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1 Sieci i Intersieci 

1.1 Intersieci 
Żadna technologia komputerowa nie jest w stanie zaspokoić wszystkich 
potrzeb (np. sieci lokalne i rozległe). Z tych powodów i z powodów 
historycznych powstało wiele rodzajów systemów komputerowych i wiele 
sieci.  
 
Zwykle programy i użytkownicy mogą się komunikować w ramach jednej 
sieci. Aby przekroczyć to ograniczenie stosuje się rutery. 

sieć 1 sieć 2 sieć 3ruter ruter sieć 4ruter

 
Rys. 1-1 Intersieć złożona z 4 sieci 
 
Ruter – specjalizowany komputer służący do łączenia sieci. Łączy sieci 
zbudowane w oparciu o różne media transmisyjne, mechanizmy 
adresowania i formaty ramek. 
 
Intersieć jest zbiorem sieci połączonych za pomocą routerów.  
 
Aby umożliwić programom i użytkownikom różnych komputerów 
wzajemne komunikowanie się i korzystanie z usług wprowadza się 
mechanizm jednolitych usług. 
 
Zapewnienie jednolitych usług dla wszystkich komputerów w Intersieci 
wymaga aby dane mogły przesłane pomiędzy dowolnymi komputerami. 
Wymaga to rozwiązania problemu: 
 adresowania i różnych  formatów ramek w poszczególnych sieciach. 

sieć 1 sieć 2

sieć 3

R

R

sieć 4

R

RK

K

K

K

Intersieć

R - ruter

K - komputer

 
Rys. 1-2 Idea Intersieci – oprogramowanie sieciowe sprawia wrażenie że 
komputery podłączone są do jednej sieci 
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Chociaż istnieje dużo protokołów w praktyce szczególnie często stosuje 
się zestaw protokołów intersieci TCP/IP. Nazwa tego zestawu pochodzi 
od dwóch najważniejszych protokołów stosowanych w tej sieci; 
• TCP - protokół sterowania transmisją (ang. Transmission Control 

Protocol) 
• IP    - protokół międzysieciowy (ang. Internet Protocol). 
Standardy te opracowano w ARPA (ang. Advanced Research Project 
Agency). 
 

1.2 Adresy IP 
Aby dawać obraz jednolitego systemu  wszystkie komputery w sieci 
muszą wykorzystywać jednolity schemat adresowania. Schemat 
adresowania jest niezależny od adresów fizycznych. 
 
Adres IP 
Standard IP określa że każdy węzeł ma przypisany 32 bitowy numer 
zwany adresem węzła w protokole Intersieci lub adresem IP. 
 
Każdy pakiet przesyłany w sieci ma adres nadawcy i odbiorcy. 
 
Hierarchia adresów 
Każdy adres IP składa się z: 
• Prefiks  – numer sieci 
• Sufiks  – numer komputera w sieci 
 
Własności: 
• Każdy komputer w sieci ma przypisany adres IP (przynajmniej jeden). 

W sieci nie mogą istnieć dwa (lub więcej) komputery o takich samych 
adresach IP. 

• Przypisywanie numerów sieci odbywa się globalnie ale przypisywanie 
sufiksu (numeru komputera w sieci) może się odbywać lokalnie 
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Klasy adresów 
Adresy IP podzielone są na klasy 
 

0 prefiksKlasa A sufiks

1 prefiksKlasa B sufiks

8 16 24 32

0

1 prefiksKlasa C sufiks1 0

1 adres rozsylania grupowego1 1 0Klasa D

1 zarezerwowane na przyszlość1 1 1Klasa E

0bity

 
Rys. 1-3 Klasy adresów IP, prefiks określa adres sieci, sufiks adres 
komputera w sieci 
 
Klasa adresu określa granicę pomiędzy adresem sieci a adresem 
komputera. 
 
Notacja dziesiętna z kropkami 
Adres binarny jest trudny do zapamiętania. Zamiast niego stosuje się 
notację z kropkami. Każdemu z 4 oktetów przypisana jest liczba 
dziesiętna z zakresu 0 – 255. 
 

oktet 1adres

8 16 24 320bity

oktet 2 oktet 3 oktet 4

cyfra 1 cyfra 2 cyfra 3 cyfra 4  
Przykład 
Zapis binarny      zapis kropkowy 
1000001 00110100 00000110 00000000   -   129.52.6.0 
1000000 00001010 00000010 00000011   - 128.10.2.3 
 
Źródła adresów 
W intersieci każdy adres sieci musi być unikalny. Otrzymywany on jest 
od firmy telekomunikacyjnej dostarczającej usługi dołączenia do sieci 
nazywanej Internetowym Usługodawcą Sieciowym ISP (ang. Internet 
Service Provider). Z kolei ISP otrzymują pule adresów od organizacji 
międzynarodowej Internet Assigned Number Authority. 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 Sieciowe systemy operacyjne - Jędrzej Ułasiewicz                                5 
 

Adresy specjalne 
Adres sieciowy 
Adres sieciowy jest adresem zerowego węzła w sieci. Nie odnosi się 
jednak do węzła ale do sieci. Dla klasy B adres 128.210.0.0 oznacza 
sieć a nie węzeł. 
 
Adres rozgłaszania ukierunkowanego 
Wygodna jest możliwość rozgłaszania czyli przesyłania pakietów do 
wszystkich węzłów danej sieci. Osiąga się to poprzez ustawienie 
wszystkich bitów sufiksu na 1. Przez sieć wędruje tylko jeden pakiet 
który następnie dostarczany jest do wszystkich węzłów tej sieci. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                     
Aby uniknąć konfliktu adresów nie wolno przypisywać żadnemu węzłowi 
w sieci adresu 0 ani składającego się z samych jedynek.  
Przykład: dla   klasy B adres 128.210.255.255 
 
Adres rozgłaszania ograniczonego 
Adres składający się z samych jedynek  255.255.255.255. Powoduje 
rozgłaszanie w segmencie sieci fizycznej. Używane przy starcie systemu 
gdy węzeł nie ma jeszcze adresu IP. 
 
Adres bieżącego komputera 
Składa się z samych zer 0.0.0.0 i oznacza adres bieżącego komputera. 
 
Adres pętli zwrotnej 
Adres 127.0.0.1 (ang. loopback) używany jest do testowania programów 
sieciowych. Istnieje nawet gdy w komputerze nie ma interfejsu 
sieciowego. 
 
Adresy do prywatnego wykorzystania 
10.0.0.0  - 10.255.255.255  
172.16.0.1.1 - 172.31.255.255 
192.168.0.0 - 192.168.255.255 
 
Adresy te mogą być wykorzystywane w sieciach prywatnych 
połączonych z Internetem za pośrednictwem routerów. 
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$ifconfig 
eth0   Link encap:Ethernet  HWaddr 00:23:54:82:3b:01   
          inet addr:192.168.0.125  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0 
          inet6 addr: fe80::223:54ff:fe82:3b01/64 Scope:Link 
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 
          RX packets:12004 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
          TX packets:9761 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
          collisions:0 txqueuelen:1000  
          RX bytes:8519158 (8.5 MB)  TX bytes:1011077 (1.0 MB) 
Przykład  1-1 Uzyskanie informacji o interfejsach sieciowych 
 
Rutery 
Ruter podłączony jest do dwóch lub więcej sieci. Stąd musi mieć co 
najmniej dwa adresy IP. Adres IP nie identyfikuje komputera ale jego 
połączenie do sieci. 
 
 

Host 1

Internet10.104.34.100

Host  2

10.104.34.101

Host  3

10.104.34.120

Router

10.104.34.120

156.17.140.10

 
 
Podsieci 
Podsieć to grupa połączonych komputerów z adresami IP 
uporządkowanymi w pewien sposób. 
 
Podsieci pozwalają definiować logiczne sieci wewnątrz jednej większej 
sieci, posiadającej jeden adres IP. 
 
Standardowa struktura adresów IP może być lokalnie modyfikowana 
poprzez użycie bitów adresowych komputerów jako dodatkowego pola 
określającego sieć.   
 
Podsieć jest definiowana za pomocą: 
• prefiksu sieci  
• maski bitowej  
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Maska podsieci składa się 4 bajtów i określa część adresu 
odpowiadającej za identyfikację podsieci i część odpowiadającej za 
identyfikację komputera z adresu IP wchodzącego w skład tej podsieci. 
 
Budowa maski: 
• Jeśli bit w masce to jedynka -  bit w adresie IP jest interpretowany 

jako bit adresu podsieci.  
• Jeśli bit maski wynosi zero -  bit należy do części adresu określającej 

komputer.  
 
 

1 siećKlasa B komputer
8 16 24 32

0
0bity

Maska
klasy B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

255 255

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

1 sieć komputer0

Maska
podsieci

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

255 255

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

255 0
 

Rys. 1-4 Zastosowanie maski 255.255.255.0 do adresu klasy B 
 

1prefiks
22 10 0

0

Maska
podsieci

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

255 255

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

255 0

0 0 1 0 111 000 000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

138

1 0 0 0 1 0 111 000 000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 x x x x x x x xwynik
 

Rys. 0-1 Zastosowanie maski 255.255.255.0 do adresu 138.22.10.0 
 
W podanym wyżej przykładzie do podsieci wejdą komputery o adresach 
od 138.22.10.1 do 138.22.10.254  
adres 138.22.10.0      - jest adresem podsieci 
adres 138.22.10.255  - jest adresem rozgłaszania w podsieci 
 
Niekiedy do oznaczania podsieci stosuje się notację CIDR (ang. 
Classless Inter Domain Routing). Stosując notację CIDR do 
poprzedniego przykładu podsieć zapisana by była jako: 
138.22.10.0/24       
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Umiejscowiona po znaku / liczba 24 oznacza liczbę jedynek licząc od 
początku. 

Notacja CIDR określa maskę podsieci na podstawie liczby 
występujących na początku jedynek. 
 
Podsieć jest znana wyłącznie lokalnie i dla całej reszty Internetu adres 
jest interpretowany jako standardowy. 
 
 

2 Rodzina TCP/IP, model warstwowy, podstawowe protokoły 
Protokół TCP/IP jest “programowym protokołem komunikacji sieciowej”  
Termin TCP/IP oznacza znacznie więcej niż tylko prostą kombinację 
protokołów TCP (ang. Transmission Control Protocol) i IP (ang. Internet 
Protocol). Oznacza on rozbudowany zestaw oprogramowania 
udostępniającego różnorodne usługi sieciowe. 
 
Protokół TCP/IP realizuje między innymi następujące funkcje: 
• udostępnia metody przesyłania informacji pomiędzy poszczególnymi 

maszynami w sieci,  
• zapewnia wiarygodne przesyłanie danych,  
• obsługuje pojawiające się błędy  
• generuje związane z transmisją informacje dodatkowe.  
 
Protokoły TCP i IP ustalają zasady komunikacji - opisują szczegóły 
formatu komunikatów, sposób odpowiadania na otrzymany komunikat, 
określają jak komputer ma obsługiwać pojawiające się błędy lub inne 
nienormalne sytuacje. 
 
W systemie UNIX obsługiwane protokoły umieszczone są w pliku 
/etc/protocols. 
 
#    
# Internet (IP) protocols    
#    
ip    0   IP # internet protocol, pseudo protocol number 
icmp  1   ICMP # internet protocol message protocol 
igmp  2   IGMP # internet group message protocol 
ggp   3   GGP # gateway-gateway protocol 
tcp   6   TCP # transmission control protocol 
udp  17   UDP # user datagram protocol 
Tab. 2-1 Przykład pliku /etc/protocols 
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2.1 Model warstwowy TCP/IP  

Protokół TCP/IP ma strukturę warstwową i ma do niego zastosowanie 
większość filozofii modelu OSI. Model warstw TCP/IP obejmuje cztery 
poziomy: 
1. Warstwa dostępu do łącza 
2. Warstwa międzysieciowa (internetu) 
3. Warstwa transportu 
4. Warstwa aplikacji 
 

Zastosowania

Prezentacja

Sesja

Transport

sieć

Łącze danych

Poziom fizyczny

Warstwa aplikacji

W. międzysieciowa

Warstwa dostępu do
lącza

W. transportu

Model OSI Model TCP/IP Obiekty przekazywane
między warstwami

modelu TCP/IP

strumienie lub
komunikaty

pakiety

datagramy

ramki sieci ficznej  
Rys. 2-1 Porównanie warstw protokołu ISO/OSI i TCP/IP 
 

2.2  Warstwa aplikacji 
Na najwyższym poziomie wykonywane są programy użytkowe, które 
mają dostęp do usług TCP/IP. Programy użytkowe współpracują z 
jednym z protokołów na poziomie warstwy transportu i wysyłają lub 
odbierają dane w postaci pojedynczych komunikatów lub strumienia 
bajtów. Programy użytkowe przekazują do warstwy transportowej dane 
w wymaganym formacie, aby mogły one zostać dostarczone w 
odpowiednie miejsce. 
Typowe aplikacje to FTP, telnet, SSL (ang. Secure Socket Layer), 
SNMP, poczta elektroniczna, WWW. 
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2.3  Warstwa transportu 
Podstawowym zadaniem warstwy jest zapewnienie komunikacji między 
jednym programem użytkownika a drugim. Warstwa ta może regulować 
przepływ informacji. Może też zapewnić pewność przesyłania aby dane 
przychodziły bez błędów i we właściwej kolejności. 
Wykorzystywane są trzy protokoły transportowe: 
• TCP – Protokół sterowanie transmisją (ang. Transmission Control 

Protocol) 
• UDP – Protokół datagramów użytkownika (ang. User Datagram 

Protocol) 
• SCTP - (ang. Stream Control Transmission Protocol) 
Protokół TCP 
Zapewnia niezawodną komunikację strumieniową w oparciu o 
połączenie. Konieczne jest aby komunikujące się programy ustanowiły 
sesję. Połączenie zapewnia bezbłędne dostarczenie bajtów i we 
właściwej kolejności. 
 
Protokół UDP 
Zapewnia zorientowaną na komunikaty komunikację bez połączeniową. 
Nie ma gwarancji że stacja docelowa otrzyma dane. Niezawodne 
dostarczanie danych musi być realizowane przez aplikację. Adresacja 
numer IP i numer portu. 
 
Protokół SCTP 
Występuje w wersji pakietowej i strumieniowej. Wersja pakietowa 
zapewnia gwarancję dostarczenia pakietu. Wspiera komunikację 
pomiędzy komputerami z wieloma interfejsami sieciowymi (komunikacja 
typu jeden do wielu) co zwiększa dostępność. W ramach jednego 
połączenia może być wiele strumieni. Ulepszone nawiązywanie i 
kończenie połączenia co zapobiega atakom przez przciążenie. 
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2.4  Warstwa międzysieciowa (internetu) 
W warstwie tej zaimplementowany jest protokół międzysieciowy IP (ang. 
Internet Protocol). Jest to najbardziej podstawowa usługa – 
przenoszenie pakietu bez użycia połączenia przy użyciu dostępnych 
możliwości. Zapewnia bezpołączeniowe przekazywanie pakietów bez 
gwarancji ich dostarczenia. 
 
Warstwa internetu pełni następujące funkcje:  
• Adresowanie: formowanie nagłówka, dodawanie pól adresowych 
• Formowanie pakietów: składanie i rozkładanie pakietów gdy pole 

danych jest większe od pola danych ramki fizycznej 
• Trasowanie (ang. Routing) – wyznaczanie drogi datagramu do stacji 

docelowej 
• Sterowanie przepływem, obsługa błędów 
 

2.5  Warstwa dostępu do łącza  
Warstwa ta odbiera ramki z interfejsu sieciowego oraz je nadaje. 
Uzupełnia ramki sumą kontrolną CRC, sprawdza poprawność ramki 
odebranej, uzupełnia pola adresowe. W tej warstwie stosowana jest 
adresacja fizyczna ramek sieciowych (w przypadku Ethernetu adres 
MAC). 
 
Ethernet 

preambula
8 B

adres stacji
odbiorczej

6 B

adres stacji
nadawczej

6 B

typ
2b

dane
46 - 1500 B

CRC
4 B

 
Rys. 2-2 Format ramki Ethernet 
 
 
• Metoda dostępu do łącza – CSMA/CD (ang. Carier Sense Multiple 

Access with Collision Detection) 
• Adresowanie – każda karta sieciowa ma swój o długości 6 bajtów (3 

pierwsze bajty – kod producenta). Adres FF:FF:FF:FF:FF:FF jest 
adresem rozgłoszeniowym (ang. Brodcast) , adres 01:AA:05:xx:xx:xx 
jest adresem wielonadawania (ang. Multicast). 

• Karta sieciowa odbiera ramki wtedy gdy zawiera ona jej adres, jest 
ramką rozgłoszeniową lub gdy są adresowane do właściwej grupy. 
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Warstwa aplikacji

W. międzysieciowa

Warstwa dostępu do
lącza

W. transportu

Warstwy TCP/IP Obiekty przekazywane między warstwami
modelu TCP/IP

dane

daneTCP/UDP

daneTCP/UDPIP

daneTCP/UDPIPn. ethernetu CRC

 
Rys. 2-3 Przepływ danych pomiędzy warstwami modelu warstwowego 
TCP/IP 
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3 Stos protokołów TCP/IP 
W każdej warstwie znajduje się szereg protokołów realizujących 
wymagane usługi. Usługa korzysta z usług warstwy niższej a wyniki 
przekazuje warstwie wyższej. 

DNS

ARP

FTPNFSPOP3SNMP

TCP UDP

RPC ...

ICMP RARP

Interfejs sprzętowy

Warstwa aplikacji

Warstwa transportu

Warstwa miedzysieciowa

Warstwa lącza

IP

SCTP

 
Rys. 3-1 Stos protokołów TCP/IP 
 
Podstawowe protokoły 
 
Warstwa aplikacji: 
• RPC  - zdalne wywoływanie procedur (ang. Remote Procedure 

Calls). Procedury mogą być wywoływane na jednym komputerze a 
wykonywane na innym. 

• Telnet - umożliwia wykonywanie poleceń na zdalnym komputerze. 
• FTP - przesyłanie plików (ang. File Transfer Protocol) 
• TFTP  - trywialne przesyłanie plików (ang. Trivial File Transfer 

Protocol). Pozwala na proste,  pozbawione zabezpieczeń przesyłanie 
plików. 

• NFS  – sieciowy system plików (ang. Network File System) 
• SNMP - zarządzanie i monitorowanie urządzeń sieciowych (ang. 

Simple Network Management Protocol) 
• POP3  - obsługa poczty elektronicznej (ang. Post Ofiice Protocol) 
• SSH  - pozwala na bezpieczną wymianę danych w sieci (ang. 

Secure Shell)  
• DNS - obsługa nazw domen (ang. Domain Name Service). 

Pozwala na uzyskanie adresu IP na podstawie czytelnej dla 
człowieka nazwy komputera. 

• HTTP - protokół hipertekstowy (ang. Hypertext Transfer Protocol). 
Stanowi podstawę sieci WWW. 
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Warstwa transportu: 
• TCP - protokół sterowania transmisją (ang.Transmission Control 

Protocol) 
• UDP - protokół datagramów użytkownika (ang. Uniwersal 

Datagram Protocol) 
 
Warstwa międzysieciowa: 
• IP  - protokół międzysieciowy (ang. Internet Protocol). Realizuje 

formowanie nagłówka datagramu i jego wysyłanie do miejsca 
przeznaczenia. 

• ICMP - międzysieciowy protokół komunikatów (ang. Internet Control 
Message Protocol). Komunikaty ICMP są generowane w odpowiedzi 
na błędy. 

• IGMP - protokół zarządzania grupami (ang. Internet Group 
Message Protocol). Stosowany do realizacji wielonadawania. 

 
Warstwa łącza 
• ARP  - protokół odwzorowania adresów (ang. Adress Resolution 

Protocol). Służy do tworzenia odwzorowania pomiędzy adresami IP a 
adresami warstwy łącza (Ethernetu) 

• RARP – odwrotny protokół odwzorowania adresów (ang. Reverse 
Adress Resolution Protocol). Funkcją protokołu jest uzyskanie adresu 
IP na podstawie adresu warstwy łącza (np. MAC). 

 

3.1 Odwzorowanie adresów,  protokół ARP i RARP 
Pakiety przesyłane w Intersieci zawierają adresy IP które nie są 
interpretowane w sieci fizycznej. Sprzęt sieciowy nie potrafi 
interpretować adresów IP. Z tego powodu ramka przesyłana w sieci 
fizycznej musi zawierać adres fizyczny w odpowiednim formacie. 
 
Odwzorowanie adresu 
Tłumaczenie adresu adresu IP komputera na adres fizyczny interfejsu 
sieciowego nazywa się odwzorowaniem adresu (ang. address 
resolution). 
 

sieć 1 sieć 2Komputer  A ruter 1 sieć 3ruter 2

Komputer  B Komputer  C Komputer  D
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Gdy komputer A ma przesłać pakiet do komputera B to wysyła ramkę na 
adres fizyczny komputera B (obydwa komputery w tej samej sieci). 
Gdy komputer A ma przesłać pakiet do komputera C to wysyła ramkę na 
adres fizyczny rutera 1 a ten na adres fizyczny komputera C (komputer A 
i C są w innych sieciach). 
 
Możliwe sposoby odwzorowania adresów: 
• Tablicowa – w komputerze przechowywana jest tablica zawierająca 

adresy IP i odpowiadające im adresy fizyczne. 
• Obliczeniowa – adres fizyczny może być obliczony na podstawie 

adresu IP poprzez pewną operację matematyczna. Może być 
zastosowana gdy można łatwo modyfikować adresy fizyczne. 

• Przez wymianę komunikatów – jeden lub więcej komputerów 
odpowiada na komunikaty z pytaniem o adres fizyczny komputera z 
danym adresem IP 

  
Protokół TCP/IP dopuszcza każdą z powyższych możliwości. 
 
Protokół ARP 
Zestaw protokołów TCP/IP zawiera protokół odwzorowywania adresów 
ARP (ang. Address Resolution Protocol). 
 
Działanie protokołu jest następujące: 

1. Komputer A rozgłasza w sieci zapytanie ARP zawierające adres IP 
komputera B. 

2. Zapytanie dociera do wszystkich komputerów w sieci fizycznej. 

3. Komputer B wysyła do A odpowiedź zawierającą adres interfejsu sieci 
fizycznej. 
 

Komputer  A

Komputer  B

Komputer  C

Komputer  D

Komputer  A

Komputer  B

Komputer  C

Komputer  D

Zapytanie ARP Odpowiada tylko B  
Rys. 3-2  Zapytanie komputera A ARP o adres sprzętowy i odpowiedź 
komputera B 
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Protokół ARP jest na tyle ogólny ze można za jego pomocą odwzorować 
dowolne adresy protokołowe na dowolne adresy sprzętowe. Zwykle 
jednak służy do odwzorowania 32 bit adresu IP w 48 bit adres Ethernetu. 
 

typ adr. sprzętowego typ adr. protokolowego

dl. adr.
sprzętowego operacja

adres sprzętowy nadawcy  (pierwsze 4 oktety)

adres protokolowy nad. (ostatnie
2 oktety)

0 8 15 31

0

32

64

96

128

160

192

dl. adr.
protokolowego

adres sprzętowy nadawcy
(ostatnie 2 oktety)

adres protokolowy nadawcy
(pierwsze 2 oktety)

adres sprzętowy odbiorcy
(pierwsze 2 oktety)

adres sprzętowy odbiorcy (ostatnie 4 oktety)

adres protokolowy odbiorcy  (pelne 4 oktety)

 
Rys. 3-3  Format komunikatu ARP dla odwzorowania adresu IP na adres 
Ethernetu 
 
• Pole operacja określa czy chodzi o zapytanie (1) czy o odpowiedź (2). 
• Pole typ adresu sprzętowego – dla Ethernetu zawiera 1 
• Pole typ adresu protokołowego  – dla IP zawiera 0x800 
 
Wysyłanie komunikatu ARP 
Komunikat ARP wysyłany jest w ramce protokołu sieci fizycznej 
Ethernetu) w polu danych. 

komunikat ARP

adres
odbiorcy pole danych CRC

ramka
Ethernet

komunikat
ARP

adres
nadawcy

typ
0x806

 
Rys. 3-4 Wysyłanie komunikatu ARP w ramce Ethernetu 
 
• Informacja o tym że ramka zawiera komunikat ARP zawarta jest w 

polu typ ramki Ethernet. 
• Informacja o tym czy jest pytanie czy odpowiedź zawarta jest w polu 

danych, pole operacja komunikatu ARP. 
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Pamięć podręczna odpowiedzi ARP 
• Nie jest wygodne dla każdego wysłania ramki IP wysyłać zapytania 

ARP o adres fizyczny.  
• Aby tego uniknąć komputer przechowuje lokalną tablice odwzorowań. 

Odwzorowanie przechowywane jest przez określony czas.  
• Gdy odwzorowania nie ma w pamięci podręcznej, wysyła się 

zapytanie ARP. 
 
Programy i narzędzia 
arping Zapytanie do sieci o dany jako parametr adres IP 
arp Administrowanie pamięcią podręczną ARP – wyświetlanie, 

dodawanie i kasowanie pozycji 
arpd Zbiera informację o ARP i składuje ją w pamięci podręcznej 
Tab. 3-1 Programy i narzędzia operujące na protokole ARP 
 
Przykłady 
 
$arping –I eth0 192.168.0.1 
ARPING 192.168.0.1 from 192.168.0.158 eth0 
Unicast reply from 192.168.0.1 [00:1C:F0:87:79:1E] 1.03 ms 
Przykład 3-1 Uzyskanie adresu MAC stacji 192.168.0.1 
 
 
$arp  
Address     HWtype  HWaddress           Flags Mask  Iface 
192.168.0.1 ether   00:1c:f0:87:79:1e   C           eth0 
Przykład 3-2 Wyświetlenie pamięci podręcznej ARP 
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3.2  Protokół IP 
Intersieć umożliwia przesłanie danych pomiędzy komputerami 
położonymi w różnych sieciach. Stąd przesyłanie danych powinno być 
oparte o pakiety wirtualne (datagramy) a nie fizyczne gdyż te mogą się 
od siebie różnić. 
 
Protokół IP 
Zbiór reguł określających zawodne przekazywanie pakietów: w jaki 
sposób węzły i routery mają przetwarzać pakiety, jak reagować na błędy. 
 
 
Zadania protokółu IP: 
• Definiowanie schematu adresowania używanego w całym Internecie, 
• Definicję podstawowej jednostki przesyłania danych 
• Definicje operacji trasowania określającej jaką droga mają się 

przemieszczać pakiety 
• Dokonywanie fragmentacji i ponownej defragmentacji 
 
Cechy protokołu IP 
• IP jest protokołem bezpołączeniowym - nie ustala połączenia,  nie 

sprawdza gotowości odległego komputera do odebrania przesyłanych 
danych. 

• IP jest protokołem zawodnym (ang. unrealiable), - nie ma gwarancji, 
iż przenoszenie zakończy się sukcesem. Każdy pakiet obsługiwany 
jest niezależnie od innych. 

• Pakiety z jednego ciągu  wysyłanego z danego komputera do innego 
mogą podróżować różnymi ścieżkami, niektóre z nich mogą zostać 
zgubione. 

• Pakiet może zostać zgubiony, zduplikowany, zatrzymany lub 
dostarczony z błędem, a system nie sprawdzi, że coś takiego zaszło, 
a także nie powiadomi o tym ani nadawcy, ani odbiorcy 
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Datagramy 
Pakiet wysłany intersiecią TCP/IP nazywa się datagramem. 
• Datagram jest podstawowa jednostka nośnika informacji w 

nowoczesnych sieciach telekomunikacyjnych. 
• Datagram składa się z nagłówka i obszaru danych.  
• Nagłówek datagramu zawiera informacje wymagane do przesłania 

pakietu od nadawcy do odbiorcy.  

• Obszar danych zawiera informacje, które maja zostać przesłane za 
pomocą pakietu. Długość obszaru danych nie jest określona i może 
wynosić do 64 K oktetów. 

wersja dl.
naglówka typ uslugi calkowita dlugośc

numer identyfikacyjny flagi kontrola
przesunięcia

czas życia  pakietu protokól warstwy
wyższej

suma kontrolna
naglówka

adres źródlowy IP

adres docelowy IP

opcje  IP uzupelnienie

dane

0 - 3 4 - 7 0 - 15 16 -
18 19 - 31

0

32

64

96

128

160

192

 
Rys. 3-5 Format datagramu IP 
 
  
Wersja Oznaczenie numeru wersji datagramu 
Typ obsługi Informacja czy datagram ma być przesyłany trasą z 

minimalnym opóźnieniem czy trasą o maksymalnej 
przepływności. 

Długość 
całkowita 

Całkowita liczba oktetów w datagramie włączają nagłówek 
i dane. 

Identyfikacja Zawiera wartość identyfikacyjną przypisaną nadawanemu 
pakietowi przed fragmentacją. 

Flagi Informacja czy datagram można fragmentować i czy jest 
on całością czy fragmentem. 
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Przesunięcie 
fragmentu 

Pole mówi od którego miejsca pakietu zaczyna się dany 
fragment. 

Protokół 
warstwy 
wyższej 

Numer identyfikacyjny protokołu transportowego dla 
którego pakiet jest przeznaczony. 

Czas życia Ma zapobiec nieskończonemu krążeniu datagramu w sieci. 
Inicjowana na wartość 1 – 255 i zmniejszana o 1 przez 
każdy ruter. Gdy osiągnie 0 datagram usuwany 

Suma 
kontrolna 
nagłówka 

Ma wykrywać przekłamanie pól nagłówka 

Adres 
źródłowy IP 

Adres IP nadawcy 

Adres 
docelowy IP 

Adres IP odbiorcy 

Opcje IP Stosowane do celów testowania 
Uzupełnienie Ma zapewniać że nagłówek jest wielokrotnością 32 bitów 
 
 
Kapsułkowanie   
Wysłany do odbiorcy datagram wędruje poprzez wiele sieci fizycznych.  
 

sieć 1 sieć 2Komputer  A ruter 1 sieć 3ruter 2 Komputer  B

 
Rys. 3-6 Datagram z komputera A do B przechodzi przez wiele sieci 
fizycznych 
 
Sprzęt sieciowy nie jest w stanie interpretować pól datagramu i adresów 
IP. Stąd datagramy przed wysłaniem muszą być umieszczone w polu 
danych ramki sieci fizycznej. Operacja ta nazywa się kapsułkowaniem 
(ang. encapsulation). 
 

Pole danych IP

adres
odbiorcy pole danych CRC

ramka  sieci
fizycznej

datagram

adres
nadawcy typ

Naglówek IP

 
Rys. 3-7 Wysyłanie datagramu IP w ramce sieci fizycznej 
 
Adres docelowy fizyczny jest adresem następnego etapu pod który 
należy przesłać datagram. Adres ten uzyskuje się poprzez 
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odwzorowanie adresu IP następnego etapu na odpowiadający mu adres 
sprzętowy. 
 
Fragmentacja 
Datagram przechodzi przez wiele sieci fizycznych. Każda może mieć 
inną maksymalną długość jednostki transmisji MTU (ang. maximal 
transfer unit) 
 

sieć 1
MTU = 1000

sieć 2
MTU = 2000Komputer  A ruter 1 Komputer  B

datagramnaglówek
sieci 1 datagramnaglówek

sieci 2  
Rys. 3-8 Datagram z komputera A do B przechodzi przez wiele sieci 
fizycznych o różnych MTU. 
 
Aby rozwiązać problem zróżnicowanych wartości MTU rutery IP 
dokonują fragmentacji. 
 
Fragmentacja – podział datagramu na fragmenty gdy nie da się go 
przesłać w jednej ramce warstwy sieciowej. 
 
O tym czy datagram zawiera całość czy fragment decyduje pole Flagi w 
nagłówku IP. 
 

Pole danych IP datagramNaglówek IP

Pole danych 1Nagl. IP 1 Pole danych 2Nagl. IP 2 Pole danych 3Nagl. IP 3
 

Rys. 3-9 Podział datagramu na 3 fragmenty których długość 
dostosowana jest do MTU sieci fizycznej 
 
Składanie 
Składanie fragmentów datagramu odbywa się u odbiorcy. Jest tak gdyż: 
• Ruter nie musi czekać aż odbierze wszystkie fragmenty podzielonego 

datagramu aby wysłać je dalej. 
• Umożliwia przesyłanie fragmentów różnymi trasami. 
 
Prawidłowe składanie fragmentów możliwe jest dzięki polom nagłówka: 
Identyfikacja i Przesunięcie. 
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Gubienie fragmentów 
Odbiorca nie może w nieskończoność czekać na skompletowanie 
pofragmentowanego datagramu. Gdy przychodzi pierwszy fragment 
uruchamia się zegar wyznaczający limit czasowy przeznaczony na 
odbiór całości. Gdy zostanie on przekroczony a datagram nie będzie 
kompletny jest on porzucany. 
 
Dostarczenie datagramu przy użyciu dostępnych możliwości. 
Protokół IP ma dostarczać datagramy przy użyciu dostępnych 
możliwości – a więc dostarczenie tych datagramów nie jest 
gwarantowane. 
 
Protokół IP nie rozwiązuje problemów związanych z: 
• Duplikowaniem datagramów 
• Dostarczenia ich z opóźnieniem i nie w kolejności 
• Uszkodzenie danych 
• Utratą datagramów 
 
Do obsługi tych zdarzeń przeznaczone są wyższe warstwy protokołów. 
  

3.3  Protokół ICMP 
Na każdym etapie przesyłania datagramu mogą powstawać błędy (np. 
zła suma kontrolna nagłówka, niemożność dostarczenia). Wysyłający 
datagram powinien być o takich błędach powiadamiany. Funkcję tę 
realizuje Protokół komunikatów sterujących Intersieci - ICMP (ang. 
Internet Control Message Protocol).  
 
Przykłady komunikatów ICMP: 
 
• Tłumienie nadawcy (ang. source quentch) – Ruter wysyła ten 

komunikat gdy limit jego buforów ulega wyczerpaniu. Strona która 
odebrała ten komunikat obowiązana jest zmniejszyć częstość 
wysyłanych datagramów. 

• Przekroczenie terminu (ang. time exceeded) – Ruter wysyła ten 
komunikat do nadawcy gdy porzuca datatagram którego czas życia 
zmalał do zera. 

• Odbiorca nieosiagalny (ang. destination unreachable) – Ruter wysyła 
ten komunikat do nadawcy gdy stwierdzi że datagramu nie da się 
dostarczyć do końcowego odbiorcy. 
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• Zmień trasowanie (ang. redirect) – Jeśli ruter stwierdzi że otrzymał 
datagram który powinien być skierowany do kogo innego przesyła ten 
komunikat do nadawcy. 

 
Oprócz komunikatów o błędach ICMP definiuje także komunikaty 
informacyjne: 
 
• Prośba o echo (ang. echo request) – Komunikat ten można wysłać do 

innego komputera. W odpowiedzi wysyłany jest datagram z taką 
samą zawartością. 

• Prośba o maskę adresową (ang. address mask request) – Komunikat 
wysyłany przez komputer przy starcie systemu. W odpowiedzi ruter 
powinien wysłać 32 bitową maskę adresową obowiązującą w 
podsieci. 

Z protokołu ICMP korzysta znane polecenie ping. 
 
$ping 156.17.9.3 
Badanie 156.17.9.3 z użyciem 32 bajtów danych: 
Odpowiedz z 156.17.9.3: bajtów=32 czas=38ms TTL=240 
Odpowiedz z 156.17.9.3: bajtów=32 czas=40ms TTL=240 
Odpowiedz z 156.17.9.3: bajtów=32 czas=37ms TTL=240 
Odpowiedz z 156.17.9.3: bajtów=32 czas=38ms TTL=240 
 
Statystyka badania ping dla 156.17.9.3: 
Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% straty), 
Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach: 
 
    Minimum = 37 ms, Maksimum = 40 ms, Czas średni = 38 ms 
Przykład 3-3 Badanie osiągalności węzła za pomocą programu ping 
 
Wysyłanie komunikatów ICMP 
Komunikaty ICMP wysyłane są za pomocą protokołu IP. Komunikat 
ICMP kapsułkowany jest w polu danych datagramu. 

Pole danych
ICMP

adres
odbiorcy pole danych

ramka  sieci
fizycznej

datagram

adres
nadawcy typ

Naglówek
ICMP

Pole danych IPNaglówek
IP

komunikat
ICMP

 
Rys. 3-10 Wysyłanie komunikatu ICMP w datagramie i dalej  w ramce 
sieci fizycznej 
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Adresat komunikatu ICMP -  Komunikat ICMP wysyłany jest w 
odpowiedzi na datagram. Ten zawiera adres IP nadawcy, tak więc 
wiadomo gdzie skierować odpowiedź. 
 
Jeżeli komunikat ICMP o błędzie spowoduje błąd to informacja o tym nie 
jest wysyłana. 
 
Z pola określającego czas życia datagramu korzysta program 
traceroute wyznaczający trasę pakietu do celu. Ustawia on pole 
określające czas życia komunikatu TTL na 1. Pierwszy ruter zmniejsza 
pole o 1 co daje 0. Wysyła zatem komunikat ICMP o przekroczeniu 
terminu do nadawcy. Następnie pole TTL ustawiane jest na 2 i tak dalej. 
 
$traceroute 156.17.9.3 
Trasa śledzenia do wp.pl [212.77.100.101] 
przewyższa maksymalną liczbę przeskoków 30 
 
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.0.1  
  2     1 ms     1 ms     1 ms  194.54.18.254.static.telsat.wroc.pl           
  3     3 ms     2 ms     4 ms  10.255.11.33  
  4    19 ms    21 ms    20 ms  WP2.plix.pl [195.182.218.204]  
  5    19 ms    17 ms    18 ms  do-r2.rtrd1.adm.wp-sa.pl  
  6    20 ms    21 ms    21 ms  www.wp.pl [212.77.100.101]  
Przykład 3-4 Uzyskiwanie trasy do węzła 156.17.9.3 
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3.4 Konfigurowanie stacji roboczych, protokół DHCP 

W wielu sieciach komputerowych występuje problem konfigurowania 
nowo dołączanych do sieci komputerów. Dołączany komputer powinien 
otrzymać co najmniej następujące parametry: 
• Adres IP 
• Maskę podsieci 
• Brama domyślna 
• Adres IP serwera nazw 
Informacje te, nie moją być przekazane do komputera z wykorzystaniem 
protokołu IP gdyż komputer nie posiada jeszcze adresu IP. Musi się 
opierać na jakiejś formie rozgłoszenia. 

Protokół RARP 
Jedno z pierwszych rozwiązań opierało się na protokole RARP (ang. 
Reverse Adress Resolution Protocol). W protokole tym, serwer RARP,  
na podstawie adresu MAC (ang. Media Acess Control) karty sieciowej 
przesyła do stacji adres IP. Protokół działa na zasadzie rozgłoszeniowej.  

Protokół BOOTP 
W protokole RARP do stacji dostarczany był tylko jeden parametr a 
potrzeba było wielu parametrów konfiguracyjnych. W odpowiedzi na te 
potrzebę opracowano protokół BOOTP (ang. Bootstrap Protocol). 
Umożliwiał on dostarczenie wielu parametrów w odpowiedzi na 
pojedyncze żądanie. Komunikacja z serwerem odbywa się w oparciu o 
rozgłoszenie. Działa na poziomie protokołu IP, żądanie wysyłane jest z 
adresem docelowym składającym się z samych jedynek a adres 
źródłowy zawiera same zera. Serwer BOOTP wykorzystuje adres MAC 
karty sieciowej konfigurowanego komputera by skierować odpowiedź we 
właściwe miejsce. Działanie serwera BOOTP odbywało się na zasadzie 
stałego przyporządkowania adresom MAC stacji roboczych adresów IP. 
Przy większej, zmieniającej liczbie komputerów (np. kawiarenka 
internetowa) jest to niewygodne. Rozwiązanie tego problemu 
doprowadziło do powstania protokołu DHCP (ang. Dynamic Host 
Configuration Protocol). 
 

Protokół DHCP 
W czasie włączania komputera wysyła rozgłoszenie z żądaniem DHCP. 
Żądanie to odbierane jest przez serwer DHCP który w odpowiedzi 
przesyła do komputera parametry konfiguracyjne.  
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konfigurowany
komputer

serwer DHCP

Czekanie

odpowiedź

Przydzial
adresu IP

Czekanie

żądanie DHCP
rozgloszenie przydzial

parametrów
konfiguracyjnych

 
 Rys. 3-11 Działanie protokołu DHCP 
 
 Adresy IP przydzielane są stacjom roboczym nie na stałe, ale na pewien 
czas, na zasadzie dzierżawy. Umożliwia to odzyskiwanie nieużywanych 
adresów IP. Po wygaśnięciu dzierżawy stacja może negocjować 
przedłużenie adresu lub wystosować nowe żądanie DHCP. 
 
Protokół DHCP jest prosty, zawiera jednak zabezpieczenia przed: 

1. Utratą zapytania i powieleniem odpowiedzi 

2. Zapamiętuje adresy serwerów DHCP 

3. Implementuje zabezpieczenie przed kumulacją zapytań 
 
Ad.1 Gdy zapytanie DHCP zaginie, stacja robocza je powtarza. Gdy 
jednak nadejdzie zduplikowana odpowiedź, jest ona ignorowana 

Ad. 2 Gdy stacja uzyska adres serwera DHCP, to go zapamiętuje. Przy 
negocjacji przedłużenia dzierżawy nie musi wysyłać rozgłoszenia. 
Ad. 3 Gdy w sieci nastąpi upadek i ponowne włączenie zasilania, 
żądania DHCP mogłyby się skumulować. Dlatego przed wysłaniem 
takiego żądania, odczekuje się losowy okres czasu. 
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Operacja Dlug. adresu

Identyfikator transakcji

Liczba sekund

0 8 16 24 31

Adres IP klienta

Proponowany adres IP

Adres IP serwera

Typ sprzętu Węzly

Flagi

Adres IP routera

Adres sprzętowy klienta - 16 oktetów

 64 oktety

4

16

Nazwa pliku rozruchowego - 128 oktetów32

Opcje - wymiar zmienny

 
Rys. 3-12 Format komunikatu DHCP  
    
Operacja Żądanie czy odpowiedź. Dokładniejsza specyfikacja w 

polu opcje 
Typ sprzętu Rodzaj sprzętu sieciowego 
Dł. adresu Długość adresu sieciowego warstwy niższej 
Węzły Liczba serwerów przez które przeszło żądanie 
Identyfikator 
transakcji 

Numer na podstawie którego klient identyfikuje 
właściwa odpowiedź 

Liczba sekund Liczba sekund od startu stacji 
Adres IP klienta Adres IP klienta o ile był przydzielony inną metodą 
Proponowany 
adres IP 

Adres IP proponowany przez serwer DHCP 

Adres IP serwera Adres IP serwera 
Adres IP routera Adres IP domyślnego routera 
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Adres sprzętowy 
klienta 

Adres MAC karty sieciowej (dla Ethernetu) 

Nazwa pliku 
rozruchowego 

Nazwa pliku z obrazem systemu operacyjnego na 
serwerze. Umożliwia wczytanie systemu przez sieć 
(poprzez protokół TFTP) 

 

Pośrednik DHCP 
W sieci nie musi być zainstalowany serwer DHCP. Zamiast niego może 
być obecny pośrednik DHCP (ang. Relay Agent). Przekazuje on żądania 
DHCP do sieci wyższego poziomu co umożliwia centralizację tej usługi. 
Często funkcję taką pełni router. 
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Konfiguracja klienta DHCP 

W Linux Debian funkcję klienta DHCP pełni program /sbin/dhclient. 

Konfiguracja sieci w Linuxie następuje poprzez edycję plików w katalogu: 
/etc/network/ 

w szczególności pliku /etc/network/interfaces 
 
Przykład 1 pliku   /etc/network/interfaces 
W tym przykładzie konfiguracja następuje przez protokół DHCP 
 
auto eth0 
iface eth0 inet dhcp 
 

auto  – interfejs eth0  konfigurowany podczas startu systemu 
inet  – interfejs eth0 używa stosu protokołów TCP/IP 
dhcp  - interfejs eth0 ma być skonfigurowany poprzez DHCP 
 
Przykład 2 pliku   /etc/network/interfaces 
W tym przykładzie konfiguracja następuje statycznie 
 
iface eth0 inet static 
    address 192.168.12.2 
    netmask 255.255.255.0 
    gateway 192.168.12.254 
address  - adres IP komputera 
netmask - maska sieciowa 
gateway - brama domyślna 
 
 

 
Ekran 1 Konfigurowanie klienta DHCP z poziomu interfejsu graficznego 
(Linux Debian) 
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4 Protokół UDP 
Protokół IP umożliwia przenoszenie datagramów pomiędzy maszynami, 
nie zawiera jednak mechanizmu dostarczenia danych do konkretnej 
aplikacji. Jego punktem końcowym jest komputer o określonym adresie 
IP. Jednak w komputerze działa wiele aplikacji i należy określić  do której 
z nich dane mają być dostarczone (np. WWW, FTP, itp...). Zamiast 
poszerzać protokół IP o taką informację, zdefiniowano nową warstwę 
protokołów działających ponad protokołem IP. 
 
• TCP – protokół sterowania transmisją (ang. Transmission Control 

Protocol) 
• UDP – protokół datagramów uzytkownika (ang. User Datagram 

Protocol) 
 
Protokół UDP posiada następujące właściwości: 
 
• Zapewnia komunikację między aplikacjami końcowymi. Dane 

dostarczane są do gniazdka, które identyfikowane jest przez adres IP 
i numer portu. 

• Zapewnia transmisję bezpołączeniową, każdy datagram musi 
posiadać adres źródłowy i docelowy. 

• Wysyłane i dostarczane dane maja postać komunikatów, zachowane 
są ich granice. 

• Protokół nie gwarantuje dostarczenia danych 
• Może posiadać dowolne interakcje z wieloma aplikacjami, tryb 

komunikacji: jeden do jeden, jeden do wielu, wiele do jednego i wiele 
do wiele. 

• Protokół jest niezależny od systemu operacyjnego. 
 
Zasada działania:  
• Wysyłane są indywidualnie adresowane datagramy 
• Nie są tworzone połączenia 
• Oprócz datagramów nie są przenoszone inne komunikaty 
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Komputer 1 IP1

Aplikacja
1

Port 1

Port 2

Port  i

Port 65535

Aplikacja
2

Port 1

Port 2

Port  i

Port 65535

Komputer 2 IP2

TCP
UDP

 
Rys.  4-1 Porty jako punkty końcowe komunikacji UDP / TCP 
 
Zalety: 
• Zachowanie granicy komunikatu 
• Mały narzut (cienka warstwa stosu protokołów) 
 
Wady:  
• Brak gwarancji dostarczenia komunikatu 
• Możliwe błędy 
• Spadek wydajności gdy komunikaty dłuższe niż MTU danej sieci (dla 

Ethernetu do 1450 oktetów) 
 
 
Przebieg komunikacji 
Protokołem przekazującym komunikaty UDP jest warstwa IP. W związku 
z tym wysłany komunikat może być: 
• Utracony 
• Opóźniony 
• Powielony 
• Uszkodzony 
• Dostarczony w niewłaściwej kolejności 
 
W związku z tym aplikacja powinna zabezpieczać przez powyższymi 
błędami. W niektórych aplikacjach pewien poziom błędów nie jest zbyt 
istotny (np. przesyłanie dźwięków, obrazów w czasie rzeczywistym). 
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Format komunikatu 
Datagram UDP składa się z nagłówka i pola danych 

Port nadawcy UDP Port odbiorcy UDP

Dlugość komunikatu UDP

dane 1

0 10 16 24 31

1

2

3

Suma kontrolna

dane 2

...

dane N

4

2 + N

 
Rys. 4-1 Format datagramu UDP 
 
Port nadawczy UDP Numer portu po stronie nadającej 
Port odbiorczy UDP Numer portu po stronie odbierającej 
Długość komunikatu Liczba oktetów składających się na komunikat 
Suma kontrolna Opcja 
Dane Dane 
 
Suma kontrolna 
Pole: suma kontrolna ma charakter opcjonalny. Jest uwzględniane tylko 
wtedy gdy ma wartość niezerową. 
 
Pseudonagłówek 
Nagłówek nie zawiera informacji o adresach IP źródłowym i docelowym. 
Są one zbędne gdyż zawarte są nagłówku IP.  
Oprogramowanie UDP tworzy pseudo-nagłówek zawierający adresy IP 
nadawcy co odbywa się przy obliczaniu sumy kontrolnej. Adresy te są 
udostępniane przez interfejs programistyczny gniazdek. 

Port nadawcy UDP

Zero

0 10 16 24 31

1

2

3 Dlugość komunikatu UDP

Port odbiorcy UDP

Protokól

 
Rys. 4-2 Pseudo nagłówek datagramu UDP 
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Enkapsulacja 
Komunikaty UDP są kapsułkowane w polu danych datagramu IP 
 

Pole danych UDP

adres
odbiorcy pole danych

ramka  sieci
fizycznej

datagram

adres
nadawcy typ

Nagówek UDP

Pole danych IPNaglówek
IP

komunikat
UDP

 
Rys. 4-3 Wysyłanie komunikatu UDP w datagramie i dalej  w ramce sieci 
fizycznej 
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5 Protokół TCP 

5.1 Funkcja i własności 
W sieciach komputerowych niezawodność przesyłania danych jest 
jednym z podstawowych problemów. W zestawie TCP/IP niezawodną 
usługę przesyłania danych odpowiada protokół TCP (ang. Transmission 
Control Protocol). Należy on do warstwy transportu modelu 4 
warstwowego. 
 
TCP organizuje również dwukierunkową współpracę między warstwą IP 
a warstwami wyższymi, uwzględniając przy tym aspekty bezpieczeństwa. 
 
Własności protokołu TCP 
• Zorientowany na połączenie – program użytkowy najpierw nawiązuje 

połączenie a następnie przesyła dane. 
P1 P2

Komunikaty

Polaczenie Czekanie

Rozlączenie

 
 Rys. 5-1 Komunikacja połączeniowa 
 
• Komunikacja punkt – punkt. Każde połączenie ma dwa końce 

określone adresem gniazdka. 
• Niezawodność – protokół gwarantuje że dane będą dostarczone 

dokładnie takie jak zostały wysłane lub sygnalizuje że dostarczenie 
nie jest możliwe. 

• Komunikacja dwukierunkowa – dane przesyłane w obydwu 
kierunkach. 

• Interfejs strumieniowy – dane do warstwy niższej przesyłane są w 
postaci strumienia z nie komunikatów. Nie gwarantuje się że dane 
dostarczone będą do odbiorcy w takich samych porcjach jak zostały 
wysłane. 
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• Łagodne kończenie połączenia – program może poprosić o 
zamknięcie połączenia. Protokół gwarantuje że przed zamknięciem 
wszystkie wysłane wcześniej dane zostaną do adresata dostarczone. 

 
Obsługa końców połączenia 
Do przenoszenia pakietów TCP wykorzystywany jest protokół IP. 
Komunikaty TCP kapsułkowane są w datagramie IP.  Tworzone jest 
połączenie wirtualne. TCP potrzebne jest tylko na końcach połączenia a 
nie w punktach pośrednich. 
 

warstwa IP

warstwa sieci

Komputer 1 Komputer 2

warstwa TCP

aplikacja

warstwa IP

warstwa sieci

warstwa TCP

aplikacja

warstwa IP

warstwa sieci

ruter

sieć 1 sieć 2

system
komunikacji

 
Rys. 5-2 Ilustracja TCP jako protokołu obsługi końca połączenia 
 

5.2  Uzyskiwanie niezawodności 

Połączenie TCP ma być niezawodne. Aby to uzyskać trzeba 
przezwyciężyć szereg problemów. Wynikają one głównie z: 
• Zawodności sieci komunikacyjnej 
• Restartów komputerów 
 
Przykład: 
Dwa komputery ustanawiają połączenie po czym jeden jest restartowany 
i ustanawia nowe. Drugi musi się o tym dowiedzieć by nie wysyłać 
danych z poprzedniego połączenia. 
 
Główną metodą osiągania niezawodności są retransmisje.  
 
Zasada retransmisji: 
• Każdy wysyłany do odbiorcy pakiet jest potwierdzany 
• Szacowany jest czas potwierdzenia pakietu 
• Gdy czas ten jest przekroczony pakiet jest retransmitowany 
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Wezel 1

wyslanie komunikatu 1 Odebranie komunikatu 1

zgubiony

Wezel 2

Wyslanie potwierdzenia 1
Odebranie potwierdz. 1
Wyslanie komunikatu 2 Odebranie komunikatu 2

Wyslanie potwierdzenia 2Odebranie potwierdz. 2
Wyslanie komunikatu 3

oczekiwanie

Retransmisja kom. 3
Odebranie komunikatu 3
Wyslanie potwierdzenia 3

przekroczony czas oczekiwania

 
Rys. 5-3 Zasada działania retransmisji 
 
Retransmisja z adaptacją 
Wyznaczanie czasu retransmisji jest trudne gdyż czas ten zależy od: 
• Odległości pomiędzy stacjami 
• Natężenia ruchu w sieci 
Tak więc będzie różny dla różnych połączeń. W protokole TCP stosuje 
się adaptacyjny algorytm wyznaczania czasu opóźnienia. 
 

5.3  Kontrola przepływu i okna 
Szybkość nadawania musi być dostosowana do szybkości pobierania 
danych przez odbiorcę. System umieszcza przychodzące dane w 
buforze odbiorczym z którego pobiera dane aplikacja. Bufor ten ma 
skończoną pojemność. Ilość miejsca w buforze nazywa się oknem a 
zawiadomienie o tym odbiorcy propozycją okna. 
 
Propozycje okna wysyłane są przez odbiorcę wraz z potwierdzeniami 
datagramów. Jeżeli bufor odbiorczy się zapełni to wysyła on ofertę 
zerowego okna co powstrzymuje nadawanie. 
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nadawca

wysylanie danych 1
potwierdzenie - okno 1000

odbiorca

odebr. potwierdz. 1

wstrzymanie nadawania

bufor

wysylanie danych 2
wysylanie danych 3 potwierdzenie - okno 500

potwierdzenie - okno 0

odebr. potwierdz. 2
odebr. potwierdz. 3 aplikacja czyta dane 1000

oferta - okno 1500

oferta - okno 1000

wysylanie danych 4

 
Rys. 5-4 Ilustracja kontroli przepływu 
 

5.4 Trójetapowa wymiana komunikatów  
Obie strony muszą być zgodne czy połączenie jest aktywne  czy jest 
zakończone. Ustanawianie i kończenie połączeń wykorzystuje 
trójetapową wymianę komunikatów. Powodem jest możliwość utraty i 
opóźnienia pakietów. Jak wykazano jest ona konieczna i wystarczająca 
do jednoznacznego ustalenia stanu protokołu. 
 
• Do tworzenia połączenia używa się segmentów synchronizacyjnych 

SYN. 
• Do zamykania połączenia używa się segmentów FIN. 
 
Jako że pakiety SYN i FIN mogą zaginąć oprogramowanie TCP 
dokonuje ich retransmisji. 
 
Przy tworzeniu połączenia po każdej stronie wymagany jest numer 32 
bitowy porządkowy.  Jest on generowany na podstawie liczby losowej 
otrzymywanej restarcie komputera.  
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wezel 1
wysylanie  FIN + ACK

wezel 2

odebranie FIN + ACK
wysylanie  FIN + ACK

odebranie FIN + ACK
wysylanie   ACK

odebranie  ACK

 
Rys. 5-5 Trójetapowe zamykanie połączenia 
 

5.5 Kontrola przeciążenia 
W większości przypadków utrata pakietów (lub nadmierne jego 
opóźnienie) nie wynika z awarii sprzętu ale z przeciążenia sieci i ruterów. 
Gdy pakiet nie dotrze na czas to jego retransmisje spowodują lawinowy 
wzrost przeciążenia. W TCP stosuje się algorytm kontroli przeciążenia.  
 
Algorytm kontroli przeciążenia 
Polega on na tym że gdy zaginie pakiet nie retransmituje się tyle danych 
na ile pozwala okno ale tylko jeden. Gdy zostanie on potwierdzony w 
zadanym czasie liczbę wysyłanych danych się podwaja. Postępowanie  
powtarza się do czasu gdy wymiar oferowanego okna osiągnie połowę 
maksymalnego. Wtedy wstrzymuje się podwajanie liczby wysyłanych 
danych. 
 
Algorytm kontroli przeciążenia stosowany w TCP pozwala na uniknięcie 
przeciążania sieci i sprawdza się w praktyce. 
 

5.6 Format segmentu TCP 
W połączeniu TCP dane mogą być przesyłane w obydwie strony 
jednocześnie. Tak więc wysyłając dane można jednocześnie 
potwierdzać dane otrzymane i wysyłać ofertę okna. Pokazany niżej 
segment TCP zawiera  różne pola. Pewne z nich przeznaczone są dla 
jednego inne dla przeciwnego kierunku. 
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Port nadawcy Port odbiorcy

numer  porządkowy

numer potwierdzenia

dl
nagl.

suma kontrolna

opcje

dane

0 10 16 24 31

nie uzyw. bity kodu okno

wskażnik pilnych danych

 
Rys. 5-6 Format datagramu TCP 
 
Pole numer potwierdzenia i okno odnoszą się do danych które przybyły. 
 
Port nadawczy Numer portu po stronie nadającej 
Port odbiorczy Numer portu po stronie odbierającej 
Numer 
porządkowy 

Numer ten jest zwiększany z każdym wysyłanym 
pakietem. Odbiorca wykorzystuje je do 
porządkowania pakietów które być może nie 
przychodzą w kolejności. 

Długość nagłówka Liczba 32 bitowych słów wchodzących w skład 
nagłówka 

Numer 
potwierdzenia 

Numer porządkowy danych odebranych 

Okno Liczba bajtów którą strona odbierająca jest w stanie 
odebrać 

Suma kontrolna Suma kontrolna obejmująca nagłówek i dane 
Bity kodu operacji 
(6 bitów) 

Rodzaj operacji (ACK, PSH, RST, SYN, FIN) 

Tab. 5-1 Pola datagramu TCP 
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5.7 Podsumowanie  
Protokół kontroli transmisji jest podstawowym protokołem zestawu 
TCP/IP. Zapewnia on niezawodną dwukierunkową usługę przesyłania 
danych pomiędzy dwoma punktami końcowymi (gniazdami).  
Zapewnia dostarczanie danych po kolei i bez duplikowania. 
 
Protokół TCP wykorzystuje następujące mechanizmy: 
• Retransmisję zagubionych pakietów 
• Sumy kontrolne pakietów 
• Mechanizm zabezpieczenia przed przeciążeniem węzłów i sieci. 
• Adaptacyjne reguły obliczania czasu retransmisji pakietów 
• Synchronizację szybkości nadawania z zajętością bufora 

odbiorczego. 
• Jednoznaczną identyfikację nawiązania i zakończenia połączenia. 
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6 Testowanie i konfigurowanie interfejsu sieciowego 

komputera 

6.1 Konfiguracja interfejsu sieciowego 
W systemie Linux możemy uzyskać informacje o interfejsach sieciowych  
linii poleceń lub poprzez interfejs graficzny. Tą samą droga można je 
konfigurować.  
 
Komputer może mieć więcej niż jeden interfejs sieciowy. Np. może być 
wyposażony w więcej niż jedną kartę sieciową, kartę WiFi, modem GSM 
lub połączenie internetowe może być tunelowane przez USB.  
Każdy interfejs będzie miał inny adres IP i być może inne parametry. 
 
Ustawieniu podlegają następujące parametry interfejsu sieciowego 
• Adres IP 
• Maska podsieci 
• Adres IP bramy domyślnej 
• Adres IP serwera DNS (może być tych adresów więcej) 
 
 
Nazwa komputera 
Oprócz parametrów interfejsu sieciowego należy ustawić nazwę 
komputera (ang. hostname). Nazwa zapisana jest w pliku /etc/hostname 
lub jest ustalana innymi metodami opisanymi w [3]. Testowanie nazwy 
komputera: polecenie hostname 
$hostname maria 
 
Parametry konfiguracyjne mogą być ustawione: 
• Ręcznie przez operatora 
• Automatycznie przez serwer DNS za pośrednictwem protokołu DNS 
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Znaczenie parametrów: 
Adres IP Liczba służąca do identyfikacji interfejsu sieciowego 

w  sieci Internet 
Maska podsieci Liczba służąca do wyodrębnienia z adresu IP 

części sieciowej i adresu stacji w podsieci. 
Adres bramy 
domyślnej 

Adres w podsieci do którego maja być wysyłane 
datagramy mające dotrzeć do innych sieci. 

Adres serwera 
DNS 

Adres serwera przekształcającego adresy URL 
używane w systemie WWW na adresy IP 

 
Maska podsieci potrzebna jest do ustalenia adresu rozgłoszeniowego 
który jest niezbędny dla innych protokołów jak ARP i DHCP. 
 
Konfiguracja sieci w systemie Linux polega na: 
1. Sprawdzeniu zainstalowanych kart sieciowych (lub innych interfejsów 

sieciowych), instalacji właściwych dla nich sterowników o ile nie są 
zainstalowane (sterowniki są modułami jądra). 

2. Zdecydowaniu czy konfiguracja ma odbywać się ręcznie czy 
automatycznie. 

3. Jeżeli wybrano instalację ręczną, należy skonfigurować dane 
powyżej parametry. 

 
Dostępne interfejsy sieciowe wyświetlić można za pomocą polecenia: 
netstat -i 
 
$netstat -i 
Kernel Interface table 
Iface  MTU Met  RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR  TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg 
eth0  1500 0   650026      0      0 0      116034      0      0      0 BMRU 
lo   16436 0      817      0      0 0         817      0      0      0 LRU 
Przykład  6-1 Wyświetlenie dostępnych interfejsów 
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Listę dostępnych sterowników sieciowych można uzyskać wyświetlając 
zawartość katalogu /lib/modules/nr_wersji_jadra/kernel/net 
 
$ls /lib/modules/2.6.32-5-686/kernel/net 
802    8021q 9p  appletalk  atm  ax25 
bluetooth bridge can  core   dccp  decnet 
econet ieee802154  ipv4   ipv6  ipx 
irda  key  lapb  llc   mac80211 
netfilter netrom phonet rds   rfkill  rose 
rxrpc  sched sctp  sunrpc  tipc  wanrouter 
wimax wireless x25  xfrm 
Przykład  6-2 Uzyskanie listy sterowników sieciowych w systemie Linux 
Debian 
 
Operowanie na modułach: 
lsmod Wyświetla listę załadowanych modułów jądra 
insmod Ładuje moduły do uruchomionego już jądra 
rmmod Usuwa załadowany moduł jądra 
depmod Sprawdza powiązania pomiędzy modułami 
modprobe Ładuje zależne moduły 
Tabela 6-1 Polecenia operujące na modułach 
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W trybie linii poleceń do eksploracji i konfiguracji interfejsów sieciowych 
używamy poleceń:  
• ifconfig  – konfiguracja i testowanie parametrów interfejsu 

sieciowego 
• route  - konfiguracja trasowania 
Używane jest też nowsze polecenie ip. 

Polecenie ifconfig: 
ifconfig [-v] [-a] [-s] [interface]  
ifconfig [-v] interface options | address  
 
Gdzie: 
interface Nazwa interfejsu sieciowego, zwykle z liczbowym 

sufiksem np. eth0, local 
address Adres IP 
-v Podawaj obszerne informacje (ang. verbose) 
-s Podawaj skrócone informacje (ang. short) 
-a Wyświetl wszystkie interfejsy sieciowe (ang. all) 
options Polecenia dotyczące interfejsu 

up          – włączenie interfejsu 
down      – wyłączenie interfejsu 
netmask – ustawienie maski sieciowej 

 
Dokładniejszy opis opcji zawarty jest w manualu. 
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$/sbin/ifconfig 
eth0   Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0c:29:3e:ce:3f   
          inet addr:192.168.141.132  Bcast:192.168.141.255  Mask:255.255.255.0 
          inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe3e:ce3f/64 Scope:Link 
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 
          RX packets:5825 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
          TX packets:1592 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
          collisions:0 txqueuelen:1000  
          RX bytes:2791548 (2.6 MiB)  TX bytes:139639 (136.3 KiB) 
          Interrupt:19 Base address:0x2000  
 
lo       Link encap:Local Loopback   
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0 
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host 
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1 
          RX packets:104 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
          TX packets:104 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
          collisions:0 txqueuelen:0  
          RX bytes:8756 (8.5 KiB)  TX bytes:8756 (8.5 KiB) 
Przykład  6-3 Informacje o interfejsach sieciowych uzyskane za pomocą 
polecenia ifconfig 
 
Polecenie route – ustawianie trasy datagramów: 
 
route [-v] [-A family] add [-net|-host] target 
[netmask Nm] [gw Gw] [metric N] [mss M] [window W] 
[irtt I] [reject] [mod] [dyn] [reinstate] [[dev] If] 
 
Gdzie: 
add  Dodawanie nowej trasy 
del Kasowanie trasy istniejącej 
-net Cel jest siecią 
-host Cel jest stacją 
gw GW Wysyłaj pakiety przez bramę o adresie GW 
netmask Nm Ustawianie maski na Nm 
 
$route -n 
Kernel IP routing table 
Destination   Gateway       Genmask    Flags Metric Ref  Use Iface 
0.0.0.0       192.168.0.1   0.0.0.0       UG    0      0      0 eth0 
192.168.0.0   0.0.0.0       255.255.255.0 U     1      0      0 eth0 
Przykład  6-4 Uzyskanie tablicy routingu komputea 
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Przykład konfiguracji stacji: 
ifconfig eth0 192.168.0.4 netmask 255.255.255.0 up 
route add default gw 192.168.0.1 eth0 
 
Wprowadzone opisanym wyżej sposobem zmiany są nietrwałe. Aby były 
trwałe należy dokonać zmian w plikach konfiguracyjnych: 
 
/etc/hostname Plik zawiera nazwę komputera 
/etc/network/interfaces Informacja o konfiguracji interfejsów 
/etc/hosts Informacja o nazwach i adresach IP 

ważnych komputerów 
/etc/resolv.conf Informacja o lokalizacji serwerów nazw 
/etc/services Informacja o dostępnych usługach i ich 

przydziale do portów 
Tabela 2 Ważniejsze pliki konfiguracyjne interfejsu sieciowego 
 
 
Narzędzia trybu graficznego 

Obecnie polecenia ifconfig i route rzadko używane jest do 
konfigurowania interfejsu sieciowego. Przeważnie używa się interfejsów 
graficznych. Wymienić tu można takie narzędzia jak: Network Manager 
czy Wicd. 

 

 
Ekran 2 Wejście w ustawienia sieci stacji roboczej (Linux  Debian)  
 

Sieć 
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Ekran 3 Informacje o interfejsie sieciowym stacji (Linux  Debian)  
 

  
Ekran 4 Konfiguracja interfejsu sieciowego (Linux  Debian) 

Ustawianie 
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Ekran 5 Konfiguracja interfejsu sieciowego – ustawienie adresu 
sieciowego (Linux  Debian) 
 

 
Ekran 6 Konfiguracja interfejsu sieciowego – ręczne ustawienie adresu 
sieciowego (Linux Debian) 
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6.2 Testowanie działania komunikacji UDP i TCP 
Do testowania komunikacji UDP / TCP służy polecenie ping i netstat.  

Polecenie ping 
Do testowania dostępności zdalnego komputera słuzy polecenie ping. 
Umożliwia ono zmierzenie liczby zgubionych pakietów oraz opóźnień w 
ich transmisji. Program wykorzystuje protokół ICMP. Gdy jakiś komputer 
nie odpowiada na ping to nie znaczy że nie jest aktywny. Odpowiedź na 
pakiety sondujące może być zablokowana przez zaporę (ang. Firewall). 
 
ping  [-c powtórzenia]  [-I interfejs]  adres_IP 
 
Gdzie: 
c – Liczba powtórzeń 
I  - Oznaczenie  interfejsu np. eth0 
Program wysyła pakiety ICMP pod adres_IP. 
PING 156.17.9.3 (156.17.9.3) 56(84) bytes of data. 
64 bytes from 156.17.9.3: icmp_req=1 ttl=128 time=0.955 ms 
64 bytes from 156.17.9.3: icmp_req=2 ttl=128 time=0.628 ms 
64 bytes from 156.17.9.3: icmp_req=3 ttl=128 time=0.678 ms 
 
--- 156.17.9.3 ping statistics --- 
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2026ms 
rtt min/avg/max/mdev = 0.628/0.753/0.955/0.147 ms 
Przykład  6-5 Testowanie połączenia ze zdalnym komputerem za 
pomocą polecenie ping 
 
Polecenie netstat 
Polecenie netstat  wyświetla: 

• aktywne połączenia sieciowe TCP 
• porty na których komputer nasłuchuje, 
• tabelę trasowania protokołu IP 
• statystyki sieci Ethernet 
• statystyki protokołu IPv4 (dla protokołów IP, ICMP, TCP i UDP), 
• statystyki protokołu IPv6 (dla protokołów IPv6, ICMPv6, TCP przez 

IPv6 i UDP przez IPv6) 
• inne informacje 
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netstat [address_family_options] [--tcp|-t] [--udp|-u] [--udplite|-U] 
       [--raw|-w] [--listening|-l] [--all|-a] [--numeric|-n] 
       [--numeric-hosts] [--numeric-ports] [--numeric-users] [--symbolic|-N] 
       [--extend|-e[--extend|-e]] [--timers|-o] [--program|-p] 
       [--verbose|-v] [--continuous|-c] [--wide|-W] 
 
netstat {--route|-r} [address_family_options] 
       [--extend|-e[--extend|-e]] [--verbose|-v] [--numeric|-n] 
       [--numeric-hosts] [--numeric-ports] [--numeric-users] 
       [--continuous|-c] 
 
netstat {--interfaces|-i} [--all|-a] [--extend|-e[--extend|-e]] 
       [--verbose|-v] [--program|-p] [--numeric|-n] [--numeric-hosts] 
       [--numeric-ports] [--numeric-users] [--continuous|-c] 
 
Parametry: 
-r – wyświetla tablice trasowania 
-i – wyświetla interfejsy 
-a – wyświetlanie wszystkich aktywnych połączeń protokołu TCP i portów  
        protokołu TCP i UDP, na których komputer nasłuchuje 
-t  - wyświetla połączenia TCP i porty na których komputer nasłuchuje 
-r – wyświetla tablicę trasowania jądra 
-i – wyswietla interfejsy sieciowe 
-u  - wyswietla aktywne porty UDP 
-p  - wyświetla nazwy programów 
 
 
Przykłady: 
netstat -t Wyswietlenie wszystkich połączeń TCP 
netstat -at Wyswietlenie wszystkich portów TCP 
netstat -au Wyswietlenie wszystkich portów UDP 
netstat -lu Wyswietlenie nasłuchujących portów UDP 
netstat -lt Wyswietlenie nasłuchujących portów TCP 
netstat -pt Wyswietlenie portów TCP z nazwami programów 
netstat -s Wyswietlenie statystyk 
Tabela 6-3 Niektóre warianty polecenia netstat 
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$netstat -t 
Active Internet connections (w/o servers) 
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       
tcp        0      0 maria.local:ssh         192.168.202.1:1249         ESTABLISHED 
tcp        1      0 maria.local:53178     klecker4.snt.utwent:www CLOSE_WAIT  
 
Przykład  6-6 Działanie polecenia netstat –t wyświetlenie połączeń TCP 
 
$netstat -au 
Active Internet connections (servers and established) 
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       
udp        0      0 *:bootpc                *:*                                 
udp        0      0 *:36560                 *:*                                 
udp        0      0 *:854                     *:*                                 
Przykład  6-7 Działanie polecenia netstat –au wyświetlenie portów UDP 
 
$netstat -lt 
Active Internet connections (only servers) 
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       
tcp        0      0 *:sunrpc                 *:*                     LISTEN      
tcp        0      0 *:ssh                      *:*                     LISTEN      
tcp        0      0 localhost:ipp          *:*                     LISTEN      
tcp        0      0 localhost:smtp       *:*                     LISTEN      
Przykład  6-8 Działanie polecenia netstat –lt wyświetlenie 
nasłuchujących TCP portów 
 
Wirtualne pliki /proc 
Wirtualne pliki /proc/net zawierają wiele informacji na temat interfejsu 
sieciowego: 
/proc/net/dev   Informacje o urządzeniach 
/proc/net/tcp   Informacje o portach i połączeniach TCP 
/proc/net/udp   Informacje o portach UDP 
/proc/net/unix  Informacje o gniazdach Unixa 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 Sieciowe systemy operacyjne - Jędrzej Ułasiewicz                                52 
 

 
 

7 Literatura: 
[1] Douglas E. Commer, Sieci komputerowe i intersieci, WNT Warszawa 

1999. 
[2] Brian Ward, Jak działa Linux, Helion 2015. 
[3] Debian Reference Osamu Aoki  

http://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ 
[4] Wikipedia the Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/ 
[5] Wikipedia wolna encyklopedia, http://pl.wikipedia.org/ 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/
http://en.wikipedia.org/
http://pl.wikipedia.org/
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

