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Start menu
Ovládací panely
Základní příkazy:
Chdir (cd) = zvolí aktuální adresář
Cls = smaže obrazovku
Cmd = command prompt (/f:on, Ctrl+F, Ctrl+D)
Color = nastaví barvu psaní
Copy = kopíruje soubory
Del/erase = smaže soubory
Dir = vypíše obsah adresáře
Exit = ukončí cmd
Format = formátuje disk
Mkdir/md = založí adresář
Move = přesune soubory
Path = cesta pro exe soubory (%path%)
Rename/ren = přejmenování
Rmdir/rd = smaže adresář
Set = proměnné prostředí
Subst = substituce adresáře za disk
Tree = zobrazí adresářový strom
Type = vypíše obsah souboru
Ver = verze systému
MS-DOS příkazy:
Edit = textový editor
Mem = informace o paměti
Filtry:
More: stránkuje
Find “něco” : hledá text (po řádcích)
Sort: setřídí abecedně
Přesměrování:
>, <, >>, |
Příkazy:
At = plánovač úloh
Attrib = atributy souboru
Bootcfg = konfigurace boot.ini
Cacls = přístupová oprávnění k souborům
Chcp = volba kódové stránky pro konzolu
Chkdsk = kontrola disku
Cipher = NTFS šifrování
Comp = file compare
Compact = NTFS komprese
Defrag = defragmentace
Fc = file compare
Findstr = hledá v textu dle regulárního výrazu
For = opakuje příkaz pro všechny specifikované
soubory

Fsutil = file system utils
Ftp = ftp klient
Hostname = zobrazí jméno počítače
Lpq/lpr = ovládání vzdálené tiskárny
Mountvol = mountuje volume
Nbtstat = netbios stats
Netsh = konfigurace sítě (mnoho parametrů)
Netstat = statistiky sítě
Nslookup = práce s DNS
Ping
Pushd & popd = uloží/obnoví aktuální adresář
Print = tiskne soubor
Regsvr32 = registrace ActiveX DLL komponent
Runas = spouští jako jiný uživatel
Route = směrování v síti
Shutdown = vypne/restartuje systém (switch –i)
Start = ShellExecute
Systeminfo = informce o systému
Sfc = kontrola chráněných souborů
Taskkill = killne proces
Taklist = zobrazí procesy
Telnet
Title = nastaví titulek konzolového okna
Tracert = traceroute
Xcopy = kopíruje soubory i s adresáři
System32\*.msc = nástroje pro správu
Regedit, regedt32
Net příkazy:
Net accounts = pravidla pro uživatelské účty
Net file = otevřené sdílené soubory
Net groups/localgroups = uživatelské skupiny
Net print = tiskové fronty
Net share = sdílené soubory
Net start/stop/pause = ovládá služby
Net statistics = statistiky sítě
Net time = synchronizace času se serverem
Net use = připojení síťové složky
Net user = uživatelské účty
Fsutil – práce s NTFS:
Behavior
File
Fsinfo
Hardlink
Quota
Spase
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