
Narzędzia diagnostyczne 
protokołów TCP/IP 



• Polecenie ipconfig 

 pozwala sprawdzić adresy przypisane do 
poszczególnych interfejsów. Pomaga w 
wykrywaniu błędów w konfiguracji protokołu IP 





• Podstawowe parametry 

• Ipconfig  - pokazuje skróconą informację o połączeniu 

• Ipconfig /all pokazuje szczegółowe dane o konfiguracji 
wszystkich interfejsów 

• Ipconfig /renew – odnawia wszystkie karty 

• Ipconfig /release – zwalnia wszystkie połączenia 

• Ipconfig /? Wyświetla komunikat pomocy 

• ipconfig /displaydns -wyświetla zawartość buforu DNS 
pamięci podręcznej 

• ipconfig /flushdns -czyści bufor pamięci podręcznej 
DNS 

• ipconfig /registerdns -odświeża wszystkie dzierżawy 
DHCP i ponownie rejestruje nazwy DNS 

 



• W systemie linux odpowiednikiem ipconfig 
jest polecenie ifconfig 



• POLECENIE PING 

• Służy do diagnozowania połączenia w sieciach 
komputerowych TCP/IP 

• Pozwala ono sprawdzić, czy istnieje połączenie 
między dwoma urządzeniami i umożliwia 
sprawdzenie jego jakości poprzez mierzenie 
liczby zgubionych pakietów oraz czasu ich 
dotarcia do celu i z powrotem. Korzysta z 
protokołu ICMP 

 



 



Ping www.onet.pl 

• TTL – oznacza czas wygaśnięcia pakietu ( maksymalną 
ilość skoków pakiety, stosowany w celu uniknięcia 
sytuacji zapętlenia pakietu w sieci. 

• Ping hazwa_hosta –t – sprawdza połączenie 
nieustannie dopóki nie zostanie przerwane 

• -n 5 – wysyła 5 zapytań 
• -l rozmiar – określa rozmiar wysyłanego pakietu 
• -w czas – czas w milisekundach oczekiwania na 

odpowiedź 
• -4 – wymusza używanie protokołu IPv4 
• -6 – wymusza uzywanie protokołu IPv6 

 
 



Polecenie tracert 

• Polecenie bada trasy pakietów IP (w systemie 
linux polecenie traceroute) 

• Sprawdza czasy dostępu do kolejnych 
routerów, znajdujących się na drodze do 
adresu docelowego. 

 





netstat 

• Polecenie bardzo rozbudowane, pozwalające a 
sprawdzenie połączeń sieciowych (Linux i 
Windows) 

• Umożliwia wyświetlenie aktywnych połączeń 
sieciowych TCP, portów na których komputer 
nasłuchuje , tabeli routingu, statystyk. 

 



• -a wyświetla wszystkie aktywne połączenia oraz 
porty nasłuchu TCP i UDP 

• -b wyświetla wszystkie aktywne połączenia 
protokołu TCP i nazw programów, które są 
przypisane do obsługi danego portu 

• -e wyświetla statystykę sieci Ethernet 
• -n wyświetla aktywne połączenia TCP 
• -o wyświetla aktywne połączenia TCP i 

identyfikatory procesów PID 
• -p protokół ukazuje połączenia  wybranego 

protokołu 
• -s oddzielne statystki protokołu 
• -r zawartość tabeli trasowania protokołu IP 







pathping 
• Polecenie pathping jest narzędziem do śledzenia tras 

łączącym funkcje poleceń ping i tracert z dodatkowymi 
informacjami, których te narzędzia nie dostarczają. 
Polecenie pathping przez pewien określony czas wysyła 
pakiety do każdego routera znajdującego się na drodze 
do ostatecznego miejsca docelowego, a następnie 
oblicza wyniki na podstawie pakietów odebranych po 
każdym przeskoku. Ponieważ polecenie to pokazuje 
stopień utraty pakietów dla danego routera lub łącza, 
łatwo jest za jego pomocą określić, które routery lub 
łącza mogą być przyczyną problemów w sieci. 



nslookup 

•  umożliwiające testowanie i rozwiązywanie 
problemów z serwerami DNS. Pozwala na 
łączenie się z serwerami DNS i pobieranie z 
nich informacji dotyczących nazw przez nie 
obsługiwanych 

 



telnet 

• Polecenie telnet umożliwia nawiązanie 
połączenia ze zdalnym serwerem na 
określonym porcie. Standardowo łączy się z 
portem 23 i umożliwia zdalną pracę. 



route print 

• Wyświetla tabelę routingu 



nbtstat 

• Wyświetla statystyki protokołu i bieżące 
połączenia TCP/IP używając NBT (NetBIOS 
przez TCP/IP). Aby przejrzeć tablicę nazw 
NetBios należy wpisać 

• nbtstat -n 

 



arp 

• Wyświetla i modyfikuje tabelę translacji 
adresów IP do adresów fizycznych używanych 
przez protokół rozróżniania adresów (ARP). 



net 

• Robi bardzo wiele. Szczegóły net /? 



netsh 

• Służy do wyświetlania ustawień protokołu 
TCP/IP na komputerze lokalnym albo zdalnymi 
i administrowania nimi. 

• Możliwości wykorzystania polecenia jest wiele, 
Poniżej pokazuje jak zapisać aktualną 
konfigurację sieci do pliku - netsh dump > 
nazwapliku.txt 

 



• Plik zawiera pełną konfigurację, dlatego jeśli 
zmieniamy tylko ip, proponuje netsh interface 
ip dump > nazwapliku.txt 

 

• Jeśli chcemy przywrócić konfigurację z pliku -
 netsh exec nazwapliku.txt 



• Zapisywanie do pliku: 

• Ping www.onet.pl  > c:\ping.txt 

http://www.onet.pl/


• Pobierz adres ip z serwera DHCP 
• Porzuć adres ip 
• Wyświetl swój adres MAC 
• Spinguj bramę domyślną 8 pakietami 
• Spinguj oficjalną stronę miasta pakietami o rozmiarze 128 B 
• Wyświetl tablicę ARP 
• Zrzuć konfigurację sieci do pliku 
• Przywróć konfigurację sieci z pliku 
• Prześledź trasę pakietu do adresu soisk.info 
• Podaj adres IP strony testy.soisk.info 
• Zmapuj zasób vpc na szkolnym serwerze jako dysk Z. 
• Wyświetl udostępnione zasoby na szkolnym serwerze. 
• Podaj nazwę hosta o adresie 178.63.212.198 
• Jaka strona internetowa mieści się pod adresem 212.77.100.101? 
• Zatelnetuj się na stronę www onet.pl. Po połączeniu wydaj polecenie ls. 

 



• getmac 

 



APIPA 

• Jeśli konfiguracja alternatywna nie została 
wprowadzona, wówczas w przypadku braku 
odpowiedzi z serwera DHCP zostanie 
uruchomiony mechanizm APIPA (automatic 
private IP Adressing), który przypisze adres z 
puli 169.254.0.1-169.254.255.254 


