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Slovo úvodem
Operaêní systém Linux je mezi administrátory serverĎ velmi oblíbený a jeho zastoupení
na trhu stále roste. Dnes v podstatø sotva naleznete stĆednø velkou firmu, v níž by nebyl
nasazen alespoĀ na firewallu. Jeho výhodou jsou oproti komerêním systémĎm pĆedevším
nižší náklady, robustnost, škálovatelnost, pĆizpĎsobivost a vysoký výkon. Stejné klady ale
dokáže nabídnout i „domácím“ uživatelĎm, kteĆí by si chtøli postavit vlastní poêítaêovou
síČ. Obvykle chtøjí sdílet pĆipojení k internetu v rámci jednoho domu, nabídnout své soubory ke sdílení nebo si jen tak vyzkoušet, co správa takového serveru obnáší.
V mnoha diskusních fórech pak najdeme pĆíspøvky jako: „Ahoj, chci pĆipojit náš panelák k internetu a slyšel jsem, že ten Linux je na to vhodný. Kde mám zaêít?“ Podobnými
dotazy se diskuse jen hemží a tato tematika se v pravidelných intervalech objevuje vždy
znovu a znovu.
Držíte v ruce knihu, která by vám møla na podobnou otázku dát jasnou a pĆesnou odpovøó. Dozvíte se, co budete potĆebovat, jak se na vše pĆipravit a pĆedevším se nauêíte
jednotlivé služby zprovoznit. Velkou výhodou této publikace je, že od êtenáĆe neoêekává
v podstatø nic. NepĆedpokládám, že víte, co je to TCP, jak se nastavuje v Unixu IP adresa,
ani proê potĆebujete DNS a co to vlastnø je. Vše bude postupnø vysvøtleno na mnoha

Slovo úvodem
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pĆíkladech z praxe a do celé problematiky tak proniknete velmi pĆirozenou a nenásilnou
cestou.
PĆestože je vše psáno na míru systému GNU/Linux, møla by být vøtšina postupĎ použitelná i v ostatních systémech unixového typu. Pro všechny podobné systémy je k dispozici
mnoho softwaru, a proto by nemøl být problém jej provozovat i v jiném prostĆedí. MĎžete
tak místo Linuxu sáhnout tĆeba po NetBSD, OpenSolaris a podobnø.
Ke knize mĎžete pĆistupovat jednak jako k uêebnici, ale také jako k manuálu. Doporuêuji
kombinovat obojí. Nejprve si pĆeêtøte hlavní êásti postupnø jako uêebnici a pak se k jednotlivým kapitolám vracejte, jak budete sami potĆebovat.

Struktura knihy
Kniha je rozdølena do tĆí êástí. První vás uvede do obecné problematiky poêítaêových sítí,
vysvøtlí teorii, kterou budete potĆebovat pozdøji, a nauêí vás nøkteré základní operace
potĆebné k administraci Linuxu. Doporuêuji tuto êást pĆeêíst pozornø a postupnø jako
uêebnici, tedy od zaêátku do konce.
Druhá êást se pak zabývá praxí, a to v míĆe, jak jen to je možné. Zde se nauêíte to hlavní,
tedy konfigurovat server, spouštøt jednotlivé služby a Ćídit provoz celého vytvoĆeného
systému. Tato êást pĆipomíná více než ta pĆedchozí manuál. MĎžete se v ní pohybovat
podle potĆeby a zajímat se o jednotlivé služby. Kapitoly jsou provázány jen minimálnø,
a tak není potĆeba êíst je všechny.
Poslední êást knihy tvoĆí pĆílohy, ve kterých naleznete seznam nejbøžnøjších TCP portĎ,
doporuêenou literaturu k dalšímu studiu a internetové odkazy. SamozĆejmø nechybí ani
vždy tak dĎležitý rejstĆík.

Typografické konvence
V knize jsou využívány rĎzné typografické prvky, jako zvláštní druhy písma nebo speciální odstavce, oznaêené piktogramem êi ikonou. Jejich cílem je usnadnit êtenáĆĎm orientaci
v textu a celkovø usnadnit práci s knihou pĆi studiu i pĆi hledání odpovødi na konkrétní
problém. Jedná se o následující vøci:

9
Kurziva oznaêuje názvy internetových adres a odkazĎ.
9
Tuênø jsou oznaêeny pĆípadné názvy karet, dialogových oken, pĆíkazĎ z nabídek
programĎ a obecnø texty, které považujeme za dĎležité.

9
Pro názvy kláves a klávesových zkratek jsou použity KAPITÁLKY.
9
Poêítaêové kódy a názvy souêástí operaêního systému Linux jsou koneênø sázeny
neproporcionálním písmem.
Dále najdeme v knize tyto speciální odstavce:
známka
Po

Tento symbol oznaêuje odstavec, který rozšiĆuje probíranou problematiku o nøjakou zajímavost êi výjimeênost. Poznámka není
nezbytná k pochopení dané problematiky, vøtšinou upozorĀuje na
další používané termíny oznaêující stejnou skuteênost a prozrazuje
další souvislosti.
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ozornění
Up

Podøkování
Podøkování patĆí pĆedevším mé ženø PetĆe, která pĆehlíží mnoho mých nedostatkĎ a je
mi v životø silnou oporou. Døkuji také celé své rodinø, která, aê rozeseta po celé republice, je stále se mnou. Nesmím zapomenout ani na všechny své vørné pĆátele a fanoušky.
A pochopitelnø døkuji i vám, êtenáĆĎm – je to pĆedevším vaše kniha!

Slovo úvodem

Slovo úvodem

VykĆiêník zase upozorĀuje na fakta, která byste møli urêitø vødøt, na
situace, na nøž byste møli dávat pozor, a na komplikace, se kterými
se mĎžete pĆi práci setkat.
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I.
Úvod do problematiky
poêítaêových sítí
Na poêátku bylo slovo. Tedy v tomto pĆípadø chuČ postavit si vlastní poêítaêovou síČ.
PĆedpokládám, že jste se nøkde doêetli, že ten „Linux“ by na to mohl být to pravé, a proto jste si poĆídili tuto knihu a nyní byste rádi zaêali. Kromø techniky, kabeláže a trochy
šikovnosti budete pĆedevším potĆebovat alespoĀ základní znalosti o sítích, jejich funkci
a GNU/Linuxu jako takovém.
Právø o tom bude následující teoretická êást knihy. Vysvøtlí vám, co je to síČ, jak pĆes ní
data putují, kdo je Ćídí a kam by asi møla dorazit. Pochopíte pojmy jako TCP/IP, paket,
router, Ethernet, aplikaêní vrstva a podobnø. Poznáte také operaêní systém GNU/Linux,
zjistíte, co jsou to distribuce, a vyberete si tu pravou.
Vysvøtlíme si také, jak celou síČ realizovat po technické stránce, jaký hardware k tomu
budeme potĆebovat a jak mĎžeme vše propojit tak, aby to mohlo spoleênø komunikovat.
Na konci první êásti se budeme zabývat také jedním z aktuálních témat, kterým je bezpeênost. Pokud toho o sítích moc nevíte, doporuêuji teoretickou êást pĆeêíst od zaêátku do
konce. V opaêném pĆípadø by vám totiž mohly uniknout dĎležité detaily, jimiž se v praktické êásti už nebudeme zabývat a budeme je považovat za samozĆejmost.

Podkapitola

15

1.
Historie poêítaêĎ, Unixu
a internetu
1.1 Poêítaêe a Unix
Poêítaêové sítø za sebou mají pomørnø dlouhou a bouĆlivou historii. Abychom pochopili
jejich smysl a dĎvod jejich existence, musíme se ohlédnout zpøt a podívat se, jak a proê
vlastnø pĆišly na svøt.
V dávných dobách výpoêetní techniky byly poêítaêe vlastnø samostatné oddølené jednotky, které pracovaly na svých stejnø samostatných a oddølených úkolech. Poêítaêe byly
velmi drahé a složité, a proto jich existoval jen pomørnø omezený poêet. Tehdy se jednalo pĆevážnø o velké sálové poêítaêe. Ty dokázaly plnit rĎzné úkoly na základø složitø vloženého programu, který vždy pĆipravovala na míru skupina programátorĎ. Abyste ovšem
správnø chápali jejich funkci: technicky se jednalo o nøco, co pĆipomíná dnešní programovatelné kapesní kalkulaêky. Bavíme se ale o padesátých letech dvacátého století.
Už v té dobø ale poêítaêe dokázaly urychlit mnoho složitých a nároêných výpoêtĎ, které
by êasto bez jejich pomoci nebylo možné vĎbec realizovat. Pomáhaly rovnøž pĆi praktických operacích u akcí, jako je napĆíklad sêítání lidu.

1.1 Poêítaêe a Unix
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Obrázek 1.1: Poêítaê Vax ze sedmdesátých let
známka
Po

Každý poêítaê obsahoval Ćadu relé pro pĆepínání signálĎ. Tato relé
byla však velmi náchylná na rĎzné druhy poruch. Aby fungovala
bezchybnø, musela být zajištøna naprostá êistota spínaných kontaktĎ. PĆi rozloze poêítaêe, která dosahovala až stovek metrĎ êtvereêních, to ale pĆedstavovalo velmi obtížný úkol. Nejvøtším nepĆítelem
kontaktĎ byl mrtvý hmyz. Tølíêka mušek padala do obvodĎ a relé
a vytváĆela tak izolaci. U každého poêítaêe tedy asistovala skupinka
lidí, kteĆí se štøtci v ruce obíhali stále dokola všechna relé a vymetali
z nich prach a hmyz. Takto vznikl pojem debugger, který by se dal
pĆeložit jako „odhmyzovaê“.

Poêítaêe padesátých let byly složeny z tisícĎ elektronek, stykaêĎ, diod a z kilometrĎ drátĎ. Poêátkem šedesátých let se však zaêaly ve vøtší míĆe vyrábøt a prosazovat integrované
obvody. Ty umožnily prudký rozvoj poêítaêĎ a nebývalé vylepšení hardwaru. Zaêaly se
objevovat stále složitøjší a rychlejší poêítaêe, které se ale zároveĀ zmenšovaly. Další nezanedbatelnou výhodou použití integrovaných obvodĎ byl ohromný nárĎst spolehlivosti
poêítaêĎ. Elektronky byly velmi poruchové a u starých poêítaêĎ jich bylo dennø potĆeba
vymønit i nøkolik stovek.
S rostoucí složitostí a dostupností poêítaêĎ bylo potĆeba zajistit také jejich jednoduchou
programovatelnost. Šedesátá léta probøhla ve znamení prudkého rozvoje programovacích
jazykĎ. Objevily se jazyky Fortran, Cobol, Algol, Basic a další. Situace na poli programovacích jazykĎ byla v té dobø velmi nepĆehledná, témøĆ každý obor využití poêítaêĎ
používal vlastní jazyk.
V polovinø šedesátých let se objevily první víceuživatelské poêítaêe, které díky svému
výkonu umožĀovaly, aby na nich pracovalo více lidí zároveĀ. Každý uživatel byl pĆipojen
vlastním jednoduchým terminálem, jehož pomocí s poêítaêem komunikoval.

1. Historie poêítaêĎ, Unixu a internetu
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Na konci šedesátých let se už poêítaêe rozšíĆily do celého svøta a staly se pomørnø bøžnou záležitostí. Každé vøtší výzkumné stĆedisko nebo univerzita nøjaký vlastnily. éím dál
tím êastøji proto uživatelé naráželi na nepĆíjemný a nepĆekonatelný problém: na otázku
výmøny dat.

Na konci šedesátých let se v Bell Labs zaêalo pracovat na systému Multics. Po velmi
dlouhém a nároêném vývoji se ale ukázalo, že vyvinutý systém neumí to, co se od nøj
oêekávalo, navíc je velmi pomalý a za vývoj už byly utraceny ohromné êástky. Projekt
Multics byl proto zastaven.
Tím se ale celý problém dostal na úplný zaêátek. Neexistoval rozumný operaêní systém,
který by se dal na tehdejších poêítaêích používat. Poêátkem roku 1970 ale Ken Thompson
vytvoĆil teoretický model nového víceuživatelského systému. Bøhem téhož roku jej spoleênø s kolegou Denisem Ritchiem implementovali na poêítaê PDP-7. Protože se jednalo
o velmi zastaralý model, který už nestaêil nárokĎm uživatelĎ, byl o rok pozdøji za 65 tisíc
dolarĎ zakoupen nový model PDP-11. Na nøm pak vznikla základní implementace operaêního systému Unix, jak jej známe dnes.
Abyste ale nemøli pocit, že PDP-11 byl bĎhvíjak výkonný superpoêítaê: møl 24 kB (skuteênø kilobajtĎ!) RAM a velikosti tehdejších diskĎ
se pohybovaly v Ćádech megabajtĎ. Tedy žádný zázrak. I pĆesto na
nøm ale byl schopen Unix bøžet.

známka
Po

Obrázek 1.2: Dennis Richie (stojící) a Ken Thompson pĆed poêítaêem PDP-11

1.1 Poêítaêe a Unix
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Každý poêítaê møl vlastní softwarové vybavení, které bylo šité na míru konkrétní aplikaci,
bylo napsáno speciálním jazykem a používalo specifický formát zpracovaných dat. PĆišel
tedy êas pro nástup operaêních systémĎ.
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PĎvodní Unix byl napsán v assembleru, což bylo velmi tøžkopádné a zároveĀ to pĆinášelo
problémy s jeho pĆevodem na jiné poêítaêe. Ken Thompson proto zaêal vytváĆet jazyk
nové generace, který by byl jednak pĆehledný, ale zároveĀ snadno pĆenositelný. Denis
Ritchie nakonec práci dokonêil a vytvoĆil a implementoval jazyk C. Do nøho byl v roce
1973 pĆepsán celý kód Unixu. Díky tomu, že je jazyk C velmi snadno implementovatelný,
není problém kód Unixu pĆeložit témøĆ kdekoliv.
V polovinø sedmdesátých let se proto Unix velmi rozšíĆil a zaêaly pro nøj vznikat další
a další univerzální programy, aplikaêní software, ale i hry. Díky Unixu bylo možné všechen tento software sdílet a využívat jeho výhod. Vznikla tak univerzální platforma pro
sdílení dat.
Tím samozĆejmø vývoj nekonêí, nástup poêítaêĎ byl již nezadržitelný. S pĆíchodem relativnø bezproblémové výmøny dat se objevila obecná poptávka po propojení jednotlivých
poêítaêĎ, které by tak spolu mohly komunikovat bez fyzického pĆenášení médií. Tak
vznikla myšlenka poêítaêové sítø.

1.2 Historie internetu
Jednoznaênø nejvøtší poêítaêovou sítí, kterou kdy lidstvo vytvoĆilo, je internet. Jeho
historie zaêala už na konci šedesátých let, kdy se ministerstvo obrany Spojených státĎ
rozhodlo, že by bylo užiteêné mít k dispozici novou komunikaêní síČ, která by v pĆípadø jakékoliv krize umožĀovala rychlou výmønu dat. Touto krizí byla mínøna pĆedevším
nukleární válka. SíČ by møla za úkol propojit státy, møsta êi velitelská stanovištø, aby si
jednotlivé subjekty mohly bez problému vymøĀovat strategické informace.
Firma RAND Corporation proto dostala od ministerstva zakázku na vytvoĆení modelu
podobné sítø. Její hlavní vlastností møla být odolnost proti nukleárnímu útoku. Jednalo se
o velmi obtížný úkol. Jakákoliv síČ je z pochopitelných dĎvodĎ velmi náchylná k poškození a její uzly by byly jednoznaênø zajímavými terêi pĆípadného útoku, který by v první
vlnø celou síČ zdecimoval.
RAND pĆišel s velmi odvážným a inovátorským návrhem: vybudovaná síČ nesmí mít žádné
centrální body a musí být schopná funkce i v pĆípadø masivního poškození.
Výsledná podoba sítø byla navržena následovnø: celá soustava se bude skládat z jednotlivých nezávislých a rovnocenných uzlĎ, které si budou pĆedávat malé fragmenty dat, jimž
se Ćíká pakety. Ty budou pĆes uzly pĆedávány postupnø smørem od odesílatele k pĆíjemci.
Samotná cesta není dĎležitá. Podstatné je, aby nakonec pakety dorazily k cíli.
Model splnil oba požadavky – byl decentralizovaný a fungoval i v pĆípadø, kdyby byla
velká êást sítø zcela zniêená. Z pohledu tradiêní výmøny dat byla síČ, kterou popsali vývojáĆi z RAND, velmi neefektivní. Pakety mohly putovat nepĆímo, mohly se vracet nebo
i ztratit. Výhodou takové sítø byla ale její neobyêejná odolnost a škálovatelnost.
PĎvodní návrh byl velmi rychle uveden do praxe, a tak v roce 1969 vznikl základ sítø ARPANET. Ta na poêátku propojila êtyĆi významné vødecké instituce: Stanfordský výzkumný institut a univerzity v Los Angeles, Santa BarbaĆe a Utahu. SíČ byla pĎvodnø urêena
k vojenským úêelĎm a pro pĆedávání citlivých dat. éím dál tím êastøji byla ale využívána
k zasílání soukromých zpráv pomocí elektronické pošty.
Zásadním zlomem ve vývoji internetu byl rok 1982 a vytvoĆení definice komunikaêních
protokolĎ rodiny TCP/IP, o kterých si budeme povídat pozdøji. DĎležité je, že tento protokol umožnil propojit ohromné množství heterogenních sítí a mohl vzniknout internet
v podobø, jak jej známe dnes.
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Obrázek 1.3: Poêet domén v letech 1994 aü 2006

V roce 1983 se vojenská êást sítø oddølila a vytvoĆila samostatný celek, dále nazývaný
MILNET. PĎvodní ARPANET tak získal civilní statut a jeho masovému šíĆení již vĎbec nic
nebránilo.
Dnešní internet je rozšíĆen po celém svøtø a pĆedstavzuje velmi dĎležité médium, které
lidé využívají dennø, aČ už ke studiu, získávání informací nebo jen pro zábavu. Principy,
na nichž síČ stojí, jsou ovšem stále stejné. Internet si tak zachovává ráz robustní a decentralizované sítø.
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SíČové vrstvy
Internet je z historického hlediska naprosto heterogenní sítí, která se dnes skládá z poêítaêĎ mnoha rozdílných platforem, na nichž bøží nejrĎznøjší operaêní systémy, ale êasto ji
také tvoĆí nejrĎznøjší zaĆízení jako jsou VoIP telefony, prĎmyslové kamery, routery a podobnø. Všechna tato zaĆízení spolu musí bez problémĎ komunikovat, a to napĆíê celou
sítí. Je jedno, zda se jedná o lokální síČ, kterou jste si postavili v obýváku, nebo o internet.
Vždy je potĆeba doruêit data od zdroje k cíli – a principy i použité protokoly se zde proto
naprosto shodují. Malou síČ tak mĎžete jednoduše pĆipojit k vøtšímu celku a pokud dodržíte nøkolik málo pravidel, vše bude bez problému fungovat.
Jak jsme si již Ćekli, internet je decentralizovaná síČ a neexistuje v ní tedy žádná vyšší síla,
která by mohla komunikaci smørovat nebo Ćídit. Aby bylo možné pĆedávat data z jednoho
bodu do libovolného dalšího, vznikla rodina protokolĎ TCP/IP, kterou musí znát každé
zaĆízení, jež chceme k internetu pĆipojit. Komunikaêní schéma mĎžeme rozdølit na êtyĆi
základní vrstvy:

9 hardwarová vrstva,
9 IP vrstva,
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9 vrstva TCP/UDP,
9 aplikaêní vrstva.

2.1 Hardwarová vrstva
Do hardwarové vrstvy patĆí ty nejnižší formy komunikace. Zjednodušenø Ćeêeno jsou to
pĆedevším kabely a nejnižší protokoly, které umožĀují pĆenášet data mezi dvøma zaĆízeními. Tato vrstva nemusí být nijak standardizována a nemusí být pro celou síČ spoleêná.
Obvykle tomu tak ani není.
Tato vrstva má vlastnø za úkol pĆenášet data vždy mezi dvøma sousedními body. Ty musí
být propojeny tak, aby odeslaný byte dorazil na druhou stranu a cílové zaĆízení jej mohlo
pĆijmout a dále využít. Nic více potĆeba není.
DĆíve se pomørnø êasto pro zasíČování používal bøžný sériový nebo paralelní port poêítaêe. Ke zprovoznøní takového spojení staêil (a stále staêí) obyêejný kabel, kterým jsou oba
poêítaêe propojeny. Jedná se tedy o nejjednodušší možnost, jak postavit síČ. Nevýhodou
je ovšem nízká rychlost a omezená délka spoje.
Moderní sítø jsou nejêastøji postaveny na technologii Ethernet. Ta nabízí velmi slušný pomør cena/výkon. K provozu Ethernetu vám budou staêit síČové karty a vhodná kabeláž.
Obojí lze poĆídit velmi levnø. Infrastruktura je pak sestavena ze standardního hardwaru,
který mĎžeme libovolnø mønit a doplĀovat. Další výhodou Ethernetu je vysoká rychlost.
Staré desetimegabitové sítø jsou již dnes pĆežité a bez problémĎ si mĎžeme postavit stomegabitovou nebo dokonce gigabitovou síČ.
Velmi oblíbeným druhem propojení jsou dnes rĎzné bezdrátové technologie jako Wi-Fi,
Bluetooth nebo rĎzné optické spoje. Jejich hlavní výhodou je absence kabeláže, kterou
mĎže být velmi problematické natáhnout na vøtší vzdálenosti. Nevýhodou je samozĆejmø

Obrázek 2.1: Konektory ethernetových kabelĎ
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vyšší cena a komplikovanøjší implementace s ohledem na potĆebné znalosti v oblasti šíĆení rádiových vln a podobnø.
Dalším typem digitálního spojení jsou pak rĎzná specializovaná zaĆízení jako analogové
modemy, ADSL modemy nebo ostatní konvertory, které pĆenášejí data pomocí nejrĎznøjších komunikaêních cest. Obvykle se ale o jejich správu stará poskytovatel podobné služby. Za pĆenos se tedy vøtšinou platí, ale data je možné pĆenášet i na velké vzdálenosti.
SamozĆejmø existuje celá Ćada dalších technologií a zpĎsobĎ, jak pĆenášet data mezi
dvøma body. Toto jsou jen ty nejobvyklejší z nich. Pro nás je ovšem dĎležité, že máme
nøjakou hardwarovou vrstvu, která je schopná doruêovat jedniêky a nuly.

O IP vrstvø jsme se již zmiĀovali, protože se vlastnø jedná o hybnou sílu internetu. IP
zajišČuje pĆenos dat napĆíê sítí. Jak jsme si již Ćekli, tento protokol je na hardwarové vrstvø
naprosto nezávislý. Z pohledu IP se zdá, že je celá síČ naprosto homogenní, protože mĎžeme jednoduše posílat data z jednoho bodu do druhého a nemusíme mít vĎbec tušení,
kudy putují. IP vrstvø je jedno, jestli pĆi pĆenosu projdou data Ethernetem, Wi-Fi, po lince
kabelové televize nebo tĆeba postupnø všemi tømito cestami. Tato vrstva je tvoĆena stejnojmenným protokolem.
Úkolem protokolu IP je zajistit samotný pĆenos dat. Aby vše probíhalo
hladce, jsou data pĆedem rozdølena do menších balíêkĎ, kterým Ćíkáme pakety. Ty jsou opatĆeny hlaviêkou a odeslány do sítø. Analogie
se skuteênými poštovními balíky je zĆejmá. Vezmete obsah, zabalíte,
na papír napíšete adresu odesílatele a pĆíjemce, a odnesete vše na
poštu.

známka
Po

Adresy poêítaêĎ samozĆejmø nekorespondují s poštovními adresami, poêítaêe jsou znaêeny takzvanými IP adresami. V souêasné dobø se nejêastøji používá protokol IP verze 4
(zkrácenø IPv4), který jako adresu používá 32bitové êíslo. IPv4 by møl být êasem nahrazen novøjší verzí IPv6, která nabízí delší adresu (128 bitĎ) a rozšiĆuje IP o další užiteêné
funkce. Poskytovatelé se ale do jejího nasazení nijak nehrnou, a tak se zatím s IPv6 setkáme jen v omezené míĆe. Proto se tato kniha zabývá klasickou verzi 4.
IP adresa má obvykle podobu êtyĆ 8bitových êísel, která jsou oddølena teêkou. éísla mohou nabývat hodnot 0–255 (jsou 8bitová). PĆíklad IP adresy: 192.168.1.1.
Každá IP adresa se v rámci jedné sítø mĎže vyskytovat pouze jednou, abychom byli schopni každý poêítaê jednoznaênø identifikovat. Je to jako s telefonními êísly. Každé je unikátní.

známka
Po

V pĆípadø lokální sítø si mĎžete adresy vymýšlet, jak je libo. IP adresy internetu má na
starosti celosvøtový regulátor a vy tu svou dostanete pĆidølenou od poskytovatele. Sami
o ni žádat nemusíte.
Nøkteré adresy ale mají speciální význam. Adresa, kterou jste už mohli nøkolikrát vidøt
jako pĆíklad, zaêínající êísly 192.168, je urêena pro použití v lokálních sítích a nemøla by
projít nikam ven. Podobnø jsou na tom adresy zaêínající êíslem 10. Adresy, které zaêínají
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