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Materiały

• Zadania do lab – na www.PawelChrobak.pl -> studenci -> 

Sieci komputerowe i bezpieczeństwo

• Sprawozdania oddajemy na e-portalu

• Ocena z wykładów = frekwencja + mva.Microsoft.com



Zasady zaliczeń

•Laboratorium – sprawozdania 

•Wykłady – testy na mva.Microsoft.com

Uwaga – Można mieć 1 nieusprawiedliwioną nieobecność, dalsze 

muszą być usprawiedliwione (szczegóły w regulaminie)
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INTERNET - zbiór połączonych (karty sieciowe, kable, modemy...) sieci
komputerowych, komunikujących się za pomocą określonych protokołów
transmisji międzysieciowych.
Z założenia każdy komputer pracujący w dowolnej części Internetu może
nawiązać łączność z dowolnym innym użytkownikiem sieci. Poszczególne
komputery mogą być połączone z globalną siecią w różny sposób np. poprzez
połączoną do Internetu sieć lokalną, łącze stałe, technologie bezprzewodowe i
inne.



Podstawowy podział

• LAN  – sieci lokalne

• WAN – sieci rozległe

• PAN  - sieci osobiste

• MAN – sieci miejskie

• Sieci kampusowe
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Ćwiczenia

• stosowanie polecenia tracert 

• pojęcie skoków i TTL



WAN

Sieć WAN (z ang. Wide Area Network, rozległa sieć komputerowa) – sieć 
komputerowa znajdująca się na obszarze wykraczającym poza jedno miasto 
(bądź kompleks miejski).

Swoje sieci mają ogólnokrajowi operatorzy telekomunikacyjni

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_komputerowa


WAN – wide area network









Punkty Wymiany Ruchu Internetowego

Punkty Wymiany Ruchu Internetowego łączą poszczególne sieci komputerowe  
WAN i czasem lokalneMAN. Wzajemne połączenie tych autonomicznych sieci i 
przyłączenie ich do tzw. Backbones tworzy bazową strukturę sieci (szkielet) 
internetu.
Skrót GIX (Global Internet Exchange) jest europejskim odpowiednikiem dużych 
węzłów sieciowych i odpowiada amerykańskiemu NAP-owi (Network Access 
Point).
Na całym świecie istnieje około 108 Punktów Wymiany Ruchu Internetowego, w 
tym 60 znajduje się w Europie, a 26 w Ameryce Północnej.
Euro-IX stanowi związek operatorów europejskich Punktów Wymiany Ruchu 
Internetowego. Największym europejskim CIX (Komercyjny Punkt Wymiany 
Ruchu Internetowego) jest AMS-IX w Amsterdamie (Holandia).
Największym niemieckim, a czwartym co do wielkości w Europie CIX (Komercyjny 
Punkt Wymiany Ruchu Internetowego) jest DE-CIX, znajdujący się we Frankfurcie 
nad Menem.



PAN – sieci osobiste



Definicja sieci LAN

• Lokalna sieć komputerowa zawiera zwykle od kilku do kilkudziesięciu 
niezależnych urządzeń rozmieszczonych na niewielkim obszarze (np. 
laboratorium, biurze, instytucji). Sieci te tworzone są najczęściej w obrębie 
jednego przedsiębiorstwa.



LAN



LAN



Sieci kampusowe

W przypadku uniwersytetów na ogół stosuje się rozwiązanie polegające na 

łączeniu poszczególnych, wewnętrznych sieci lokalnych łączami 

charakterystycznymi dla technik stosowanych w budowie lokalnych,  a nie 

rozległych sieci komputerowych. 



Podstawy Internetu

• Jak działa Internet ?

• Adresy, adresy, adresy

• Adresy domenowe

• Dostawcy Internetu

• Przydatne strony i polecenia

• Podstawowe protokoły

• DNS, ARP, HTTP, FTP, inne



Struktura Internetu

Taka budowa Internetu umożliwia jego dynamiczny rozwój. Przyłączenie nowego 
odcinka sieci wymaga uzgodnień w zasadzie jedynie z osobami zarządzającymi 
bezpośrednio podsiecią, do której zamierzamy się dołączyć. Podłączanie i 
odłączanie nowych podsieci nie wpływa na działanie pozostałych fragmentów 
Internetu, ani nie wymaga żadnych zmian w odległych podsieciach 

sieć LAN sieć LAN sieć LAN

sieć MAN

krajowa sieć

szkieletowa

RDZEŃ INTERNETU

krajowa sieć

szkieletowa



Niezniszczalność Internetu

Korzenie wojskowe – dublowanie węzłów



Dostawcy Internetu
Umowy i regulaminy:

INTERNET domowy vs. INTERNET biznesowy

- speedtest.net  - upload i download

- Elementy umowy:

- Dostępność  np.: 99.9%

- Czas naprawy

- Publiczne IP

- Gwarantowana prędkość minimalna



Adresowanie w Internecie

2 rodzaje adresów:

•Fizyczne (MAC) – nadawane przez 
producenta

•Logiczne (IP) – nadawane przez 
administratora sieci lub dostawcę 
Internetu (ISP- Internet Service Provider)



Struktura Adresów

MAC:  - 48 bitowy – 6 bajtów

1110.0000.1100.1011.0100.1110.1100.0000.0000.1011.1110.1001

Podawany jako : E0:CB:4E:C0:0B:E9

IP :  - 32 bitowy  -4 bajty

10011100. 00010001. 01100000. 01000110

Podawany jako : 156.17.96.70



Adresy binarne

bit = 0/1 – najmniejsza jednostka informacji

1 bajt = 8 bitów = 01110011

Czyli liczba od 0 do 255 

Jak przeliczyć pojemność  ?



Adresy binarne

Jak przeliczyć pojemność :

2 do potęgi n, gdzie n to długość  



Adresowanie fizyczne

Mechanizm adresowania fizycznego w sieci LAN z wymianą pakietów tj. sieci 

Ethernet:

Ethernet wykorzystuje adresy 48-bitowe przydzielone interfejsom 

sieciowym w procesie produkcji. Jest on nazywany adresem 

sprzętowym lub adresem fizycznym. 

Przydzielanie puli  adresów poszczególnym producentom sprzętu jest 

zarządzane przez IEEE (Institute of Electrical and Electronic 

Engineers), dzięki temu żadne dwie karty interfejsu nie mają takiego 

samego adresu eternetowego. 

Adres fizyczny jest związany z interfejsem sieciowym a więc przeniesienie karty 

sieciowej do innego komputera lub wymiana karty uszkodzonej w komputerze powoduje 

zmianę jego adresu fizycznego. 



Model warstwowy TCP/IP -

przykład
Router

Domena rozgłoszeniowa

Legenda

Symbol Opis

Podsieć IP nr 1

Adres sieci: 156.17.1.0

Maska: 255.255.255.0

Podsieć IP nr 2

Adres sieci: 156.17.30.0

Maska: 255.255.255.224

Podsieć IP nr 3

Adres sieci: 156.17.3.0

Maska: 255.255.255.0

 00-00-39-4E-22-22

156.17.1.2

 00-00-12-34-56-11

156.17.1.1

 00-00-12-34-56-22

156.17.30.1

 00-00-12-34-56-33

156.17.30.2

 00-00-12-34-56-44

156.17.3.1

 00-00-39-4E-44-44

156.17.3.200

Ramka nr. 1 
Nagłówek ramki Ethernet Nagłówek pakietu IP 

MAC docelowy MAC nadawcy IP źródłowy IP docelowy 

00-00-12-34-56-11 00-00-39-4E-22-22 156.17.1.2 156.17.3.200 

 

1

Ramka nr. 2 
Nagłówek ramki Ethernet Nagłówek pakietu IP 

MAC docelowy MAC nadawcy IP źródłowy IP docelowy 

00-00-12-34-56-33 00-00-12-34-56-22 156.17.1.2 156.17.3.200 
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Ramka nr. 3 
Nagłówek ramki Ethernet Nagłówek pakietu IP 

MAC docelowy MAC nadawcy IP źródłowy IP docelowy 

00-00-39-4E-44-44 00-00-12-34-56-44 156.17.1.2 156.17.3.200 

 

3



Adres IP każdego urządzenia, które może być połączone z

intersiecią musi być unikalny w skali światowej. Wszystkie adresy

przydzielane są przez jedną organizację. Zajmuje się tym Internet

Network Information Center (INTERNIC). Przydziela ona adresy

sieci, zaś adresy maszyn w ramach sieci administrator może

przydzielać bez potrzeby kontaktowania się z organizacją.

Organizacja ta przydziela adresy tym instytucjom, które są lub

będą przyłączone do ogólnoświatowej sieci INTERNET.

Każda instytucja może sama wziąć odpowiedzialność za ustalenie 

adresu IP, jeśli nie jest połączona ze światem zewnętrznym. 

Adresowanie IP

Adresy publiczne



ADRESY NIEPUBLICZNE (PRYWATNE)

Adresów niepublicznych, inaczej zwanych nierutowalnymi 

nie można używać w Internecie. Są one przeznaczone do budowy 

sieci lokalnych. Jeśli sieć publiczna korzysta z adresów 

niepublicznych, a hosty mają mieć dostęp do sieci globalnej 

Internet, musi zostać zastosowane maskowanie adresów 

niepublicznych inaczej też zwane NATowaniem.

Z klas A, B, C wydzielono odpowiednio pule adresowe i 

przeznaczono je na adresy niepubliczne:

A 10.0.0.0 - 10.255.255.255

B 172.16.0.0 - 172.31.255.255

C 192.168.0.0 - 192.168.255.255



ADRESY NIEPUBLICZNE (PRYWATNE) i usługa NAT

Wraz ze wzrostem liczby komputerów w Internecie, zaczęła zbliżać się groźba wyczerpania puli 

dostępnych adresów internetowych IPv4. Aby temu zaradzić, lokalne sieci komputerowe, korzystające z 

tzw. adresów prywatnych (specjalna pula adresów tylko dla sieci lokalnych), mogą zostać podłączone do 

Internetu przez jeden komputer (lub router), posiadający mniej adresów internetowych niż komputerów w 

tej sieci.

Router ten, gdy komputery z sieci lokalnej komunikują się ze światem, dynamicznie tłumaczy adresy 

prywatne na adresy zewnętrzne, umożliwiając użytkowanie Internetu przez większą liczbę komputerów 

niż posiadana liczba adresów zewnętrznych.

NAT jest często stosowany w sieciach korporacyjnych (w połączeniu z proxy) oraz sieciach osiedlowych.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pl.wikipedia.org/wiki/IPv4
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_lokalna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Router
http://pl.wikipedia.org/wiki/Serwer_po%C5%9Brednicz%C4%85cy


ADRESY NIEPUBLICZNE (PRYWATNE) i usługa NAT

Korzystanie z Internetu poprzez NAT ma pewne wady:

• nie można na własnym komputerze uruchomić serwera dostępnego w Internecie 

bez zmian wymagających interwencji administratora,

• utrudnione korzystanie z sieci P2P i bezpośrednie wysyłanie plików,

• utrudnione korzystanie z gier sieciowych z osobami spoza sieci, należy 

skorzystać z aplikacji VPN, np. Hamachi, można też przekierować porty, ale wtedy 

z gry może skorzystać tylko jeden komputer.

Do zalet należą:

• większa anonimowość, gdyż serwery, z którymi nastąpiło połączenie nie mogą 

zidentyfikować konkretnego hosta po samym adresie IP,

• możliwość dostępu do Internetu dla większej ilości komputerów niż ilość 

dostępnych publicznych adresów IP.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Serwer
http://pl.wikipedia.org/wiki/P2P
http://pl.wikipedia.org/wiki/VPN
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hamachi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anonimowo%C5%9B%C4%87#Anonimowo.C5.9B.C4.87_w_Internecie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Host
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adres_IP


ADRESY NIEPUBLICZNE (PRYWATNE) i usługa NAT

Korzystanie z Internetu poprzez NAT ma pewne wady:

• nie można na własnym komputerze uruchomić serwera dostępnego w Internecie 

bez zmian wymagających interwencji administratora,

• utrudnione korzystanie z sieci P2P i bezpośrednie wysyłanie plików,

• utrudnione korzystanie z gier sieciowych z osobami spoza sieci, należy skorzystać 

z aplikacji VPN, np. Hamachi, można też przekierować porty, ale wtedy z gry może 

skorzystać tylko jeden komputer.

Do zalet należą:

• większa anonimowość, gdyż serwery, z którymi nastąpiło połączenie nie mogą 

zidentyfikować konkretnego hosta po samym adresie IP,

• możliwość dostępu do Internetu dla większej ilości komputerów niż ilość 

dostępnych publicznych adresów IP.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Serwer
http://pl.wikipedia.org/wiki/P2P
http://pl.wikipedia.org/wiki/VPN
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hamachi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anonimowo%C5%9B%C4%87#Anonimowo.C5.9B.C4.87_w_Internecie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Host
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adres_IP


ADRES ROZGŁOSZENIOWY (BROADCAST)

Adres rozgłoszeniowy jest specjalnym adresem IP. Jeżeli chcemy wysłać 

pakiet adresowany do wszystkich komputerów w danej sieci, korzystamy 

właśnie  z adresu rozgłoszeniowego. Każdy komputer w podsieci rozpoznaje 

swój oraz adres rozgłoszeniowy. Adres rozgłoszeniowy zawiera numer sieci, do 

której jest on kierowany, oraz wszystkie bity numeru hosta ustawione na 1. A 

zatem broadcast skierowany do sieci 10.0.0.0/8 będzie miał adres 

10.255.255.255, a w przypadku sieci 172.29.0.0/16 będzie to adres 

172.29.255.255.

Aby prawidłowo utworzyć adres Broadcast, należy do zanegowanego adresu 

maski sieci dodać binarnie numer sieci (suma logiczna OR).



Adresy nadające się do użytku przy danej masce sieci

Czy uzyskanie pełnej puli (256) adresów klasy C jest w tej chwili możliwe?  Kiedy 

otrzymuje się pulę adresów klasy C (256 adresów) to do zaadresowania hostów 

pozostają 254 adresy. Każda bowiem sieć musi mieć swój adres sieci i adres 

rozgłoszeniowy (broadcastowy). Te dwa adresy nie mogą być

użyte do zaadresowania hostów, np. dla sieci klasy C 199.119.99.x (tab. 14, 

rys.10): 

Tab. 14



Protokół adresowania IPv6

Historia

- 1992r Internet Enginering Task Force (IETF) przedstawia pierwszą wersję IPv6.

- 1996 przez sieć Internet została stworzona szkieletowa sieć testowa (tzw. 6bone), a po roku zaczęto próbę

usystematyzowania przestrzeni adresowej IPv6

- już około roku 2000 wiele firm zaczęło instalować w swoim sprzęcie obsługę tego standardu (w Windows XP

w 2001r, ale wymagało to dodatkowej konfig. systemu, w pełni protokół wbudowany w Windows Vista)

- protokół IPv6 tworzono nie tylko z myślą o Internetu IPv4 ale również np. z myślą o telef. komórkowych, czy

sieciach bezprzewodowych

Budowa pakietu w IPv6

Każdy pakiet IP składa się z dwóch podstawowych elementów, nagłówka IP oraz danych. Nagłówek IPv6 

różni się od nagłówka IPv4. Po pierwsze jego długość w protokole jest stała (wzrost wydajności sieci). Po 

drugie, zrezygnowano z kilku pól, a na ich miejsce wprowadzono nowe, dzięki czemu osiągnięto mniejszą 

złożoność.

Adres 128 bitowy



IPv4 to 2 do potęgi 32 daje nam 4,294,967,296,

czyli Cztery miliardy, dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony, dziewięć 

sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć 

unikalnych adresów.

Natomiast IPv6 to 2 do potęgi 128 daje nam 

340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456,

Czyli ok. 340 sekstylionów adresów

I to tyle teorii, w rzeczywistości pula będzie około zdecydowanie 

mniejsza mniejsza, poprzez chociażby brak adresów prywatnych



•Ping

•Tracert – zagadnienie routingu, skoków i długości 

trasy

•Strony typu: What is my IP

Inne zagadnienia i Przydatne polecenia



Adresowanie IP

Każdy host używający protokołów TCP/IP powinien mieć prawidłowo
ustawiony adres sieciowy warstwy 3 – IP. Obecnie najczęściej
używaną implementacją adresu IP jest jej wersja 4 (IPv4).
Kiedy dokonuje się konfiguracji karty sieciowej stacji roboczej czy
serwera, należy podać kilka niezbędnych wartości (rys.):
1. adres IP hosta (IP address), np. 192.168.2.50
2. maskę podsieci (subnet mask), np. 255.255.255.0
3. bramkę (default gateway),
4. adresy serwerów DNS (Domain Name System): podstawowego i
zapasowego.

Taka konfiguracja umożliwi połączenie się z

Internetem. Użytkownik będzie mógł używać nazw

domen, np. www.wp.pl zamiast adresów IP

(zamiany dokona serwer DNS) – by się połączyć z

serwerami Internetu.

Jeśli ustawi się wyłącznie adres IP hosta i maskę

podsieci, to taka konfiguracja też będzie

poprawna, ale umożliwi komunikację tylko w

ramach tego samego segmentu sieci (tej samej

podsieci).



Adresowanie IP

Przydatne polecenia:

Ipconfig

Ipconfig /all

Ipconfig /renew

Ipconfig /release



Działanie protokołu ARP

• Kiedy urządzenie Ethernet chce wysłać pakiet IP 

potrzebuje adresu MAC urządzenia 

docelowego, dla którego zna adres IP

• Wynika to z modelu warstwowego sieci 

• W tym celu wysyłana jest na adres 

rozgłoszeniowy ramka z zapytaniem ARP 

Request

• Urządzenie, które rozpoznaje swój adres IP, 

wysyła w odpowiedzi ramkę ARP Response

skierowaną do stacji, która wysłała zapytanie



Zasada Działania ARP

Protokół ARP umożliwia komputerowi odnajdywanie fizycznego adresu 

maszyny docelowej z tej samej sieci fizycznej przy użyciu jedynie adresu 

IP. 



LAN/WAN

 00-00-39-4E-22-22

192.168.1.2

00-00-39-4E-33-33

192.168.1.3

 00-00-39-4E-44-44

192.168.1.4
Router

Przełącznik warstwy 2

Legenda

Symbol Opis

00-00-12-34-56-78

192.168.1.1

00-00-12-34-56-79

156.17.43.5

Działanie protokołu ARP –

przykład 1

1

111

Ramka nr. 1 ARP Request 
Nagłówek ramki Ethernet Pole danych ramki - wybrane pola ARP 

MAC docelowy MAC nadawcy Op. MAC docelowy IP docelowy 

FF-FF-FF-FF-FF-FF 00-00-39-4E-22-22 1 00-00-00-00-00-00 192.168.1.4 

 

Ramka nr. 2 ARP Response 
Nagłówek ramki Ethernet Pole danych ramki - wybrane pola ARP 

MAC docelowy MAC nadawcy Op. MAC docelowy IP docelowy 

00-00-39-4E-22-22 00-00-39-4E-44-44 2 00-00-39-4E-44-44 192.168.1.4 

 

2



Działanie protokołu ARP –

przykład 2

 00-00-39-4E-22-22

156.17.43.2

00-00-39-4E-33-33

156.17.43.3

 00-00-39-4E-44-44

156.17.30.200

Router

Przełącznik warstwy 2

Legenda

Symbol Opis

00-00-12-34-56-78

156.17.43.30
00-00-12-34-56-79

156.17.30.1

Sieć: 156.17.30.0

Maska: 255.255.255.0

Sieć: 156.17.43.0

Maska: 255.255.255.224

Stacja 156.17.43.2 ma do wysłania pakiet IP do stacji 156.17.30.200. Tablice 

ARP urządzeń są puste.

1

Ramka nr. 1 ARP Request 
Nagłówek ramki Ethernet Pole danych ramki - wybrane pola ARP 

MAC docelowy MAC nadawcy Op. MAC docelowy IP docelowy 

FF-FF-FF-FF-FF-FF 00-00-39-4E-22-22 1 00-00-00-00-00-00 156.17.43.30 

 

1

Ramka nr. 2 ARP Response 
Nagłówek ramki Ethernet Pole danych ramki - wybrane pola ARP 

MAC docelowy MAC nadawcy Op. MAC docelowy IP docelowy 

00-00-39-4E-22-22 00-00-12-34-56-78 2 00-00-12-34-56-78 156.17.43.30 

 

2

Ramka nr. 3 Pakiet IP 
Nagłówek ramki Ethernet Pole danych ramki – wybrane pola pakietu IP 

MAC docelowy MAC nadawcy IP docelowy IP źródłowy Dane 

00-00-12-34-56-78 00-00-39-4E-22-22 156.17.30.200 156.17.43.2 E46A 

 

3

Ramka nr. 4 ARP Request 
Nagłówek ramki Ethernet Pole danych ramki - wybrane pola ARP 

MAC docelowy MAC nadawcy Op. MAC docelowy IP docelowy 

FF-FF-FF-FF-FF-FF 00-00-12-34-56-79 1 00-00-00-00-00-00 156.17.30.200 

 

4

Ramka nr. 5 ARP Response 
Nagłówek ramki Ethernet Pole danych ramki - wybrane pola ARP 

MAC docelowy MAC nadawcy Op. MAC docelowy IP docelowy 

00-00-12-34-56-79 00-00-39-4E-44-44 2 00-00-39-4E-44-44 156.17.30.200 

 

5

Ramka nr. 6 Pakiet IP 
Nagłówek ramki Ethernet Pole danych ramki – wybrane pola pakietu IP 

MAC docelowy MAC nadawcy IP docelowy IP źródłowy Dane 

00-00-39-4E-44-44 00-00-12-34-56-79 156.17.30.200 156.17.43.2 E46A 
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Tablica pamięci ARP

• W celu usprawnienia działania protokołu ARP, 
urządzenia przechowują w pamięci tablicy ARP
(ang. ARP Cache) zawierające poznane 
skojarzenia adresów MAC i IP

• Wpisy w tablicy pamięci ARP mają określony 
czas trwania

• Jeżeli w tym czasie zostanie odebrany przez 
urządzenie pakiet potwierdzający wpis w 
pamięci, to czas trwania jest wydłużany

• Jeżeli w tablicy pamięci ARP nie ma wpisu
dotyczącego danego adresu IP, to urządzenie 
wysyła zapytanie ARP



Podsumowanie ARP

• ARP nie jest częścią protokołu IP, 

• Zapytania ARP używają transmisji typu broadcast, 

więc nigdy nie opuszczają logicznej podsieci

(domeny rozgłoszeniowej)

• Zapytania i odpowiedzi ARP używają ramek warstwy 

łącza danych, więc nie mogą być rutowane do innych 

podsieci

• Wpisy w tablicy cache ARP powinny mieć 

ograniczony czas trwania



Bezpieczeństwo

• Różnica działania między switchem a hubem



Protokół DHCP

• Protokół DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol) zdefiniowany w RFC 2131 umożliwia 
automatyczną konfigurację adresów IP oraz 
innych parametrów klientów (np. brama, maska) 
przy użyciu jednego lub kilku serwerów DHCP

• DHCP wykorzystuje protokół IP

• Serwer DHCP przechowuje bazę danych o 
dostępnych adresach IP

• Podobne funkcje do DHCP pełnią również 
starsze protokoły RARP (Reverse Address 
Resolution Protocol) oraz BOOTP



Komunikaty DHCP

• DHCPDISCOVER – klient wysyła 
rozgłoszeniowy komunikat w celu znalezienia 
serwera DHCP

• DHCPOFFER – serwer wysyła odpowiedź 
(unicast) zawierającą propozycję parametrów 
konfiguracyjnych

• DHCPREQUEST – klient wysyła wiadomość 
rozgłoszeniową do serwerów DHCP w celu (a) 
pobrania parametrów z jednego z serwerów i 
odrzucenia oferty innych serwerów, (b) 
potwierdzenia poprzednio pobranego adresu lub 
(c) rozszerzając dzierżawę konkretnego adresu



Komunikaty DHCP

• DHCPACK – serwer wysyła do klienta 

odpowiedź z parametrami zawierającymi adres 

IP

• DHCPNAK – serwer wysyła do klienta 

informację o błędzie w adresie

• DHCPDECLINE – klient do serwera, że adres 

jest już w użyciu

• DHCPRELEASE – klient kończy dzierżawę 

adresu

• DHCPINFORM – klient prosi serwer DHCP o 

lokalną konfigurację



Przesyłanie komunikatów DHCP

DHCPDISCOVER DHCPDISCOVER

DHCPOFFERDHCPOFFER

DHCPREQUEST DHCPREQUEST

DHCPACK

DHCPRELEASE

Klient DHCP

Serwer DHCP

(wybrany)

Serwer DHCP

(niewybrany)

c
z
a

s

Incjalizacja klienta

Przesłanie ofert

Wybór oferty

Przesłanie konfiguracji

Zwolnienie adresu



Podsumowanie DHCP

Serwer DHCP może przyznawać adresy IP 
według adresu MAC klienta – ważne dla stacji 
wymagającego stałego IP np. ze względu na 
rejestrację w DNS

Klient może pominąć komunikat 
DHCPDISCOVER jeśli zna adres serwera 
DHCP

Czas dzierżawy adresu jest ustalany między 
klientem i serwerem, który zobowiązuje się nie 
udostępniać przydzielonego adresu nikomu na 
wyznaczony czas

Klient może prosić serwer o wydłużenie czasu 
dzierżawy



Usługa  DNS (Domain Name System) -

przekształcanie adresu symbolicznego na IP i   

odwrotnie :

 wprowadzona do Internetu 1986/87

 istnieje na serverach DNS odpowiadających 

za daną Zone (chociaż zwykle też kopia 

nadrzędnego servera) 

 funkcja Cache (przechowywanie w pamięci 

buforowej odpowiedzi od servera nadrz.)

 funkcja DNS działa, bo system domen jest 

hierarchiczny 



Nazwy Domenowe:

Domeny + nazwa hosta

•Top-Level-Domain TLD , Second-Level-Domain  SLD, Third-

Level-Domain itd. Subdomeny oddzielone kropkami.

•przed subdomeną znajduje się nazwa hosta. Cały adres tzn. 

subdomeny + nazwa to maksimum 255 znaków. 

Poszczególne elementy to mniej niż 63 znaki. Pierwszy znak 

nazwy hosta to litera a-z (A-Z). Zwykle servery protokółu 

HTTP nazywają się www, FTP -ftp ...

•dla poczty e-mail adres nie musi  zawierać nazwy serwera 

pocztowego a jedynie nazwę domeny. DNS ustala na 

podstawie domeny nazwę jej serwera pocztowego (jest ona 

wpisana na serwerze DNS) i dopiero wtedy jego adres IP 



Nazwy domen:

podział wg. stref geograficznych lub stref zastosowań. Decyduje o 

tym TLD.

TLD są już na stałe zdefiniowane. Kto rezerwuje dla siebie SLD to 

dostaje prawo do tworzenia TLD, oczywiście musi również 

zapewnić dla nich serwer DNS. Podobnie z następnym poziomem 

(tu niekiedy można zlecać dostawcy będącemu wyżej prowadzenia 

naszego serwera DNS)



Struktura serwerów DNS



Struktura zapytań DNS

Więcej: http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc775637(WS.10).aspx

http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc775637(WS.10).aspx


Jak to jest z tym TCP/IP

• UDP – transmisja bezpołączeniowa – szybka ale zawodna TCP

• TCP – urządzenia najpierw tworzą kanał połączeniowy (przykład) 


