianci s dalšími dvěmi podobně smýšlejícími organizacemi. Ti 

rovněž nebyli na trhu informačních technologii žádnými nováčky. Jednalo se o 

společnosti Apple a Motorola. Po prvotním šoku z toho, že by měli na vývoji 

procesorů spolupracovat se svou dosavadní konkurenci, však nakonec 

souhlasili. To se odehrálo v roce 1994. O tom, že se toto rozhodnutí stalo 

správným, nasvědčoval i fakt, že největší konkurent na poli procesorů, 

společnost Intel, zakládá v roce 1995 vlastní procesorovou divizi na vývoj RISC-

ových procesorů.  

Poslední generací procesorů používaných v systémech i5 je řada 

POWER6. Ta byla představena v květnu roku 2007. Jedná se o 64bitový dvou-

jádrový procesor se 790 miliony tranzistory na ploše 341 mm2, vyráběný 65nm 

technologií. Disponuje 128kB L1 cache a každé z jader má k dispozici 4MB 

cache druhé úrovně, která je vždy sdílená i pro druhé z jader a to k němu má 
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zajištěn rychlý přistup. Obě jádra dohromady sdílejí ještě L3 cache o velikosti 

32MB. Procesor dosahuje maximální frekvence až 4.7GHz. IBM má však již 

prototyp dosahující 6GHz. Zapracováno bylo rovněž na spotřebě a vyzařování 

tepelné energie, což koresponduje s trendem posledních let - snižování dopadu 

na životní prostředí. Ty jsou jen nepatrně vyšší než u předchozí generace 

procesorů POWER5. Teoreticky lze vytvořit systém až o 32 vzájemně 

propojených procesorech POWER6. Generace POWER6 je ale v současnosti 

bohužel používána pouze v nejvyšší modelové řadě Systémů i5, které lze 

osadit maximálně 8 těmito procesory. 

IBM samozřejmě již pracuje na další generaci POWER7, která by měla být 

představena světu v roce 2010. Přehled použitých procesorů v jednotlivých 

modelových řadách systémů demonstruje tabulka č.1 [2].   
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CPU 
od 

Roku 
Frekvence Model 

Cobra (A10)  1995 55 nebo 75 MHz  4xx, 5xx 

Muskie (A25/A30)  1995 125 nebo 154 MHz  53x 

Apache (RS64) (A35) 1997 125 MHz  6xx, 150 

NorthStar (RS64 II)  1998 200, 255, 262 MHz  
170, 250, 7xx, 650, S40, 

SB1 

Pulsar (RS64 III)  1999 450 MHz  270, 820 

IStar  2000 400, 500, 540, 600 MHz  820, 830, 840, SB2, SB3 

Sstar (RS64 IV)  2001 540, 600 nebo 750 MHz  
270, 800, 810, 820, 830, 

840 

POWER4  2002 1.3 GHz  890 

POWER4  2003 1.1 nebo 1.3 GHz  825, 870 

POWER5  2005 1.5 nebo 1.65 GHz  
i5-520; i5-550; i5-570; i5-

595 

POWER5  2006 1.9 GHz  i5-595 

POWER5+  2006 2.2 GHz i5-520; i5-550; i5-570 

POWER6 2007 4.7 GHz i5-570 

Tabulka č.1 - Procesory použité v systémech AS/400 resp. i5 
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4. SOFTWARE 

V této kapitole se letmo seznámíme se softwarovými možnostmi, které 

Systém i5 nabízí. Vzhledem k dlouholetému působení těchto serverů na trhu, 

jsou samozřejmě obrovské. 

4.1. Operační systémy 

Základním operačním systémem této platformy je i5/OS. Ten musel být, 

až do příchodu POWER6, nainstalován na každém systému. Teprve poté bylo 

možné provozovat další operační systémy kompatibilní s touto architekturou. 

S příchodem POWER6 však došlo k sjednocení platforem a hardwaru. Výchozí 

operační systém si lze tedy plně zvolit a i5/OS nemusí být již přítomen.  

Díky technologii LPAR (Logical partitioning) dokáží nainstalované 

operační systémy běžet souběžně v jeden okamžik. Každý operační systém má 

své vlastní vyhrazené  prostředky jako operační paměť, prostor na pevných 

discích, výpočetní výkon procesorů atd. Tyto prostředky mohou být i dynamicky 

přerozdělovány dle potřeby jednotlivých subsystémů a to i bez jejich vypnutí. To 

už se ale bavíme o rozšířené technologii DLPAR (Dynamic Logical 

Partitioning). Vznikne tak více virtuálních serverů na jednom fyzickém 

technickém vybavení. 

V závislosti na modelu Systému i5 lze provozovat až 254 současně 

běžících operačních systémů. 

Nejpoužívanějšími operačními systémy jsou poté vedle základního i5/OS: 

AIX (Advanced Interactive Executive) – proprietární operační systém založený 

na unixových systémech, prodávaný společnosti IBM s jejich počítačovými 

produkty. A Linux – operační systém opět položený na unixových základech, 

vyvíjený jako volně šiřitelný software. Nejpoužívanějšími podporovanými 

linuxovými distribucemi jsou SuSe a RedHat. 

Na Systému i5 je možné provozovat samozřejmě i serverové operační 

systémy společnosti Microsoft - Windows. Pro běh je ale nutné hardwarové 
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rozšíření. Jedná se o speciální přídavnou kartu, která je integrovaným blade 

serverem s procesorem založeným na x86 architektuře. 

4.2. Vývojový software 

Pro softwarové vývojáře je k dispozici dlouhá řada programovacích jazyků. 

Typickými jazyky používanými na této platformě jsou COBOL, RPG a 

v posledních letech velmi populární Java. Speciálním jazykem je CL/400 

(Control Language). Což je jazyk řídících příkazů i5/OS, který umožňuje 

provádět posloupnosti systémových příkazů. Jen pro bližší představu, opravdu 

lehce by se dal přirovnat k dávkovým souborům v operačním systému MS-

DOS. 

Již zmíněné programovací jazyky mají výbornou podporu a provázanost s 

integrovanou relační databází DB2. 

Krom těchto, pro platformu Systém i5 tradičních jazyků, lze samozřejmě 

použít i jiné známé programovací jazyky jako např. Basic, Pascal, C, C++, PHP. 

SQL atd. 

Systém samozřejmě podporuje i obecně známé klient-server technologie 

jako je ODBC (Open database connectivity) a JDBC (Java database 

connectivity), které dávají prostor dalším vývojovým nástrojům i z jiných 

systémů.  

Programátoři mají k dispozici i pár utilit, které jim poslouží při vývoji jejich 

programů. Jedná se především o: 

• PDM (Programming Development Manager) – ucelené vývojové 

prostředí zaštiťující přístup k jednotlivým knihovnám, objektům, 

zdrojovým kódům a operacím s nimi.   

• SEU (Source Entry Utility) – nástroj k editaci zdrojových kódů. 

• SDA (Screen Designer Aid) – nástroj určený k návrhu vzhledu 

uživatelských obrazovek jednotlivých programů. 
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• Websphere Development Studio – nejnovější přírůstek do rodiny 

vývojových prostředků. Plně grafické vývojové prostředí pro vývoj a 

ladění aplikací. 

4.3. Aplikační software 

Aplikačního softwaru vytvořeného pro tuto platformu je samozřejmě 

nespočetně. Ať už vytvořeného přímo společnosti IBM nebo některým 

z výrobců třetích stran. Seznámíme se pouze s typickými aplikacemi, s kterými 

se po dobu administrace těchto systémů s velikou pravděpodobností setká 

každý, kdo to myslí s těmito systémy alespoň trochu vážně. 

• QUERY/400 – licencovaný program společnosti IBM, který slouží 

k získávání informací z databází uložených v systému i5/OS. Lze 

pomocí něj vybírat a uspořádávat požadovaná data. A vytvářet tak 

datové reporty k další analýze. Ty mohou kombinovat data až z 32 

databázových souborů. 

• BRMS/400 – Backup Recovery and Media Services - opět 

licencovaný program společnosti IBM, který umožňuje plánovat, 

kontrolovat  a automatizovat zálohy dat a jejich obnovu. Součástí je 

i kompletní management datových medií, vytváření archivů a plánů 

obnovy pro případ zhroucení celého systému. 

• SQL/400 – proprietární jazyk SQL (Structured Query Language) 

určený k použití na systému i5. Lze použít jako samostatný 

dotazovací nástroj a nebo využít integrovanosti do dalších 

programovacích jazyků používaných na této platformě (RPG, 

COBOL, atd.). 

• iSeries Access – je balíček aplikací a ovladačů vytvořených 

společností IBM pro klientský přístup k serveru i5 a jeho 

administraci z jiných operačních systémů a platforem. Jako např. 

emulace terminálu 5250, ODBC ovladače pro vytvoření datového 

spojení z externích aplikací. Lze tak mít vždy aktuální data, určená 
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k dalšímu analyzování, přímo v Excelu. Poskytuje API funkce 

vývojářům platforem Microsoft .NET a další.   

• Lotus Notes / Domino – groupwarový software původně vyvíjený 

společností Lotus Development Corporation. V červenci roku 1995 

odkoupený společností IBM, která pokračuje na jeho rozvoji. Jedná 

se o software typu klient-server. Kde serverová část se nazývá 

Lotus Domino a jeho klientská část Lotus Notes. Mezi základní 

funkce, které software nabízí, patři poštovní služby, kalendář, 

plánování schůzek a úkolů. V posledních letech byly 

implementovány moderní komunikační funkce jako je např. Instant 

messaging. Avšak díky vlastnímu vývojovému prostředí a 

skriptovacímu jazyku Lotus Script, lze do prostředí 

zaimplementovat řadu vlastních aplikací. Od maličkostí typu 

interního telefonního seznamu, rezervace služebních automobilů až 

po kompletní účetní agendu. 

• Nugget/400 – v ČR, na této platformě, hojně rozšířený software 

společnosti Nugget SW s.r.o. pro mzdy, personalistiku a řízení 

lidských zdrojů. 
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5. ADMINISTRACE 

i5/OS je výchozím operačním systémem na Systémech i5. Byl vytvořený 

speciálně pro tuto platformu. První verze tohoto operačního systému byla 

představena v roce 1988. Společně s prvním serverem AS/400. V aktuální chvíli 

je poslední verzí V6R1, která byla představena začátkem roku 2008. 

Jak bylo již zmíněno, jedná se o výchozí operační systém platformy i5. 

Proto také je jeho administraci věnována tato stěžejní kapitola. 

5.1. Uložení dat v systémech i5 

Než začneme samotnou administraci, je třeba se nejdříve blíže seznámit 

s uložením dat v těchto systémech. To je trochu specifické vzhledem 

k integrovanosti relační databáze DB2. 

5.1.1. Správa databázových souborů (model objekt-knihovna) 

Jedná se o tradiční objektové uložení dat v systémech i5. Data jsou 

ukládána na principu - vše je objekt. 

Speciálním typem objektu na nejvyšší úrovni je knihovna (Library). Jedná 

se o referenční objekt pro všechny ostatní typy objektů. Každý objekt totiž musí 

být uložen v nějaké knihovně. Aby objekt mohl být v systému jednoznačně 

identifikován musíme znát: 

1) Jméno objektu – podle konvencí pojmenování objektů může 

obsahovat pouze číslice a písmena anglické abecedy. Přičemž systém 

nerozlišuje malá a velká písmena a číslice nesmí být jako první znak. 

Maximální délka jména je 10 znaků.  

2) Název knihovny ve které objekt leží – pro název knihovny platí 

stejná konvence jako pro jména objektů. Jelikož, jak jsme si již řekli, 

knihovna je pouze speciální typ referenčního objektu. 

3) Typ objektu – tří až šesti písmenná zkratka uvozená hvězdičkou. 

Určena pro rozlišení jednotlivých objektů. Typů objektů je v systému 
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veliké množství a jen malá skupina jich je přístupných uživateli. 

Přehled nejpoužívanějších typů objektů s jejich vysvětlením obsahuje 

tabulka č.2. 

 

Typ objektu Popis 

*LIB 
Knihovna – objekt nejvyšší úrovně. Knihovna nemůže být 

uložena v jiné knihovně. 

*PGM Zkompilované programy, které lze zavolat příkazem CALL. 

*CMD 
Příkaz operačního systému, který lze zavolat přímo bez 

pomocného CALL. 

*MENU Menu s nabídkami, které lze zavolat příkazem GO. 

*FILE 
Soubor – ten v systému existuje v řadě podtypů. Fyzický, 

logický, obrazovkový, tiskový soubor a další.  

*DTAARA 
Speciální malá datová oblast v systému, kde se většinou 

ukládají pomocná data pro programy. 

*STMF 
Proudový soubor – tradiční soubor, jak jej známe např. 

z operačních systémů Unix a Windows. 

*USRPRF 
Uživatelský profil, pod kterým se poté lze přihlásit do 

systému. 

*DEVD 
Popis zařízení  - pro komunikační linky, tiskárny, terminály 

atd. 

*LIND Popis linek – ethernet, sériové linky, token ring atd. 

*JOBD Popis parametrů úlohy. 

*SBSD Popis parametrů subsystému. 
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Typ objektu Popis 

*MSGQ Fronta zpráv – pro posílání zpráv mezi uživateli. 

*OUTQ Výstupní fronta pro tiskárny. 

*JOBQ Vstupní fronta. 

Tabulka č.2 – Nejpoužívanější typy objektů 

5.1.2. Integrovaný souborový systém (IFS) 

Když se lidé v IBM rozhodli přidat do systémů i5 kancelářské funkce, jako 

je zpracování textu, právem se obávali, že vytvářené dokumenty (dopisy, knihy, 

obchodní kontrakty atd.) nebudou zapadat do tradičního datového modelu 

objekt-knihovna. Bylo tedy zapotřebí do systému integrovat nový souborový 

systém založený na složkách a dokumentech. Ani ten však, jak se později 

ukázalo, neřešil všechny potřeby při ukládání dat. Rozhodli se proto vyřešit 

tento problém jednou pro vždy. Vytvořili zcela nový souborový systém, který je 

schopen uložit jakýkoliv typ dat a do budoucna se bude dát dle potřeb bez 

problémů rozšiřovat. 

Vznikl tak integrovaný souborový systém (IFS), ale příhodnější by byl 

spíše název Integrované souborové systémy. Jelikož se nejedná o jediný 

souborový systém, ale celou kolekci. Počet souborových systému je odvislý od 

verze operačního systému. V poslední verzi operačního systému V6R1 je 

přítomno celkem 11 souborových systémů. 

Primárním souborovým systémem, který převládá nad všemi ostatními, je 

„root“. Kořenový adresář, označovaný též znakem lomítka (/). Má podobný 

význam jako v operačních systémech Windows. Uvnitř lze vytvářet jednotlivé 

soubory a adresáře. Přičemž každý další souborový systém je definován 

v kořenovém adresáři jako jeho podadresář. V tom se významně liší od již  

zmíněného souborového systému pro Windows. Pro představu toto celé krásně 

ilustruje obrázek č.1 [ten je převzat z presentačních materiálu společnosti IBM]. 
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Obrázek č.1 – Adresářová struktura Integrovaného souborového systému 

Souborový systém tak umožňuje přístup k jednotlivým oblastem úložného 

prostoru. Organizovaného do logických jednotek. Těmito logickým jednotkami 

jsou soubory, adresáře, objekty a knihovny. 
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Každý souborový systém má svou vlastní logickou strukturu a pravidla. Ta 

se mohou absolutně lišit, protože každý souborový systém může pracovat 

s typově odlišnými daty. Souborové systémy mohou mezi sebou bez problému 

vzájemně komunikovat přes společné rozhraní. Zrovna tak externí klientské 

stanice, které mohou k jednotlivým souborovým systémům přistupovat přes 

síťové prostředky. Pro ty zde běží jednotlivé serverové části. Nejlépe je to 

patrné z následujícího obrázku. 

 

Obrázek č.2 - Vazby mezi souborovými systémy, servery a společným rozhraním 

A nyní ještě stručně k jednotlivým souborovým systémům, které 

v systémech i5 můžeme v aktuální chvíli nalézt: 

• „root“ (/) – jak bylo již řečeno, primární souborový systém. Plně 

využívá podpory proudových souborů a hierarchii adresářové 

struktury, která je charakteristická pro operační systémy jako je 

DOS. 

• QOpenSys – souborový systém kompatibilní se standardy 

otevřených systému založených na Unixu. Stejně jako „root“ 

využívá proudových souborů a adresářů. 
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• UDFS – vlastní uživatelsky definovaný souborový systém, který je 

posazený na libovolném ASP (Auxiliary Storage Pool) – diskový 

oddíl vytvořený napříč pevnými disky v systému. 

• QSYS.LIB – tradiční souborový systém i5/OS, podle modelu objekt-

knihovna. Je možné přistupovat pouze k datům na základním ASP. 

• Independent ASP QSYS.LIB – stejně jako základní QSYS.LIB. 

Pouze s tou výjimkou, že přes něj lze přistupovat k datům na 

libovolném ASP. 

• QDLS – již v textu zmiňovaný souborový systém založený na 

složkách a dokumentech, který měl podle původních plánů 

postačovat jako rozšíření tradičního souborového systému. 

• QOPT – souborový systém zajišťující přístup k datům uloženým na 

optických médiích. 

• QNetWare – zpřístupňuje data uložená na Novell Netware 

serverech. 

• QNTC – přes tento souborový systém je možné přistupovat 

k datům a prostředkům v sítích Microsoft Windows. 

• QFileSvr.400 – i5/OS souborový server, zajišťující transparentní 

přístup k ostatním souborovým systémům na platformě i5. Jedná se 

o přístup skrze hierarchickou databázovou strukturu. 

• NFS – síťový souborový systém umožňující uživateli přístup 

k datům uloženým na vzdálených NFS serverech. Původně byl 

vyvinut společnými silami společností Sun Microsystems a IBM. A 

to za účelem zpřístupnění síťových dat klientským PC jako by se 

jednalo o data na lokálně připojeném disku. To se psal rok 1984. 
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5.2. Subsystémy a joby 

Celý systém je rozdělený do několika subsystémů. Subsystém je zde ve 

smyslu určitého předdefinovaného prostředí, jehož prostřednictvím jsou 

přerozdělovány systémové prostředky pro jednotlivé běžící úlohy. Tyto aktivní 

úlohy se v terminologii Systému i5 nazývají joby. 

5.2.1. Standardní subsystémy v i5/OS 

Standardně jsou v i5/OS přítomny následující systémové subsystémy: 

• QCTL – řídící subsystém celého systému s podporou systémové 

konzole (hlavní administrátorská pracovní stanice). 

• QINTER – interaktivní subsystém. Zde běží jednotlivé interaktivní 

úlohy aktuálně přihlášených uživatelů. 

• QBATCH – subsystém řídící běh jobů na pozadí (dávkové úlohy). 

• QCMN – subsystém pro řízení komunikací. 

• QSPL – subsystém pro řízení tisků a tiskových úloh. 

• QSYSWRK – subsystém pro potřeby i5/OS. 

Po nainstalování čistého operačního systému je tomu však jinak. Výše 

popsané subsystémy nahrazuje jediný řídící subsystém QBASE. Ten se však 

dnes prakticky již nepoužívá, jelikož jeho význam byl na menších systémech. 

Použití jediného subsystému ve větších systémech (kam dnes spadají veškeré 

nové implementace) by mělo negativní dopad na průchodnost celého systému. 

Zda bude řídícím subsystémem QBASE nebo QCTL lze ovlivnit nastavením 

systémových hodnot operačního systému.  

Kromě těchto standardních subsystémů lze vytvářet i subsystémy vlastní. 

Čímž můžeme ještě dále zefektivnit průchodnost systému. 
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5.2.2. Joby 

Jak bylo již řečeno, joby jsou aktivními úlohami v systému. Tyto úlohy jsou 

spouštěny pod jednotlivými subsystémy. V závislosti na charakteru dané úlohy. 

V systému lze nalézt následující základní typy úloh: 

• Interaktivní – přihlášení uživatelé v systému. Stěžejním 

požadavkem je zde odezva na akci uživatele v řádu vteřin. 

• Batchové – úlohy běžící na pozadí systému. Zde je požadavkem 

dosáhnout co nejvyšší průchodnosti systému a minimalizovat dobu 

běhu dávkových úloh. 

• Systémové – úlohy samotného operačního systému. 

• Tiskové – jednotlivé úlohy pro tisková zařízení. 

Následují úlohy spouštěné automaticky při startu systému či subsystému, 

úlohy monitorující stavy jednotlivých subsystémů, speciální úlohy na pozadí, 

které vyžadují okamžité zpracování atd. 

Aby bylo možné jednotlivé joby v systému od sebe jednoznačně odlišit, tak 

k jejich identifikaci slouží: 

1) jméno samotné úlohy 

2) jméno uživatele, který úlohu spustil 

3) šestimístné unikátní číslo, přidělené systémem v okamžik vzniku úlohy 

Jednoznačně identifikovaná úloha může tedy vypadat např. takto: 

  TERM07 / STEMPEL / 818326 

5.3. Připojení k systému 

Pro připojení k samotnému systému slouží terminál IBM 5250. Což je 

hardwarové zařízení, které vyžadovalo fyzické kabelové propojení přímo se 

serverem. To se používalo spíše v minulosti. Dnes se s převahou využívá 
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terminálové emulace 5250, která se nainstaluje do klientského operačního 

systému jako samostatná aplikace. Ta pak využívá, dnes běžného, síťového 

protokolů TCP/IP a lze se tak k serveru připojit téměř odkudkoliv. Nezáleží, zda 

se právě nacházíme v lokální síti nebo jsme připojení pomocí VPN spojení 

z druhého konce světa. 

5.3.1. Konfigurace terminálové emulace IBM 5250 

Nejběžněji používanou terminálovou emulací IBM 5250 je bezpochyby 

softwarový balíček  iSeries Access. Dodávaný k serverům přímo společností 

IBM. Zde je po instalaci zapotřebí základní konfigurace, kterou si teď popíšeme. 

Bude popsána pro operační systém Microsoft Windows, který má v klientských 

operačních systémech dominantní převahu.  

Pokud máme správně nainstalovanou aplikaci iSeries Access, tak bychom 

v nabídce Start -> IBM iSeries Access for Windows -> Emulator měli vidět 

položku Start or Configure Session. Spustíme  tedy aplikaci, na kterou tento 

zástupce odkazuje. 

 

Obrázek č.3 – Rozhraní aplikace IBM Personal Communications 

Zobrazí se okno aplikace IBM Personal Communications viz. obrázek 

č.3. V pravé části okna je tlačítko s popisem New session. Po klepnutí na něj 

zahájíme konfiguraci nové terminálové emulace viz. obrázek č.4. 
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Obrázek č.4 – Konfigurace nové terminálové emulace IBM 5250 

Zde je třeba vyplnit minimálně následující parametry:  

• System name - jméno cílového systému resp. IP adresa pro jeho 

jednoznačné určení. 

• Workstation ID - identifikátor pracovní stanice, který buď bude 

stejný jako jméno počítače (Use Computer Name), nebo totožný 

s uživatelským jménem ve Windows (Use Windows User Name) a 

nebo si lze určit vlastní (Specify Workstation ID). Ať už bude 

vybráno cokoliv, pro zvolený identifikátor pracovní stanice musí 

v systému existovat odpovídající popis zařízení (objekt typu 

*DEVD). Pokud nebude existovat a systém nebude nastaven tak, 

že si jej sám vytvoří, nebude se možné k systému připojit. 

• Type of emulation – jelikož je možnost emulovat nejen 

obrazovkový terminál (Display), ale i tiskové zařízení (Printer), je 

zde na výběr. Nás bude zajímat displej. U něj je ještě možné zvolit 

maximální možné rozlišení (Size), které bude schopna emulace 
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zobrazit. To je uváděno v počtu řádků na obrazovku a počtu znaků 

na řádek, jelikož se jedná o textovou obrazovku. 

• Host code-page – výběr jazykové stránky klientského operačního 

systému. Měla by být automaticky vybrána hodnota odpovídající 

operačnímu systému, z kterého byla konfigurace spuštěna. 

•  Port number – číslo portu, na kterém cílový systém vyčkává na 

požadavky o připojení. Jelikož se jedná o terminálovou emulaci, pro 

tyto účely je vyhrazen obecně známý port číslo 23, který je i 

standardně předvyplněn. 

Vyplníme tedy hodnoty odpovídající našemu systému a potvrdíme 

tlačítkem OK. 

Jelikož se jedná o první spuštění emulace, budeme po vyplnění 

konfigurace ještě požádáni o zvolení způsobu zadávání přihlašovacích 

informací (Obrázek č.5). 

Je na výběr z následujících možností: 

• Use Windows user name and password – při spouštění emulace 

nebude třeba nic zadávat. Použije se automaticky uživatelské 

jméno a heslo aktuálně přihlášeného uživatele ve Windows. 

• Use default user ID – bude automaticky používáno toto vyplněné 

uživatelské jméno. V případě, že heslo zvoleného uživatele bude 

uloženo v seznamu hesel Windows, dojde nejprve k pokusu použití 

tohoto hesla. V případě, že se nebude shodovat s heslem 

v Systému i5 nebo v systému Windows nebude uloženo žádné 

heslo pro zvoleného uživatele, budeme k zadání hesla vyzváni. 

• Prompt every time – uživatelské jméno a heslo bude třeba vždy 

vyplnit. 
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• Use Kerberos principal name – bude použito uživatelské jméno a 

heslo, které bylo použito při přihlášení do domény Microsoft 

Windows. 

 

Obrázek č.5 – Volba zadávání přihlašovacích informací emulace 

Tímto krokem je konfigurace kompletní. Pokud je nastaveno vše správně, 

dojde k navázání spojení se serverem. 

5.3.2. První přihlášení k systému 

Po úspěšném navázání komunikace se zobrazí přihlašovací obrazovka 

cílového serveru a lze tak provést přihlášení. 

Standardní přihlašovací obrazovka má podobu jako na obrázku č.6. 

Vidíme zde k jakému systému se přihlašujeme, pod jakým subsystémem bude 

přihlášena naše interaktivní úloha a jaké je ID naší pracovní stanice. Kromě 

uživatelského jména a hesla můžeme zadat program nebo menu, které se má 

vyvolat ihned po našem přihlášení. Lze také nastavit výchozí knihovnu. Tyto 

parametry jsou však nepovinné. 
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Obrázek č.6 – Standardní přihlašovací obrazovka Systému i5 

Přihlašovací obrazovku lze však personalizovat a ta pak může vypadat 

např. jako obrázek č.7. V takovéto formě je používána ve společnosti, kde 

Systém i5 administruji. 

 

Obrázek č.7 – Personalizovaná přihlašovací obrazovka Systému i5 

5.4. Systém menu 

Po přihlášení k systému se zpravidla administrátorovi zobrazí hlavní 

systémové menu viz. obrázek č.8. Zpravidla proto, že si samozřejmě lze určit, 

co se každému uživateli zobrazí po přihlášení. To lze buď nastavit přímo 
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v uživatelském profilu každého uživatele a nebo zvolit požadovaný program či 

menu při přihlašovaní k systému. 

 

Obrázek č.8 – Hlavní systémové menu 

Hlavní systémové menu pomůže administrátorovi především v začátcích, 

kdy nemá patřičné příkazy ještě dostatečně zažité. 

V menu se lze pohybovat zadáváním jednotlivých číselných voleb. Ty jsou 

uvedeny před každou položkou menu a zadávají se na příkazový řádek. Zde lze 

samozřejmě zadávat i jednotlivé systémové příkazy, pokud je již známe. 

Kromě hlavního menu jsou v systému předpřipravena ještě další pomocná 

menu, která obsahují skupiny vybraných příkazů v závislosti na charakteru role 

uživatele v systému. Stručný přehled těch důležitějších: 

• ASSIST – pro operátorskou podporu systému 

• BACKUP – úlohy spojené se zálohováním systému 

• MAIN – hlavní systémové menu uvedené na obrázku č.8 

• MAJOR – všechny příkazy systému rozdělené do skupin 

• POWER – obsluha a plánování vypínání / zapínání systému 
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• SETUP – nastavování parametrů systému 

• SYSTEM – pouze základní systémové příkazy 

Mimo předpřipravená menu si lze samozřejmě vytvářet menu vlastní. 

Jednotlivá menu lze kdykoliv vyvolat i při práci v systému. Stačí na příkazový 

řádek vložit GO a jméno menu, které se má zobrazit. To už ale začínáme 

používat příkazy systému. 

5.5. Logika příkazů 

 Předpřipravená menu jsou sice krásná věc, ale Systém i5 se hlavně 

administruje zadáváním textových příkazů na příkazový řádek. Tyto systémové 

příkazy mají svou jednoduchou logiku, jejímž osvojením se správa dosti 

usnadňuje. Proto je důležité si skladbu jednotlivých příkazů vysvětlit a zažít 

hned na začátku administrace. 

Naprostá většina příkazů se skládá ze dvou částí: 

1) slovesa – činnost, která má být vykonána. Zkrácena do tří 

písmenné formy vycházející z anglického slovesa. Příklady 

nejběžnějších zkratek s jejich významy: 

• CFG – configure – konfigurovat 

• CRT – create – vytvořit 

• CHG – change – změnit 

• CPY – copy – kopírovat 

• DLT – delete – smazat 

• DSP – display – zobrazit 

• PRT – print – vytisknout 

• RST – restore – obnovit 
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• SAV – save – uložit 

• SND – send – poslat 

• WRK – work – pracovat 

2) podstatného jména – kterým se upřesňuje čeho se požadovaná 

činnost týká. Opět je základem zkrácená forma anglického slova. 

Zpravidla také do tří písmenné formy, ale není to již pravidlem. 

Mohou vznikat také složeniny těchto zkratek, pokud se jedná o 

více slov. Zde je také pár příkladů pro lepší představu: 

• ACTJOB – active job – aktivní úloha 

• CMD – command - příkaz 

• DEVD – device description – popis zařízení 

• F – file – soubor 

• LIB – library – knihovna 

• OBJ – object- objekt 

• SPLF – spool file – tiskový soubor 

• WTR – writer - tiskárna 

Na základě výše popsaných pravidel vzniknou např. příkazy:  

• WRKOBJ - práce s objekty 

• CRTLIB – vytvoření nové knihovny 

• SAVOBJ – uložení objektu 

Pokud si nelze potřebný příkaz vybavit, je v systému připraveno ještě 

několik pomůcek. Například když je znám pouze začátek daného příkazu. Stačí 

jej zapsat na příkazový řádek následovaný znakem hvězdičky a systém zobrazí 
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všechny příkazy, které na zadaný text začínají i s jejich popisky. Po zadání 

WRK* tedy uvidíme všechny příkazy, které s něčím pracují. 

Druhou nápovědou mohou být další předpřipravená menu v systému, 

která obsahují skupiny vzájemně souvisejících příkazů. Názvy těchto menu 

začínají vždy tří písmennou zkratkou CMD a následované dalšími třemi 

písmeny, vystihujícími logickou skupinu těchto příkazů. Víme například, že 

chceme provádět nějaké činnosti s objektem. Příkazem GO CMDOBJ se tedy 

vyvolá menu obsahující přehled příkazů pro práci s objekty. 

5.6. Zadávání příkazů 

Příkazy se zadávají na vyhrazený příkazový řádek ve spodní části 

obrazovky. Systém nerozlišuje malá a velká písmena. Za příkazem mohou být 

uvedeny parametry, oddělené mezerou. 

Pro zadávání parametrů nabízí systém ale pohodlnější možnost – tzv. 

„prompting“. Kdy jsou na obrazovku vypsány vstupní pole se všemi parametry, 

které program umožňuje zadat. Není si tak třeba jednotlivé parametry 

pamatovat. Pokud program vyžaduje zadání některých parametrů, je tato 

vstupní obrazovka zobrazena automaticky. V případě, že program obsahuje 

pouze nepovinné parametry, je na uživateli, aby si možnost zadání parametrů 

sám vyvolal. Jinak je program zavolán s výchozími parametry. Což může mít 

někdy neblahé důsledky. Když je tedy zapotřebí zadat jiné než výchozí 

parametry, musí se po zadání příkazu stisknout funkční klávesa F4. Namísto 

klasického ENTERu.  

5.7. Rezervované funkční klávesy 

V systému je k dispozici celkem 24 funkčních kláves a řada z nich má 

rezervované následující funkce operačního systému: 

• F1 – nápověda. Je třeba nejprve nastavit kurzor do oblasti, ke které 

je nápověda vyžadována. 

• F3 – ukončení prováděné úlohy a návrat o obrazovku zpět. 
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• F4 – zadávání parametrů volaných příkazů. 

• F5 – obnovení informací na obrazovce. 

• F9 –  zobrazí posledně zadaný příkaz na příkazový řádek. 

• F12 – návrat na předchozí obrazovku. 

• F23 – přepnutí na zobrazení dalších číselných voleb, které je 

možné zadávat před seznamy. Ve vyhrazené informační části je 

možné zobrazit pouze jejich omezený počet. 

• F24 – zobrazení dalších funkčních kláves. Stejně jako 

v předchozím případě, oblast pro zobrazení jednotlivých funkčních 

kláves je omezená a touto klávesou se přepíná mezi nimi. 

Na standardní klávesnici je však pouze 12 funkčních kláves. Každá z nich 

má tedy funkce dvě a druhá řada funkcí F13 až F24 se vyvolává s přidržením 

klávesy SHIFT.   Např. klávesa F23 je pak vyvolána stisknutím kláves 

SHIFT+F11. 

5.8. Základní příkazy i5/OS 

V této závěrečné části kapitoly o administraci se seznámíme se 

základními příkazy i5/OS, které patří k těm administrátory denně používaným. 

5.8.1. Logy 

Mezi základní činnosti, každého administrátora odpovědného za systém, 

patři prohlížení logů. Logy obsahují cenné informace o průběhu jednotlivých 

úloh v systému a přehled událostí, které se při běhu systému vyskytly. Logů je 

v systému hned několik s korespondujícími příkazy pro jejich prohlížení: 

• DSPLOG – zobrazí hlavní systémový LOG, též nazývaný history 

log. 
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• DSPJOBLOG – zobrazí log konkrétního jobu v systému. V případě, 

že není zadán žádný parametr, je zobrazen log aktuálně prováděné 

úlohy, tudíž aktuálně přihlášeného uživatele. 

• DSPDSTLOG – zobrazí distribuční log, který obsahuje informace o 

posílaných , přijímaných a přesměrovaných datech. 

5.8.2. Zprávy 

Pro každého uživatele a terminál je automaticky v systému vytvářena 

fronta zpráv. Ta slouží k přijímání zpráv o stavu prováděné úlohy a zasílání 

zpráv mezi jednotlivými uživateli (terminály). 

Zprávy mohou být pouze informačního charakteru a nebo mohou 

vyžadovat také nějakou odpověď od uživatele. Například v případě, kdy 

nastane neočekávaná chyba v průběhu provádění úlohy. Systém zašle 

chybovou zprávu o neúspěšnosti provedení konkrétního příkazu a čeká na 

odpověď uživatele, jak má běh úlohy pokračovat dále. 

Pro administrátory systému je důležitá speciální fronta zpráv *SYSOPR, 

která by měla být pravidelně kontrolována. Jelikož se zde hromadí chybové 

zprávy jednotlivých úloh systému. Čekajících na rozhodnutí administrátora 

potažmo operátora systému. 

A nyní pár základních příkazů pro práci se zprávami: 

• DSPMSG – zobrazení fronty zpráv daného uživatele. 

• SNDMSG – odeslání zprávy pro uživatele. 

• SNDBRKMSG – odeslání zprávy pro terminál. Tato zpráva bude 

okamžitě zobrazena na obrazovce zadaného terminálu. 

• WRKMSG – práce se zprávami aktuálního uživatele. 
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5.8.3. Monitorování stavu systému 

Příkazem WRKSYSSTS lze monitorovat v jakém stavu se systém právě 

nachází. Je zde vidět především aktuální vytížení procesoru, počet jobů 

v systému, rozdělení a obsazenost operační paměti a obsazenost pevných 

disků. Lze tak vysledovat úzké hrdlo systému a provést případná opatření. 

 

Obrázek č.9 – Monitorování stavu systému příkazem WRKSYSSTS 

Stav a počet používaných disků lze dále zobrazit příkazem WRKDSKSTS. 

 

Obrázek č.10 - Přehled pevných disků v systému (WRKDSKSTS) 
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5.8.4. Práce s joby a subsystémy 

Velice užitečným příkazem pro práci s joby a subsystémy je 

WRKACTJOB. Který zobrazuje aktuální stav úloh a subsystémů. A vazbu mezi 

nimi. Dále v jakém stavu se nacházejí, jak moc vytěžují systém a kolik jich 

v systému celkem je. Lze s nimi dále pracovat - pozastavovat, následně 

uvolňovat, ukončovat atd. 

 

Obrázek č.11 – Práce s aktivními úlohami pomocí příkazu WRKACTJOB 

Pro práci s úlohami jsou připraveny ještě další příkazy: 

• WRKJOB – práce s konkrétní úlohou. 

• WRKUSRJOB – práce se všemi úlohami konkrétního uživatele. 

• WRKSBSJOB – práce s úlohami konkrétního subsystému. 

• WRKJOBSCDE – naplánování automatického spouštění úlohy. 

• DSPJOB – zobrazení parametrů úlohy. 

• CHGJOB – změna parametrů úlohy. 

• ENDJOB – ukončení úlohy. 

• TFRJOB – přesunutí běžící úlohy pod jiný subsystém. 
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• TFRBCHJOB – přesunutí dávkové úlohy pod jiný subsystém. 

Se subsystémy lze také pracovat WRKSBS, startovat je STRSBS a 

ukončovat ENDSBS. 

5.8.5. Uživatelské profily 

K pravidelné činnosti patří zajisté i práce s uživatelskými profily. Existuje 

řada systémových uživatelských profilů, které jsou v systému přítomny hned po 

instalaci operačního systému. Ty lze jednoduše rozpoznat od ostatních, jelikož 

začínají vždy písmenem „Q“. To však přináší jistá bezpečnostní rizika, jelikož 

mají nastavena vždy výchozí hesla, která jsou obecně známá. Proto se v první 

řadě doporučuje změna hesel u těchto systémových profilů.  

Dále je důležité vědět, že se v systému nachází uživatelský profil 

QSECOFR. Což je systémový profil s absolutně nejvyššími oprávněními. 

Některé citlivé části systému jsou přístupné pouze pod tímto profilem. Proto je 

velice důležité přístup k tomuto profilu chránit a zvolit pro něj dostatečně silné 

heslo. 

Stěžejním příkazem pro práci s profily je WRKUSRPRF, přes který lze 

komplexně vykonávat všechny činnosti s uživatelským profilem spojené. Tzn. 

vytváření, kopírování, zobrazení, mazání a provádění změn v nastavení profilu. 

Pro jednotlivé úkony existují i samostatné příkazy: 

CRTUSRPRF – vytvoření uživatelského profilu. 

CHGUSRPRF – změna uživatelského profilu. 

DLTUSRPRF – odstranění uživatelského profilu. 

DSPUSRPRF – zobrazení uživatelského profilu. 

Pro práci se skupinovými profily se používá stejných příkazů. Jelikož 

v systémech i5 je skupinový profil vlastně jen dalším uživatelským profilem, 

který se poté udává v parametru GRPPRF jednotlivých uživatelů. 
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5.8.6. Zálohování 

Systém těchto rozměrů je zapotřebí samozřejmě zálohovat. V operačním 

systému je předpřipraveno několik příkazů, které umožňují provádět zálohu 

jednotlivých knihoven a objektů. A poté i jejich obnovu. K zálohování je sice 

většinou používáno sofistikovanějších zálohovacích nástrojů, jako např. již 

v softwarové části zmiňované BRMS/400, ale i přesto je jednotlivé příkazy 

dobré znát: 

• SAVSYS – zálohování systémové části operačního systému. 

• SAVLIB – zálohování knihoven. 

• SAVOBJ – zálohování objektů. 

• RSTOBJ – obnova objektů ze zálohy. 

• RSTLIB – obnova knihoven ze zálohy. 

5.8.7. Ukončení systému 

Nastanou situace kdy je systém třeba legitimně ukončit. Pro tyto účely je 

v systému vyhrazen příkaz PWRDWNSYS. Nastavením jeho parametrů určíme 

o jaký způsob ukončení se bude jednat. Pokud je stěžejním požadavkem 

systém co nejdříve ukončit, je třeba zadat parametr *IMMED. Výchozím, a 

doporučovaným, způsobem ukončení je kontrolované ukončení systému 

(hodnota *CNTRLD). V tomto případě bude systém vyčkávat na dokončení 

jednotlivých právě prováděných úloh. 

Pro naplánované vypnutí systému a další funkce s ukončováním systému 

spřažené je připraveno ještě speciální menu, které lze vyvolat příkazem GO 

POWER.  
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6. ZÁVĚR 

Problematika platformy Systém i5 je velice rozsáhlá. Což vzhledem 

k dlouholeté existenci platformy není ničím překvapujícím. Tato práce se tedy 

zaměřila pouze na opravdové její základy. Tak, aby čtenář získal co 

nejkomplexnější představu o širokých možnostech, které nabízí. A pochopil jak 

systém pracuje. 

Byly probrány základy administrace operačního systému i5/OS. Pro 

začínajícího administrátora by tedy neměl být problém se k systému přihlásit a 

začít provádět příkazy spojené s denními rutinami jako je správa úloh a 

subsystémů, správa uživatelských profilů a monitorování stavu systému.  

Díky objasnění logiky používaných příkazů bychom měli být schopni 

nalézt i příkazy, které nebyly přímo zmíněny a dále se tak rozvíjet. 

Vzhledem k základnímu charakteru zde uvedených informací však nelze 

očekávat, že budou získané vědomosti postačovat k dlouhodobějšímu záměru 

administrovat tento systém. 

Je třeba se o systém dále zajímat a využít podané pomocné ruky jako 

pomyslného odrazového můstku při dalším samostudiu. Systém i5 je natolik 

rozsáhlý, že již nebylo možné obsáhnout témata jako jsou např. vstupní / 

výstupní fronty, tiskové úlohy a práce s tiskovými zařízeními. Možnosti 

zabezpečení systému, přehled základních systémových hodnot, které ovlivňují 

běh celého systému a tak by se dalo pokračovat.  

Po zažití základů systému by se budoucí administrátor měl zaměřit na 

jazyk CL/400, který mu jeho práci dokáže značně usnadnit.  
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