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DHCP

• Numa rede de Arquitetura TCP/IP, todo 
computador tem que possuir um endereço IP 
distinto. O DHCP - Dynamic Host 
Configuration Protocol - é o protocolo que 
provê um meio para alocar estes endereços 
dinamicamente.  

• O DHCP é especificado pela IETF - Internet 
Engineering Task Force por meio dos RFCs 
1533, 1534, 1541 e 1542.



DHCP - Introdução

• Inicialmente, a necessidade de automatizar a 
requisição e distribuição do endereço IP deu-se 
em função da existência de estações sem disco 
(diskless). Esta demanda provocou o uso do 
protocolo de camada de enlace RARP. 

• Com o aumento do número de máquinas nas 
redes e também a crescente necessidade de 
maiores informações de configuração para 
comunicação em uma rede, o RARP mostrou-se 
ineficiente, o que levou a criação do protocolo 
BOOTP. 

• O advento da computação móvel trouxe uma 
grande limitação ao BOOTP. Foi criado, então, o 
DHCP, uma versão estendida do BOOTP, que 
permite a atribuição dinâmica de endereços IP. 

• O DHCP foi designado para resolver esse 
problema enquanto simplifica a administração da 
rede TCP/IP.



O que é DHCP?

• O DHCP é um protocolo de serviço TCP/IP 
que oferece configuração dinâmica de 
terminais, com concessão de endereços IP de 
host e outros parâmetros de configuração 
para clientes de rede. 

• Este protocolo é o sucessor do BOOTP que, 
embora mais simples, tornou-se limitado para 
as exigências atuais.  

• O DHCP surgiu como standard em Outubro 
de 1993. O RFC 2131 contém as 
especificações mais atuais (Março de 1997). 

• O último standard para a especificação do 
DHCP sobre IPv6 (DHCPv6) foi publicado em 
Julho de 2003 como RFC 3315.



DHCP - Definições

• O DHCP é um serviço utilizado para 
automatizar as configurações do protocolo 
TCP/IP nos dispositivos de rede 
(computadores, impressoras, hubs, switches, 
ou seja, qualquer dispositivo conectado à 
rede e que esteja utilizando o protocolo TCP/
IP).



DHCP - Definições

• Sem o uso do DHCP, o administrador 
da rede e a sua equipe teriam que 
configurar, manualmente, as 
propriedades do protocolo TCP/IP em 
cada dispositivo de rede. 

• Com o uso do DHCP esta tarefa pode 
ser completamente automatizada. 

• O uso do DHCP traz diversos 
benefícios, dentre os quais podemos 
destacar: 



DHCP - Benefícios

• Automação do processo de configuração do 
protocolo TCP/IP nos dispositivos da rede.  

• Facilidade de alteração de parâmetros tais 
como Gateway Padrão, Servidor DNS e 
assim por diante, em todos os dispositivos da 
rede, através de uma simples alteração no 
servidor DHCP.  

• Eliminação de erros de configuração, tais 
como digitação incorreta de uma máscara de 
sub-rede ou utilização do mesmo número IP 
em dois dispositivos diferentes, o que gera 
um conflito de endereço IP. 



DHCP - Parâmetros

• Endereço IP  
• Máscara de sub-rede  
• Default Gateway (Gateway Padrão)  
• Número IP de um ou mais servidores DNS  
• Número IP de um ou mais servidores WINS  
• Sufixos de pesquisa do DNS 



DHCP - Terminologia

O DHCP é composto por diversos elementos 
(servidor e clientes DHCP).  

No servidor DHCP são criados escopos e 
definidas as configurações que os clientes 
DHCP irão receber.  
!

• Servidor DHCP: É o host onde foi instalado e 
configurado o serviço DHCP.  

• Cliente DHCP: É qualquer dispositivo de rede 
capaz de obter as configurações do TCP/IP a 
partir de um servidor DHCP. Por exemplo, 
uma estação de trabalho, uma impressora 
com placa de rede habilitada ao DHCP, etc.



DHCP - Terminologia

• Escopo: Um escopo é o intervalo 
consecutivo completo dos endereços IP 
possíveis para uma rede (por exemplo, a 
faixa de 10.10.10.100 a 10.10.10.150, na 
rede 10.10.10.0/255.255.255.0). Em geral, os 
escopos definem uma única sub-rede física, 
na qual serão oferecidos serviços DHCP. Os 
escopos também fornecem o método 
principal para que o servidor gerencie a 
distribuição e atribuição de endereços IP e 
outros parâmetros de configuração para 
clientes na rede, tais como o Default 
Gateway, Servidor DNS e assim por diante.



DHCP - Terminologia

• Superescopo: Um superescopo é um 
agrupamento administrativo de escopos que 
pode ser usado para oferecer suporte a várias 
sub-redes IP lógicas na mesma sub-rede 
física. Os superescopos contêm somente 
uma lista de escopos associados ou escopos 
filhos que podem ser ativados em conjunto. 
Os superescopos não são usados para 
configurar outros detalhes sobre o uso de 
escopo. Para configurar a maioria das 
propriedades usadas em um superescopo, é 
necessário configurar propriedades de cada 
escopo associado individualmente.



DHCP - Terminologia 

• Intervalo de exclusão: Um intervalo de 
exclusão é uma seqüência limitada de 
endereços IP dentro de um escopo, excluído 
dos endereços que são fornecidos pelo 
DHCP. Os intervalos de exclusão asseguram 
que quaisquer endereços nesses intervalos 
não são oferecidos pelo servidor para clientes 
DHCP na sua rede. Por exemplo, dentro da 
faixa 10.10.10.100 a 10.10.10.150, na rede 
10.10.10.0/255.255.255.0 de um determinado 
escopo, você pode criar uma faixa de 
exclusão de 10.10.10.120 a 10.10.10.130. Os 
endereços da faixa de exclusão não serão 
utilizados pelo servidor DHCP para configurar 
os clientes DHCP. 



DHCP - Terminologia

• Pool de endereços: Após definir um escopo 
DHCP e aplicar intervalos de exclusão, os 
endereços remanescentes formam o pool de 
endereços disponíveis dentro do escopo. 
Endereços em pool são qualificados para 
atribuição dinâmica pelo servidor para 
clientes DHCP na sua rede. No nosso 
exemplo, onde temos o escopo com a faixa 
10.10.10.100 a 10.10.10.150, com uma faixa 
de exclusão de 10.10.10.120 a 10.10.10.130, 
o nosso pool de endereços é formado pelos 
endereços de 10.10.10.100 a 10.10.10.119, 
mais os endereços de 10.10.10.131 a 
10.10.10.150. 



DHCP - Terminologia 

• Concessão: Uma concessão é um período 
de tempo especificado por um servidor DHCP 
durante o qual um cliente pode usar um 
endereço IP atribuído pelo servidor DHCP. 
Uma concessão está ativa quando ela está 
sendo utilizada pelo cliente. Geralmente, o 
cliente precisa renovar sua atribuição de 
concessão de endereço com o servidor antes 
que ela expire. Uma concessão torna-se 
inativa quando ela expira ou é excluída no 
servidor. A duração de uma concessão 
determina quando ela irá expirar e com que 
freqüência o cliente precisa renová-la no 
servidor. 



DHCP - Terminologia 

• Reserva: As reservas asseguram que um 
dispositivo de hardware especificado na sub-
rede sempre pode usar o mesmo endereço IP. A 
reserva é associada ao endereço de Hardware 
da placa de rede, conhecido como endereço 
MAC. No servidor DHCP você cria uma reserva, 
associando um endereço IP com um endereço 
MAC. Quando o cliente com o endereço MAC 
para o qual existe uma reserva é inicializado, 
ele entra em contato com o servidor DHCP. O 
servidor DHCP verifica que existe uma reserva 
para aquele endereço MAC e configura o 
computador com o endereço IP associado a ele. 
Caso haja algum problema na placa de rede do 
computador e a placa tenha que ser substituída, 
a reserva existente deverá ser refeita para o 
novo endereço MAC.



DHCP - Terminologia

• Tipos de opção: são outros parâmetros de 
configuração do cliente que um servidor DHCP 
pode atribuir aos clientes. Por exemplo, 
algumas opções usadas com frequência 
incluem endereços IP para gateways padrão 
(roteadores), servidores WINS (Windows 
Internet Name System) e servidores DNS 
(Domain Name System). Geralmente, esses 
tipos de opção são ativados e configurados 
para cada escopo. O console de Administração 
do serviço DHCP também permite a você 
configurar tipos de opção padrão que são 
usados por todos os escopos adicionados e 
configurados no servidor. A maioria das opções 
são predefinidas através da RFC 2132, mas 
você pode usar o console DHCP para definir e 
adicionar tipos de opção personalizados, se 
necessário. 



Como funciona o DHCP 

Resumidamente, o DHCP opera da 
seguinte forma: 

• Um cliente envia um pacote UDP em 
broadcast (destinado a todas as 
máquinas) com um pedido DHCP  

• Os servidores DHCP que capturarem 
este pacote irão responder (se o cliente 
se enquadrar numa série de critérios) 
com um pacote com configurações onde 
constará, pelo menos, um endereço IP, 
uma máscara de rede e outros dados 
opcionais, como o gateway, servidores 
de DNS, etc. 



DHCP - Funcionamento



DHCP - Funcionamento

• O DHCP utiliza um modelo cliente/
servidor. 

• O administrador da rede instala e 
configura um ou mais servidores 
DHCP. 

• As informações de configuração – 
escopos de endereços IP, reservas e 
outras opções de configuração – são 
mantidas no banco de dados dos 
servidores DHCP. 

• O banco de dados do servidor inclui os 
seguintes itens: 



DHCP - Funcionamento

• Parâmetros de configuração válidos para 
todos os clientes na rede (número IP do 
Default Gateway, número IP de um ou mais 
servidores DNS e assim por diante). Estas 
configurações podem ser diferentes para 
cada escopo.  

• Endereços IP válidos mantidos em um pool 
para serem atribuídos aos clientes além de 
reservas de endereços IP.  

• Duração das concessões oferecidas pelo 
servidor. A concessão define o período de 
tempo durante o qual o endereço IP atribuído 
pode ser utilizado pelo cliente.



DHCP – O Protocolo

  a) DHCP Discover – Quando uma 
máquina é ligada, ela tem um serviço 
(daemon) cliente do DHCP configurado 
para localizar o servidor neste momento. 
Este cliente DHCP envia um pacote UDP 
com destino à porta 67 do servidor 
chamado “DHCP Discover”. Este pacote 
tem o endereço IP de destino 
255.255.255.255 e mac address de 
destino ff:ff:ff:ff:ff:ff – Figura 1. 



FIGURA 1 - DHCP Discover | Pacote enviado pela estação 



DHCP – O Protocolo 

   b) DHCP Offer – O servidor, ao receber o 
referido pacote em sua porta ethernet, irá 
analisá-lo e, em sua tabela de IPs, 
reservar um endereço e preparar um 
pacote de resposta ao cliente solicitante. 
Este pacote de resposta chama-se 
“DHCP Offer” – Figura 2. 



FIGURA 2 - DHCP Offer | Resposta do Servidor DHCP à estação 



DHCP – O Protocolo

   c) DHCP Request – O cliente, ao receber 
o pacote do servidor, decide se aceita a 
configuração oferecida. Em caso positivo, 
retorna um novo pacote ao servidor, 
comunicando o aceitamento da oferta. 
Este pacote chama-se “DHCP Request” - 
Figura 3. 



FIGURA 3 - DHCP request | Confirmação da estação  



DHCP – O Protocolo

   d) DHCP Ack – Para finalizar o diálogo 
entre cliente e servidor DHCP, este 
finaliza (efetiva) o aluguel (lease) do 
endereço ao cliente em sua tabela de 
IPs, e envia àquele um pacote “DHCP 
Ack” para que ele ajuste suas 
configurações – Figura 4. 



FIGURA 4 - DHCP Ack | Confirmação do lease do endereço pelo Servidor 



DHCP - Resumindo





DHCP - Critérios de atribuição de IPs

• Atribuição manual - Onde existe uma tabela 
de associação entre o Endereço MAC do cliente 
(que será comparado através do pacote 
broadcast recebido) e o endereço IP (e 
restantes dados) a fornecer. 

• Esta associação é feita manualmente pelo 
administrador de rede; por conseguinte, apenas 
os clientes cujo MAC consta nesta lista poderão 
receber configurações desse servidor;



DHCP - Critérios de atribuição de IPs

• Atribuição automática - Onde o cliente obtém 
um endereço de um espaço de endereços 
possíveis, especificado pelo administrador. 

• Geralmente não existe vínculo entre os vários 
MAC habilitados a esse espaço de endereços;



• Atribuição dinâmica - O único método que 
dispõe a reutilização dinâmica dos endereços. 

• O administrador disponibiliza um espaço de 
endereços possíveis, e cada cliente terá o 
software TCP/IP da sua interface de rede 
configurados para requisitar um endereço por 
DHCP no boot da máquina. 

• A alocação utiliza um mecanismo de aluguel 
do endereço, caracterizado por um tempo de 
vida. Após a máquina se desligar, o tempo de 
vida naturalmente irá expirar, e da próxima 
vez que o cliente se ligue, o endereço 
provavelmente será outro. 

DHCP - Critérios de atribuição de IPs


