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Előszó
Ezt a könyvet azoknak szánjuk, akik otthonra, vagy kisebb irodába
maguk kívánnak számítógép-hálózatot kialakítani.
Sokan tévesen úgy gondolják, hogy számítógép-hálózatra csak a
nagyobb cégeknek lehet szükségük, otthonra, vagy kisebb vállalkozásoknak nem éri meg kiépíteni a gépek közti kapcsolatot. A valóságban
azonban ez nem így van. Ma már egy számítógép árának töredékéért
ki tudjuk alakítani a kisebb hálózatokat, amelyek aztán nagymértékben megkönnyíthetik munkánkat, vagy élvezetesebbé tehetik szórakozásunkat. Mivel egyre gyakoribb az otthoni munkavégzés, nem árt
hangsúlyt fektetni annak hatékonyságára sem, melyben a hálózatok
egyre nagyobb szerephez jutnak.
De miért is építenénk otthonra számítógép hálózatot?
Nos a kérdésre a választ mindig a konkrét igény dönti el, de álljon
itt csupán példaként néhány érv, amiért megérheti. Ha esetleg van
több számítógépünk is otthon, például az asztali gép mellett egy
notebook, vagy a gyereknek is van saját gépe, úgy a hálózat segítségével sokkal egyszerűbben vihetünk át adatokat, fájlokat egyik gépről
a másikra. A hálózat segítségével nyomtathatunk a másik gépre kapcsolt nyomtatóra, használhatjuk annak erőforrásait, de a hálózat segítségével egy internetkapcsolat esetén is tudunk több gépen internetezni. (Esetleg a spórolás kedvéért megosztani azt a szomszéddal,
hogy csak egy díjat kelljen fizetni, ami egy-két hónap díjából már meg
is térül.) Lehetőségünk van egymás ellen játékokat játszani két, vagy
több gépen, esetleg rákötve a hálózatra biztonságtechnikai kamerarendszerünket, vagy épületautomatizálási rendszerünket, a számítógép segítségével ellenőrzésünk alá vonhatjuk lakásunkat. Természetesen számos érvet lehetne még a hálózat kialakítása mellett felsorakoztatni, de ezekről majd a későbbi fejezetekben szólunk.
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Nem árt azonban rögtön az elején tisztázni, hogy a számítógéphálózat fogalma alatt nem csak a gépeket összekötő kábeleket kell
értenünk, hanem nagyon sok egyéb eszközt és szoftvert is. Sőt, ma
már vezeték nélkül is kialakíthatunk hálózatot, így ha nem akarunk
kábelezni, megfizethető áron készíthetünk rádiós hálózatot is.
Sok esetben még egyetlen gép esetén is megéri kialakítani a hálózatot, mivel a technika fejlődésével egyre több olyan berendezés lesz,
amelyek kommunikációjához felhasználhatjuk azt.
Egy kisebb, szerver nélküli, adminisztrációt nem igénylő hálózat kialakítása ráadásul az anyagiak szempontjából igen olcsón kialakítható,
hiszen ma már szinte minden gépben találunk alaplapra integrált hálózati kártyát, így akár elvileg már egy százforintos kábel segítségével
is készíthetünk számítógép-hálózatot. Persze ha többet várunk el, úgy
ennél több kell, de nem szükséges súlyos százezrekben gondolkodni.
Ráadásul az összetettebb hálózatok fenntartása és konfigurálása is
nehezebb feladat.
E könyv azért készült, hogy a fentiek ne jelentsenek problémát
még az e témában járatlan felhasználóknak se. A könyv megismerteti
olvasóját a kisebb hálózatok építéséhez szükséges tudnivalókkal, valamint segítséget nyújt a tervezéshez és a kivitelezéshez, a különböző
eszközök kiválasztásához és konfigurálásához, de természetesen kitérünk az újabb technikák adta lehetőségekre, a takarékos megoldásokra, a biztonsági kérdésekre is.
A könyvben leírtak a lehetőségekhez mérten rendszerfüggetlenek,
tehát nagyrészt ugyanazok érvényesek Windows-os és Linuxos környezetben is, csupán a gépen történő beállítások módja lehet kissé
eltérő. A példákat azonban főként a Windows XP operációs rendszeréből hoztuk.
A hálózatok megismerése során sajnos rengeteg szakkifejezéssel is
találkozunk. E kifejezések jeletését a könyvben természetesen részletesen ismertetjük, hogy ne maradjanak ismeretlen szavak, amelyek
aztán a későbbi megértést akadályoznák. Mindezen túl a könyv végén
található szószedet is segít e kifejezések megértésében.
Könyvünket tehát elsősorban nem a profiknak, hanem a gép kezelésében már valamicske jártasságot szerzett, érdeklődő természetű
embereknek ajánljuk.

