
Kurs PowerShell 
 

Język nie jest obiektowy, ale wykorzystuje obiekty wbudowane w systemie. 
Współdzieli biblioteki z C#, Visual Basic, przeznaczony do zarządzania systemem operacyjnym z konsoli. 
Jest to zbiór poleceń zaimplementowanych jako aplety poleceń (commandlet). 
Wykorzystywany też jako Mongo pod Linuxem. 
Dostęp do wszystkich rzeczy pod Windowsem. Jest to język skryptowy. 
Get-Process – pokazuje wszystkie procesy; 
Get-Help – pokaż pomoc; 
Get-Help –full nazwa-polecenia wyświetla pełną pomoc 
Set-Variable – ustaw zmienną; 
Get-ChildItem – przegląd zawartości katalogu, np. 
Get-ChildItem D:\Dokumenty *.txt 
Get-Member – polecenie pozwala dowiedzieć się, jakiego typu obiekty zwraca dana komenda oraz jakie 
właściwości i metody posiada obiekt, żeby to zrobić, należy wykorzystać potok, np. 
Get-Service | Get-Member      albo         Get-Process | Get-Member 
Get-Service – wyświetlenie wszystkich usług serwisowych 
Przełączniki to parametry nie posiadające wartości, np. rekurencyjne przeglądanie katalogów 
Get-ChildItem c:\Temp -recurse 
Przeglądnięte zostaną pliki w tych katalogach. Bez słowa –recurse wyświetliłyby się tylko katalogi i pliki tego 
poziomu. 
$a=get-process – dolarem jest oznaczona zmienna, której zostały przypisane wszystkie procesy. 
forEach.Object ma alias % 
 
Set-Alias nazwa_aliasu nazwa_polecenia np. set-alias procs Get-Process  - jeśli alias nie występuje to jest 
próba jego utworzenia, a jeśli występuje to następuje jego modyfikacja. Nowy alias twory się uzywając 
polecenia, np dla pomocy:  New-alias gh Get-Help 
 
Potoki danych 
get-process | where-object {$_.Name –eq „AcroRd32”}  to poecenie w postaci potoku znajduje procesy 
o nazwie AcroRd32 (dotyczące Adobe Reader) 
 
aktualnie rozpatrywany obiekt $_  potem jest kropka i rozpoznaj po nazwie wszystkie obiekty 
 
get-process | where-object {$_.Name –eq „AcroRd32”} wyświetl wszystkie procesy, które używają 
więcej niż 20MB pamięci 
 
get-process | where-object {$_.Name –eq „AcroRd32”} | % {$_.Kill()} zadaniem tego polecenia jest 
zamknięcie procesu. Jeśli Acrobat jest uruchomiony, to najprościej komenda go wyłącza. 
 
Zamiennie można zastosować: get-process | where-object {$_.Name –eq „AcroRd32”} | Stop-process to 
polecenie zadziała podobnie, ale nie wygeneruje błędu, gdy proces nie jest w ogóle otwarty 
 
Podobnie można zrobić:  
get-process | where-object {$_.Name –eq "notepad”} | Stop-process 
 
Wyświetlanie z przewijaniem wykorzystuje more w potoku 
get-process | get-member | more 
ale poprawniej jest:  
get-process | get-member | out-host –Paging parametr komendy Out-Host 
Powyższe polecenie ma sprawdzić z jakich elementów składa się proces. Można wyświetlić w postaci tabeli tylko 
te elementy, które nas interesują za pomocą komendy:  
get-process | Format-table -Property id, name, totalprocessortime    lub 
get-process | Format-table -Property id, name, working* 
 
Są jeszcze inne dostępne formaty, np. Format-Wide – dwukolumnowo, ale tylko jeden element; 
Format-List – w postaci listy lub jeśli pojawi się wpis Out-default to będzie to najczęściej wypisanie obiektów w 
ośmiu kolumnach. 
Wprowadzenie komendy:  
write-host "Hello World" -foregroundColor red -BackgroundColor green 
spowoduje napisanie w konsoli tekstu na czerwono na zielonym obszarze linii 
 
Wykonując polecenia powershella, czasem może zaistnieć taka potrzeba, by nie były generowane dane 
wyjściowe. Do tego służy aplet Out-Null na końcu potoku, np 
ps -Name "notepad" | Out-Null 
Po jego wprowadzeniu i wygenerowaniu polecenia zabijającego proces, nie pojawi się żaden napis na konsoli:  
$process=ps -name "notepad" | Kill 
druga możliwość po konwersji danych na typ void (nic nie zwracający):  
[void](ps -Name "notepad" | Kill) 
 



Tekstowe dane wejściowe można pobierać poleceniem Read-host 
np. Read-host „Podaj login” 
można je zapisać w zmiennej: $login = Read-host „Podaj login” 
 
Istnieje także możliwość wykorzystania specjalnego okna dialogowego do wprowadzania loginu, ale trzeba 
najpierw załądować bibliotekę Microsoft.VisualBasic:  
[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.VisualBasic") 
i następnie wywołać to okno:  
$login = [Microsoft.VisualBasic.Interaction]::InputBox("Login") 
 
aby pojawiło się okno systemowe uwierzytelniania użytkownika, należy wpisać:  
$password=Get-Credential,  
obiekt zawiera jawny login i zakodowane hasło 
Można podglądnąć zawartość zmiennej wpisując np. echo $password – widać login, ale nie ma możliwości 
podglądnięcia hasła 
 
Chcąc umieścić efekt wyświetlenia na konsoli wystarczy przekierować potok za pomocą >, np.  
ipconfig /all >ipconfig.txt  
otwarcie jest możliwe po wprowadzeniu: notepad ipconfig.txt 
 
Kolejne polecenia w PowerShell można pisać obok siebie w jednej linii oddzielając je średnikiem 
 
Aby w PowerShell uruchomić np. notatnik, to trzeba wpisać nazwę pliku uruchamialnego: notepad 
Sprawdzenie procesu jest możliwe po wprowadzeniu: get-process note* 
Tam jest identyfikator, po którym możemy zamknąć proces: stop-process –id 10280 –whatif 
- whatif służy do zasymulowania operacji, nastąpi wypisanie, co się stanie 
- confirm wygeneruje ostrzeżenie przed wykonaniem operacji 
 
Chcąc wyjść z powershell po wykonaniu polecenia, należy wpisać:  
PowerShell – command „& {get-process}” 
 
Można sprawdzić pod warunkiem, że powershell jest uruchomiony w trybie administratora, bieżącą 
konfigurację: bcdedit. 
Zmiana bieżącego katalogu dla powershell jest możliwa po wprowadzeniu:  
Set-Location c:\mytest 
 
Utworzenie pliku o domyślnej wielkości jest możliwe po wybraniu narzędzia fsutil 
fsutil file createnew myFile.txt 1000 
 
Aby wygenerować odpowiedni format listy, można przekierować tylko te dane które nas interesują do potoku: 
Get-ChildItem C:\ | Format-List -property name, length 
 
Wygenerowanie sformatowanego w trzech kolumnach zawartości katalogu: 
Get-ChildItem C:\Windows -recurse -include *.txt –ea 0 | Format-Wide -column 3 
 
formatowanie przy użyciu poleceniq Format-table 
Get-ChildItem C:\Windows -recurse -include *.txt -ea 0 | Format-Table – property name, length 
 
Alias do get-service jest gsv, a do Get-process: gps 
Wypisanie gsv | ogv  (Out-Grid-View) spowoduje włączenie usług w osobnym oknie podobnie jak polecenie 
powyżej procesów 
 
gps | sort-object cpu –descending – prezentacja posortowanych procesów procesora malejąco. 
 
Get-Content nazwa pliku – pokaże co jest w środku 
Set-Location - ustawia ścieżkę 
Get-location – pkazuje ścieżkę 
 
 
Polecenie zwracające wszystkie własności polecenia get-command: 
gcm Get-Command | Format-List * 
Chcąc uzyskać tylko zestawienie definicji, można wpisać:  
gcm Get-Command | Format-List –property definition 
Ponieważ polecenia cmdlet zwracają obiekty, a nie dane tekstowe, można uzyskać definicję polecenia używając 
skłądni obiektowej, czyli z kropką: 
(gcm Get-Command).definition 
gcm –noun o* zwróci listę wszystkich funkcji i poleceń zawierających rzeczownik na literę o. 
gcm –verb g* zwróci wszystkie polecenia z czasownikiem zaczynającym się na literę g 
 



W PS można otworzyć jednocześnie kilka razy program i zamknąć go, wykorzystując atrybut –confirm, dzięki 
któremu system zapyta nas, czy aby na pewno chcemy zamknąć program, np. 
1..5 | % notepd 
1..5 | % {notepad} 
get-process –name notepad | stop-process –confirm 
 
W PowerShell można tworzyć obiekty. 
Najpierw tworzymy instancję obiektu, który będziemy przechowywać w zmiennej 
$x = 15 
$x 
Aby zobaczyć zmienną należy napisać: 
cd variable: 
a następnie wylistować zmienne poleceniem dir 
 
Polecenie zwracające procesy powyżej 5MB 
get-process |where {$_.workingset -gt 5mb} |sort workingset |Format-Table name,workingset –
Autosize 
 
Jeśli do zmiennej zapiszemy datę: $d = get-date to możemy dodać jakąś ilość dni np. $d.adddays(10) i 
wyświetli się data późniejsza. 
 
Chcąc np. obliczyć jaki czas upłynął od konkretnej daty, można stworzyć funkcję:  
function tillxmas {[datetime]”12/25/2018” – (get-date)} 
 
Ciekawy program wyświetlający to ISE – graficzna aplikacja pozwalająca na pisanie skryptów 
 
Aby stworzyć instancję obiektu w Powershell, należy użyć cmdlet New-Object z parametrem dodającym 
wscript.shell i wszytko umieścić w zmiennej. 
Potem tą zmienną można wykorzystać wraz z metodą run, np. w celu uruchomienia aplikacji:  
 
$myVar = New-Object -comobject "wscript.shell" 
$myVar = New-Object -comobject "wscript.shell" 
$myVar.run("calc.exe")sk 
 
gci –path c:\Temp currentuser  
 
sl (set-location):  sl c:\Temp 
 
gci | gm | ? {$_.membertype -eq "property"} 
 
gci -Path C:\Temp -recurse | ? {$_.LastReadTime -gt "01/05/2019"} – w dacie należy pamiętać, że 
jako pierwszy podaje się miesiąc. 
 
Get-PSDrive | where name –like „C*” 
 
gci -recurse > C:\Temp\cert.txt; notepad.exe cert.txt   to polecenie zapisuje w pliku informacje o 
certyfikatach, a następnie otwiera ten plik w notatniku. 
 
W Power Shell można utworzyć dysk, który jednak w eksploratorze i cmd nie będzie widoczny 
New-PSDrive -Name al -PSProvider alias -Root .   – ten dysk nazywa się al i zostają ustanowione aliasy do 
Root na .  
Można wejść do tego dysku (katalogu) stosując polecenie: sl al:\ 
chcąc skasować ten dysk, należy go opuścić sl c:\, a następnie wykonać polecenie remove-PSDrive al 
 
gi -path env:\ | gm  to polecenie get-Item pokazuje listę zmiennych środowiskowych i ich obiektów (funkcji) 
 
Aby policzyć, ile własności i metod ma katalog env:\, należy je umieścić w zmiennej, a następnie zastosować 
funkcję count 
 
$objEnv=Get-Item –Path env:\ 
$objEnv.Count 
 
New-PSDrive -name Moje -PSProvider Variable -Root Ja   
 


