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Η Jane Brownlow ήταν η επιμελήτρια υλοποίησης αυτού του βιβλίου, το οποίο σημαίνει 
ότι είχε το γενικό πρόσταγμα. Γνωρίζω την Jane περισσότερο από δέκα χρόνια και 
εξακολουθώ να είμαι ευτυχής που συνεργάζομαι μαζί της. Επίσης, Jane, σε ευχαρι-

στώ που δεν ήσουν τόσο αυστηρή στις χρονικές προθεσμίες!
Η Joya Anthony ήταν η συντονίστρια ύλης γι’ αυτό το βιβλίο. Αυτή είναι μια πραγματικά 

δύσκολη δουλειά και είναι ουσιαστικά η διαχειρίστρια έργου για το βιβλίο. ∆ηλαδή, αυτή η 
θέση αφορά στη διασφάλιση του συντονισμού όλων των μερών του βιβλίου, στο να ξέρεις 
πού βρίσκονται τα κεφάλαια ανά πάσα στιγμή, και περιστασιακά να θυμίζεις με ευγενικό 
τρόπο στους συγγραφείς (χμ) ότι πρέπει να στρωθούν στη δουλειά και να παραδώσουν 
κάποια κεφάλαια.
Ο τεχνικός επιμελητής αυτής της πέμπτης έκδοσης ήταν ο Bruno Whittle. Οι τεχνικοί 

επιμελητές διαβάζουν όλο το βιβλίο καθώς αυτό γράφεται, και εξασφαλίζουν ότι είναι 
τεχνικά ακριβές. Στα σημεία όπου δίνονται οδηγίες βήμα προς βήμα, τις επαναλαμβάνουν 
για να εξασφαλιστεί ότι εσείς, οι αναγνώστες, θα μπορέσετε να τις εκτελέσετε το ίδιο 
επιτυχώς. Συνεργάζομαι με τον Bruno περισσότερο από 15 χρόνια. Είναι ένας αξιόλογος 
άνθρωπος και βοήθησε στη βελτίωση αυτού του βιβλίου με σημαντικούς τρόπους. 

Ευχαριστίες
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Εισαγωγή

Με την πάροδο των ετών, έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι έχουν 
αποκτήσει καλή –ίσως ακόμη και εντυπωσιακή– εργασιακή γνώση των υπολο-
γιστών, των λειτουργικών τους συστημάτων, των εφαρμογών και των κοινών 

προβλημάτων και των λύσεων σ’ αυτά. Πολλά από αυτά τα άτομα έχουν καταπληκτικές 
ικανότητες όσον αφορά στους επιτραπέζιους υπολογιστές. Ωστόσο, αρκετοί απ’ αυτούς 
δεν έχουν καταφέρει τη μετάβαση στην εργασία με δίκτυα και αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων προκειμένου να αντιληφθούν ως έννοια, να 
κατανοήσουν, να εγκαταστήσουν, να διαχειριστούν και να επιλύσουν προβλήματα δικτύων. 
Σε πολλές περιπτώσεις αυτή η ανικανότητα περιορίζει την ανάπτυξη της καριέρας τους, 
επειδή οι περισσότερες εταιρείες πιστεύουν ότι η εμπειρία στη δικτύωση είναι βασική για 
την κατοχή θέσεων υψηλότερου επιπέδου στην τεχνολογία πληροφορικής (IT). Και, πράγ-
ματι, η εμπειρία στη δικτύωση είναι πολύ σημαντική.
Σίγουρα, τα δίκτυα μπορούν να είναι πολύ περίπλοκα στην εκμάθηση. Μία πρόσθετη 

δυσκολία είναι ότι οι περισσότερες εταιρείες δεν είναι πρόθυμες να επιτρέψουν σε άπειρα 
άτομα να πειραματιστούν και να εκπαιδευτούν με τα δίκτυα χρησιμοποιώντας το δίκτυο 
παραγωγής της εταιρείας! Αυτό αφήνει τον αρχάριο της δικτύωσης στη δύσκολη θέση να 
πρέπει να μάθει σχετικά με τα δίκτυα μ’ έναν απ’ τους ακόλουθους τρόπους:

 ∆ιαβάζοντας έναν ατελείωτο αριθμό βιβλίων και άρθρων

 Παρακολουθώντας μαθήματα και

 κατασκευάζοντας μικρά πειραματικά δίκτυα στο σπίτι, χρησιμοποιώντας διαφόρων 
τύπων και/ή δανεισμένα εξαρτήματα και λογισμικό.
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xx ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το βιβλίο είναι σχεδιασμένο για άτομα που κατανοούν τους υπολογιστές και κα-
τέχουν τις στοιχειώδεις γνώσεις της επιστήμης της πληροφορικής, τα οποία όμως θέλουν 
να μάθουν περισσότερα σχετικά με τα δίκτυα και τη δικτύωση. Υποθέτω ότι κατανοείτε 
και είστε άνετοι με τα παρακάτω θέματα:

 Τον τρόπο, με τον οποίο λειτουργούν τα bits και τα bytes.

 Την έννοια του δυαδικού, οκταδικού, δεκαδικού και δεκαεξαδικού συμβολισμού.

 Τον τρόπο, με τον οποίο λειτουργεί το βασικό υλικό του υπολογιστή και τον τρόπο 
εγκατάστασης και αντικατάστασης των περιφερειακών στοιχείων του υπολογιστή.

 ∆ύο ή τρία επιτραπέζια λειτουργικά συστήματα λεπτομερώς, όπως Windows, 
Macintosh, Linux ή UNIX και ίσως ακόμη και το DOS (ή τη γραμμή εντολών των 
Windows).

 Λεπτομερείς γνώσεις μίας μεγάλης ποικιλίας λογισμικού προγραμμάτων.

Ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι τόσο να σας εκπαιδεύσει όσο και να σας εξοικειώσει. 
Το πρώτο μέρος του βιβλίου αναλύει τη βασική τεχνολογία της δικτύωσης και το υλικό της. 
Ο σκοπός αυτού του μέρους είναι να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τα βασικά στοιχεία 
της δικτύωσης, ούτως ώστε να μπορέσετε να κατασκευάσετε ένα γενικό πλαίσιο, μέσα στο 
οποίο να μπορέσετε να προσαρμόσετε γνώσεις, οι οποίες είναι πιο λεπτομερείς στην επι-
λεγμένη περιοχή της ειδικότητάς σας. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου σας εξοικειώνει με δύο 
σημαντικά λειτουργικά συστήματα δικτύου: τα Windows Server 2008 και το Fedora Linux. 
Στο δεύτερο μέρος επίσης μαθαίνετε τα βασικά για την εγκατάσταση και τη διαχείριση 
αυτών των λειτουργικών συστημάτων δικτύου.
Το βιβλίο αυτό είναι σχεδιασμένο ως ένα σημείο αφετηρίας, από το οποίο μπορείτε 

να αρχίσετε να επιδιώκετε πιο λεπτομερείς γνώσεις στις περιοχές που σας ενδιαφέρουν. 
Παρακάτω, παρατίθενται κάποιες προτάσεις για περιοχές, που ίσως θελήσετε να διερευ-
νήσετε, βάσει των στόχων της καριέρας σας:

∆ιαχειριστής μικρού ως μέτριου δικτύου  Αν σχεδιάζετε την κατασκευή και τη δια-
χείριση δικτύων με 200 ή λιγότερους χρήστες, θα πρέπει να διευρύνετε τις γνώσεις 
σας μελετώντας τα λειτουργικά συστήματα δικτύου που σκοπεύετε να χρησιμοποιή-
σετε, το υλικό του διακομιστή (server), τη διαχείριση του PC-πελάτη (client PC) και 
τη διαχείριση του δικτύου. Ίσως βρείτε πιο λεπτομερείς γνώσεις σχετικά με το υλικό 
του δικτύου, όπως είναι οι δρομολογητές (routers), οι γέφυρες (bridges), οι πύλες 
(gateways), οι μεταγωγείς (switches) και άλλα παρόμοια χρήσιμα στοιχεία, στα οποία 
όμως δεν επικεντρώνεστε σε σημαντικό βαθμό.

∆ιαχειριστής μεγάλου δικτύου  Αν σκοπεύετε να εργαστείτε σε δίκτυα με περισ-
σότερους από 200 χρήστες, τότε χρειάζεται να επιδιώξετε λεπτομερείς γνώσεις 
σχετικά με τη διευθυνσιοδότηση και δρομολόγηση του TCP/IP και σχετικά με το υλικό 
του δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των δρομολογητών, των γεφυρών, των πυλών, 
των μεταγωγέων και των τειχών προστασίας (firewalls). Επίσης, στα μεγάλα δίκτυα 
οι διαχειριστές έχουν την τάση να ειδικεύονται σε ορισμένες περιοχές κι έτσι θα 
πρέπει να έχετε υπόψη σας μερικές περιοχές συγκεκριμένης εξειδίκευσης, όπως δια-
κομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως το Lotus Notes ή το Microsoft Exchange 
ή διακομιστές βάσης δεδομένων, όπως την Oracle ή τον SQL Server.
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xxiΕΙΣΑΓΩΓΗ

∆ιαχειριστής Internet  Στην εποχή μας, πολλοί άνθρωποι επιδιώκουν εξειδίκευση 
σε τεχνολογίες βασισμένες στο Internet. Ανάλογα με την περιοχή, στην οποία θέλε-
τε να εργαστείτε, θα πρέπει να μάθετε περισσότερα πράγματα σχετικά με τους 
διακομιστές web και FTP, για το HTTP και για άλλα πρωτόκολλα Internet επιπέδου 
εφαρμογής, για το CGI και άλλες τεχνολογίες δέσμης ενεργειών web, για σχεδίαση 
HTML και για συνδέσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου SMTP. Ίσως, επίσης, θέλετε να 
γίνετε ειδικός στο TCP/IP και σε όλα τα πρωτόκολλα που σχετίζονται μ’ αυτό, στους 
κανόνες διευθυνσιοδότησης και σε τεχνικές δρομολόγησης.

Υποστήριξη τελικού χρήστη  Αν η βασική εργασία σας είναι η υποστήριξη τελι-
κών χρηστών, ενδεχομένως με υποστήριξη εφαρμογών client υπολογιστών, μπορεί 
ακόμα να ωφεληθείτε από μία βαθύτερη κατανόηση της δικτύωσης. Οι εφαρμογές 
των  client υπολογιστών αλληλεπιδρούν συνήθως με το δίκτυο και η κατανόηση των 
δικτύων θα σας βοηθήσει αναμφισβήτητα να είστε πιο αποδοτικός.

Αν προσπαθείτε να βρείτε δουλειά στον χώρο της δικτύωσης, σας προτείνω να βρείτε 
καταχωρίσεις αγγελιών στο Internet και να εξετάσετε προσεκτικά τις απαιτήσεις της εργα-
σίας. Αυτή ίσως είναι μία χρήσιμη τεχνική για να κατευθύνετε κατάλληλα τις σπουδές σας. 
Όταν το κάνετε αυτό, θα παρατηρήσετε ότι για τις πιο σημαντικές θέσεις εργασίας, οι 
περισσότεροι εργοδότες ζητούν άτομα τα οποία να είναι πιστοποιημένα από τη Microsoft, 
τη Cisco, τη Novell ή από άλλες εταιρείες.
Θα πρέπει να σκεφτείτε σοβαρά την περίπτωση να αποκτήσετε μια ανάλογη πιστο-

ποίηση. Μολονότι οι πιστοποιήσεις δεν αντικαθιστούν ποτέ την εμπειρία, είναι ένας τρόπος 
με τον οποίο κάποιος μπορεί να επιδείξει το δέον επίπεδο γνώσης και εμπειρίας σε μία 
συγκεκριμένη περιοχή. Αυτή η διαφορά ενδεχομένως να είναι σημαντική, ώστε να έχετε 
τις καλύτερες προσφορές εργασίας και για να μπορέσετε να αποκομίσετε περισσότερη 
εμπειρία. Συχνά, μία κατάλληλη πιστοποίηση αξίζει όσο αρκετά χρόνια εργασιακής εμπει-
ρίας όσον αφορά στην αποζημίωση και στην ικανότητα ανάληψης πρόσθετων ευθυνών κι 
έτσι αυτή αποτελεί μία επένδυση στον εαυτό σας, η οποία θα σας αποδώσει σε σχετικά 
σύντομο χρονικό διάστημα.
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