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(DHCP) Dynamic Host Configuration Protocol
همانطور که می دانید ارتباط کامپیوترها در شبکه از طریق  IPانجام می شود و هر کامپیوتری که بخواهد وارد شبکه شود بایستی یک  IPداشته
باشد .در شبکه های کوچک می توان بصورت دستی برای تک تک کامپیوترها  IPست کرد.ولی در شبکه های بزرگ این کار از طریق DHCP
انجام می شود DHCP .به شما اجازه می دهد که به کامپیوترها  subnet mask ، IPو دیگر کانفیگ ها را ست کرد .هنگامی که DHCP
در شبکه موجود باشد  ،همه کامپیوترها به طور خودکار  IPمی گیرند.
مفهوم اختصاص دادن  IPبه کامپیوترها
هنگامی که تنظیمات کارت شبکه یک کامپیوتر را روی  obtain an IP address automaticallyقرار میدهید ،در زمان روشن کرد آن
 ،طی مراحل زیر  DHCPیک  IPو  subnet maskو معموال تنظیمات دیگر مانند  default gatewayو  DNSبه کامپیوتر اختصاص
می دهد (شکل زیر):

 Broadcast DHCP Discover .1در مرحله اول  ،کالینت پکت های  DHCP Discoverرا بصورت  Broadcastروی
شبکه ارسال می کند تا  DHCPسرور را تشخیص دهد.توجه کنید که این پیام  broadcastبه نزدیکترین  routerمیرسد،
مگر اینکه  routerبرای ارسال مجدد آن کانفیگ شده باشد.
 .2پاسخ دادن با پیام  DHCP Offerاگر  DHCPسروری در شبکه وجود داشته و بتواند  IPبدهد ،پیام  DHCP Offerرا بصورت
 broadcastبرای کالینت ارسال می کند  DHCP Offer.شامل پارامترها و یک  IPبوده که سرور  DHCPبه کالینت پیشنهاد
می کند.
 .3پاسخ دادن با پیام  DHCP Requestدر مرحله سوم  ،کالینت در پاسخ به  ، DHCP Offerپیام  DHCP Requestرا به
سرور  DHCPارسال کرده و آن  IPرا درخواست می کند.
 .4ارسال پیام  DHCP Ackبرای تایید در مرحله آخر ،اگر  IPکه کالینت درخواست کرده  ،در  DHCPسرور در دسترس باشد،
 DHCPسرور این پیام ( )acknowledgeرا برای تایید ارسال می کند.اکنون کالینت می تواند از  IPاستفاده کند.
اگر از نرم افزارهای مانیتورینگ شبکه مانند  Network Monitorاستفاده کنید ،می توانید تمامی این مراحل و پکت های ارسالی را
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ببینید.برای مثال ،شکل زیر مراحل گرفتن  IPیک کالینت را نشان می دهد :

فریم اول نشان می دهد که کالینت هنوز  IPنگرفته ( )0.0.0.0و پیام  Discoverرا به صورت  broadcastبه مقصد
 222.222.222.222ارسال می کند.فریم دوم نشان می دهد که  DHCPسرور با  IP( 1.2.1.8.100.1 IPخود  DHCPسرور) پیام
 Offerرا به کالینت ارسال می کند .همانطور که در قسمت جزییات فریم میبینید DHCP ،سرور  1.2.1.8.100.20 IPرا در پیامOffer
به کالینت پیشنهاد داده است.فریم سوم نشان می دهد که کالینت هنوز  IPدریافت نکرده و پیام  Requestرا به  DHCPارسال می کند.اگر
جزییات فریم سوم را ببینید ،کالینت همان  1.2.1.8.100.20 IPرا درخواست می کند.در نهایت فریم چهارم  ،ارسال پیام  ACKاز طرف
 DHCPسرور به کالینت  ،برای تایید را مشاهده می کنید.پس از این ،سرور برای ارتباط با کالینت پکت ها را بطور مستقیم به IP
 1.2.1.8.100.20ارسال می کند.
مفهوم اجاره ی )Address Leases( IP
هر  DHCPسرور دیتابیسی از آدرس هایی داشته که می تواند به کالینت ها بدهد.وقتی  DHCPسروری  IPرا به کالینتی می دهد ،این IP
بصورت اجاره ( ، )Leaseبطور پیشفرض  ،به مدت  .تا  8روز (که می توان آنرا تغییر داد) در اختیار کالینت قرار می دهد DHCP .سرور این
 IPها را چک کرده تا یک  IPبه دو کالینت اختصاص داده نشود .برای جلوگیری از اختصاص یک  IPبطور دائم به یک کالینتی که از شبکه
خارج شده است  ،پس از گذشت نیمی از زمان  ، leaseکالینت درخواست  leaseمجدد را به  DHCPسرور ارسال می کند.اگر  DHCPسرور
در دسترس باشد ،این درخواست را قبول کرده و مدت  leaseرا تمدید می کند.اما اگر  DHCPسرور دردسترس نباشد ،کالینت پس از گذشت
نیمی از زمان باقی مانده  ، leaseدوباره درخواست تمدید مجدد را ارسال می کند.اگر  DHCPپس از گذشت  % 8..2زمان سپری شده lease
در دسترس نباشد ،کالینت تالش می کند که  DHCPسرور دیگری را پیدا کرده تا درصورت امکان آدرس جدیدی پیدا کند.
حال اگر کالینت به طور نرمال خاموش شود و یا شما دستور  ipconfig /releaseرا در  cmdاجرا کنید ،کالینت پیام DHCP Release
را به  DHCPسرور ارسال می کند DHCP.سرور نیز این  IPرا به عنوان یک آدرس قابل استفاده مشخص کرده و به یک کالینت دیگر اختصاص
می دهد.حال اگر کالینت بطور ناگهانی از شبکه خارج شده و فرصت ارسال پیام  DHCP Releaseرا به  DHCPسرور نداشته باشد ،تا وقتی
که زمان  leaseآن به اتمام نرسد ،آن  IPرا به کالینت دیگری اختصاص نمی دهد.به همین دلیل توصیه می شود در شبکه هایی که کالینت
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ها بطور مداوم از شبکه خارج و دوباره وصل می شوند (مانند شبکه های وایرلس) ،از مدت زمان  leaseکوتاه تری استفاده کنید (برای مثال .
ساعت بجای  .روز).
مفهوم DHCP Scopes
قبل از اینکه  DHCPسرور بتواند به کالینت ها  IPبدهد  ،بایستی یک محدوده ای از  IPدر یک  subnetتعریف کنید.با این محدوده ()range
 Scopeگفته می شود Scope.ها مهمترین راه برای مدیریت اختصاص دادن  IPو دیگر تنظیمات به کالینت هاست.
مفهوم DHCP options
 DHCP optionsپارامتهای کانفیگ اضافی مثل  DNSرا برای کالینت ها را فراهم می کند.برای مثال اگر تنظیمات  TCP/IPکالینت را
به گونه ای کانفیگ کنید که  DNSرا بطور خودکار بگیرد ( ،)obtain a DNS server address automaticallyکالینت باتوجه به
تنظیمات  ، DHCP optionsآدرس  DNSسرور را پیدا خواهد کرد.بیش از  .0استاندارد وجود دارد که مهمترین آنها در زیر لیست شده اند :
  Router 000در این استاندارد شما می توانید لیستی از آدرس  IPv4برای  routerهایی که با کالینت ها در یک  subnetهستند راقرار دهید تا در صورت نیاز کالینت ها پکت های خود را به هاست هایی که مستقیم با شبکه در ارتباط نیستند ( )remoteبفرستند.
  IP DNS Servers 000این  optionآدرس  IPهای مربوط به DNSسرورهایی را مشخص می کند که DHCPمی تواند با آنها درتماس بوده و نام های Domain hostرا resolveکند.به زبان ساده  ،این مورد آدرس  DNSسرورهای معتبر در شبکه را به DHCP
معرفی می کند.
  DNS Domain Name 010این  optionنام دمین را مشخص می کند که کالینت ها از آن برای  resolveنام هایی که FQDNنیستند  ،استفاده کنند.ابن گزینه شما را قادر می سازد که یک پسوند  DNSبرای کالینت ها قرار دهید تا نام  DNSای کاملی داشته باشند .برای
مثال اگر نام دمین  serversetup.irباشد ،نام  DNSای کالینتی با نام  PC01.serversetup.ir ، PC01می شود .این گزینه به کالینت
ها اجازه  dynamic DNS updatesرا می دهد.
  IP WINS /NBNS Servers 000آدرس های اصلی ( )primaryو ثانویه ( WINS )secondaryسرور برای استفاده کالینت ها  WINS /NB T Node Type 000یک روش  resolveنام های  NetBIOSاست که کالینت ها می توانند از آن استفاده کند.  Lease 001این گزینه مدت زمان  leaseخاصی را فقط به کالینت های  remoteاختصاص می دهد.نحوه اضافه کردن DHCP Server Role
به دلیل اینکه این سرویس قرار است به کل شبکه  IPبدهد ،ابتدا محدوده  IPو  subnetکه میخواهید را مشخص کنید.به خاطر داشته باشید
 ،سروری را که قصد دارید به عنوان  DHCPانتخاب کنید ،حتما آن را با یک  IP staticدر همان  subnetکه مشخص کرده اید ،کانفیگ
کنید .برای مثال اگر محدوده شبکه را  1.2.1.8.1.0/24انتخاب کردید ،می توان  1.2.1.8.1.2 IPرا به  DHCPسرور اختصاص دهید.
پس از  setکردن  IPبرای سرور ،از مسیر زیر رفته و  Add roleکنید :
Server Manager  Roles  Add Role
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تیک  DHCP Serverرا زده و  Nextکنید.در صفحه  ، Select Network Connection Bindingsشما کارت های شبکه DHCP
سرورتان را مشاهده می کنید که می توان توسط آنها به کالینت ها سرویس داد.اگر یک کارت شبکه دارید ،بطور پیشفرض انتخاب شده است.
توجه داشته باشید که بایستی کارت شبکه ای را انتخاب کنید که به آن بطور  staticآی پی داده اید و در همان  subnetاست که قرار است
کل شبکه در آن  subnetقرار داشته باشد.

در صفحه بعد  ،Specify IPv4 DNS Server Settings ،بایستی نام دمینی که قرار است این سرور  IPدهی کند را بنویسید(در قسمت
 .)parent domainهنگامی که  DHCPیک  IPرا به کالینتی می دهد ،در  DNSیک رکورد برای این کالینت با این  IPساخته می شود.
حال پس از پایان زمان  leaseآن  IP ،را گرفته و به کالینت دیگری می دهد و  IPاین کالینت نیز تغییر می کند.
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 DHCPتوانایی آپدیت رکوردهای  DNSرا بطور خودکار ندارد.در این مرحله آدرس  DNSرا وارد می کنید تا هنگامی که  IPکالینت تغییر کرد،
رکورد آن در  DNSنیز آپدیت شود.
در این صفحه شما می توانید  DNS Domain Names 012 ، optionو  DNS Servers 00.را برای همه  scopeهایی که در
مراحل بعد خواهید ساخت  ،کانفیگ کنید DNS Domain Names 012 .به شما این اجازه را می دهد که یک پسوند  DNSای برای
کالینت های شبکه ایجاد کنید  ،که توسط چیزی که در کادر  Parent Domainمی نویسید  ،تعیین می شود DNS Servers 00. .نیز
به شما اجازه می دهد تا لیستی از  DNSسرورهایی که می خواهید کالینت ها توسط آنها نام های خود را  resolveکنند  ،کانفیگ کنید.در این
صفحه در کادر  Preferred DNS Server IPv4 Addressآدرس  DNSسرور را وارد کنید که اگر  DNSو  DHCPهر دو روی یک
سرور قرار دارند ،همان  IPآدرس  DHCPرا وارد کرده و  Validateرا بزنید تا صحیح بودن آدرس تایید شود.در قسمت Alternate DNS
 Server IPv4 Addressنیز اگر در سمت کالینت  ،دومین آدرس  DNSرا وارد کرده اید ،در این قسمت بنویسید.

در مرحله بعد ،اگر  WINSسروری در شبکه دارید می توانید آنرا با انتخاب گزینه WINS is required for applications on this
 networkهمانند  DNSکه در باال توضیح داده شد ،کانفیگ کنید.درغیر اینصورت بدون تنظیم خاصی آن را  nextکنید .با تنظیم این قسمت
شما عمال  WINS/NBNS Server 044 ، optionرا کانفیگ کرده اید که لیستی از  WINSسرور ها را برای کالینت ها فراهم می
کند.همانطور که می دانید  WINSسرور همان کار  DNSرا برای ورژن های قدیمی تر ویندوز انجام داده و از نام های  NETBIOSاستفاده می
کند.
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در صفحه بعد  ،Add Or Edit DHCP Scopes ،شما محدوده ای از IPرا مشخص می کنید که به کالینت ها داده شود.توجه کنید که این
محدوده  IPبایستی با  IPکه به کارت شبکه  DHCPسرور داده اید در یک  subnetباشند و هر  subnetمی تواند یک  scopeداشته باشد.

برای ساخت  ، scopeروی  Addکلیلک کنید.این مرحله یکی از مهمترین قسمت های کانفیگ  DHCPسرور است .شما بایستی مشخص
کنید که چه تعداد کالینت (کالینت ها وهر وسیله ای که قرار است  IPگرفته و وارد شبکه شود) دارید تا تعداد  IPهایی که مشخص می کنید به
اندازه باشد.
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  Scope Nameاین قسمت فقط برای نام گذاری  scopeبوده و تاثیری روی کالینت ها ندارد.  Starting IP Addressو  Ending IP Addressدر این دو کادر بایستی محدوده  IPمورد نظرتان را در همان  subnetسرور DHCPبنویسید.همانطور که می دانید بایستی همه سرورهایی که در شبکه دارید با آی پی  Staticکانفیگ شده باشند در غیر اینصورت  IPآنها
تغییر کرده و مشکالت زیادی را بوجود می آورد.بدین منظورم در این محدوده که تعیین می کنید ،تعدادی از IPها را برای سرورها خارج کرده و
در این محدوده قرار ندهید.برای مثال اگر شما در شبکه سرورهای ، Domain Controller، WINS ،DNSهمین  DHCPسرور و هر چه
تعداد سرور دیگری دارید ،بایستی به همان تعداد  IPکنار بگذارید.طبق شکل باال اولین  IPکه به کالینت ها داده می شود 1.2.1.8.1.20
خواهد بود که تا  1.2.1.8.1.224می تواند  IPدهی کند.بنابراین  IPهای  1.2.1.8.1.1تا  1.2.1.8.1.1.در اختیار کالینت ها قرار
داده نشده و می توان از آنها به عنوان آی پی  staticبرای سرورها استفاده کرد.
  Subnet Typeاین بخش به شما اجازه می دهد که مدت زمان  IP ، leaseهای این  scopeرا مشخص کنید.بطور پیشفرض روی) Wired (lease duration will be 8 daysکانفیگ شده است که زمان  leaseهر  IPرا  8روز تعیین می کند.گزینه دیگر Wireless
) (lease duration will be 8 hrsبوده که زمان  leaseرا  8ساعت مشخص می کند.
 Activate This Scopeاین گزینه که بطور پیشفرض تیک خورده است ،باعث فعال بودن این  scopeشده ومی تواند  IPدهی کند.  Subnet Maskاین همان  subnet Maskاست که به کالینت هایی که قرار است از این  DHCPو این  IP ،scopeبگیرند ،ستمی شود .دقت کنید که این  subnet maskبا  subnet maskهمین  DHCPسرور که قبال کانفیگ کردید ،یکی باشد.
  (optional) Default Gatewayکانفیگ این قسمت ضروری نبوده ولی با تنظیم آن شما گزینه ی  003 Routerرا در optionsفعال کرده اید که به کالینت هایی که از این  IP ، scopeمی گیرند آدرس  default gatewayست می شود.
در صفحه بعد ،DHCPv6 Stateless Mode ،اگر شبکه شما زیر ساخت  IPv6داشته و قصد استفاده از آن را دارید ،بایستی کانفیگ شود.
ویندوز سرور  2008از دو حالت  statefulو  DHCPv6 statelessسرور پشتیبانی می کند.
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در حالت ، DHCPv6 statelessکالینت ها از  DHCPv6فقط برای دریافت پارامترهای مختلف شبکه مثل  DNSاستفاده کرده و خود
 IPv6را دریافت نمی کنند .وقتی شما تنظیمات کارت شبکه کالینت های  IPv6را روی گرفتن  IPبصورت خودکار ( obtain an IPv6
 )address automaticallyتنظیم کرده اید ،کالینت ها به جایی که مانند  IPv4از  DHCPسرور  IPبگیرند ،خودشان طی مکانیسم هایی
مستقل از  IPv6 ، DHCPv6خود را کانفیگ می کنند .مکانیسم هایی مانند :پیام هایی بصورت اعالن به  routerکه در همسایگی آن کالینت
قرار دارد  ،می فرستد ( )Router Advertisement messagesو یا مکانیسم exchanging Router Solicitationاگر از این
حالت می خواهید استفاده کنید گزینه  Enable DHCPv6 stateless mode for this serverرا انتخاب و  Nextکنید.
اگر قصد دارید از حالت  DHCPv6 statefulاستفاده کنید  ،گزینه  disable DHCPv6 stateless mode for this serverرا زده
و  Nextکنید.در این حالت  DHCPv6 statelessغیرفعال شده و حالت  DHCPv6 statefulانتخاب می شود.در حالت DHCPv6
 ، statefulکالینت ها توسط پروتکل  DHCPv6از  DHCPسرور یک  IPv6و بقیه پارامترهای شبکه مانند  DNSرا درخواست می کنند.

اگر گزینه  Enable DHCPv6 stateless mode for this serverرا انتخاب کنید ،پس از  Nextزدن  ،با صفحه ای همانند تنظیمات
 IPv4 ،DNSروبرو خواهید شد که کانفیگی مشابه  IPv4دارد .اگر Disable DHCPv6 stateless mode for this serverرا
انتخاب کنید کانفیگ به پایان رسیده و بایستی پس از نصب سرویس  DHCPوارد کنسول آن شده و روی  IPv6راست کلیک کنید و new
 scopeرا زده و محدوده  IPv6مورد نیاز خود را انتخاب کنید.
کانفیگ کالینت ها برای آدرس دهی  IPv6بصورت  statelessو یا stateful
همانطور که بیان شد ،کالینت ها بطور پیشفرض در حالت  ،statelessخودکار کانفیگ می شوند .بدین معناست که آدرس  IPv6خود را ،در
صورت وجود ،از طریق  routersو دیگر کانفیگ ها را از خود  DHCPv6سرور دریافت می کنند Router .هایی که در اطراف کالینت هستند
و پیام های  Router Advertisementرا پاسخ می دهند ،نشانه هایی ( )flagرا در پیام خود قرار دهند که روی تنظیمات خودکار IPv6
کالینت ها تاثیر دارد :
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  Managed Address Configuration Flagهنگامی که این  flagعدد روی  1ست شود ،کالینت را وادار می کند تا آدرس رافقط از  DHCPv6سرور دریافت کرده و بطور اتومات از  routerنگیرد.اگر  0باشد به کالینت دستور می دهد که آدرس  IPv6خود را با کمک
پیام های  Router Advertisementساخته و از  DHCPv6سرور استفاده نکند.
  Other Stateful Configuration Flagهنگامی که این  1 flagشود،به کالینت دستور داده تا همه اطالعات کانفیگ خود را ،بهغیر از آدرس  ، IPv6از  DHCPv6سرور دریافت کرده و از  routerهای همسایه نگیرد.اگر  0شود  ،کالینت را وادار کرده تا اطالعات کانفیگ
خود را از  DHCPv6سرور دریافت نکند.
برای فعال کردن  stateful addressingبطور مستقیم روی کالینت ها از  commandزیر استفاده کنید :
netsh interface ipv6 set interface interface_name managedaddress=enabled
برای وادار کردن کالینت به اینکه کانفیگ های خود را از  DHCPv6سرور دریافت کند :
netsh interface ipv6 set interface interface_name otherstateful=enabled
Authorizing DHCP Server
تصور کنید که شما یک  DHCPسرور در شبکه کانفیگ کرده اید.فرد دیگری نیز می تواند یک  DHCPسرور دیگری را در شبکه کانفیگ کرده
و به کالینت ها  IPدهی کند که این کار باعث اختالل در شبکه می شود Authorize .سرور باعث می شود که شما  DHCPسرور را به
 Domain Controllerمعرفی کرده و بگویید که فقط این سرور اجازه  IPدهی دارد .پس از تنظیمات  IPv6صفحه Authorize DHCP
 Serverظاهر خواهد شد.در این صفحه یوزر و پسورد ادمین دمین مورد نیاز است .سه گزینه برای انتخاب دارید :
  Use Current Credentialsاگر هنگام  log inبه سرور ،از یوزر و پسورد ادمین استفاده کرده و می خواهید که با همین یوزر عمل Authorizeدر  AD DSانجام گیرد ،همین گزینه را انتخاب و  Nextکنید.در کادر User Nameهمان یوزر رامشاهده میکنید.
  Use alternate credentialsاگر قصد دارید با یوزری غیر از یوزری که با آن  log inکرده اید  Authorize ،کنید ،کافیست اینگزینه را انتخاب کرده و گزینه  specifyرا بزنید و یوزر و پسورد مورد نظر خود را وارد کنید.
  Skip authorization of this DHCP server in AD DSاین گزینه مرحله  authorizationرا انجام نداده و به پس ازکانفیگ واگذار می کند.به خاطر داشته باشید تا زمانی که  DHCPسرور  Authorizeنشود  ،نمی تواند به کالینت ها  IPدهی کند.
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پس از کانفیگ تمامی این موارد  Nextکرده و سپس  Installکنید.کانفیگ به پایان رسیده و می توانید از مسیر
 Start  Administrative Tools  DHCPوارد کنسول  DHCPشوید.
پس از ورود به کنسول  ، DHCPدر ستون سمت چپ  ،نام سرور و در زیر آن دو مورد  IPv4و  IPv6را مشاهده می کنید.دقت کنید که اگر این
دو مورد فلش قرمز رنگ رو به پایین داشته باشند ،به این معنیست که سرور  Authorizeنشده و نمی تواند  IPدهی کند .برای Authorize
بایستی روی نام سرور راست کلیک کرده و روی  Authorizeکلیک کنید.اگر فلش قرمزرنگ به تیک سبز رنگ تبدیل شود authorization ،
انجام شده است.
به خاطر داشته باشید که اگر هنگام ورود به کنسول تیک سبز رنگ را مشاهده کردید،سرور  Authorizeشده و نیازی به  Authorizeندارد.
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مدیریت کنسول DHCP
در این کنسول شما نام سرور و در ادامه آن دو گزینه مشاهده می کنید که یکی برای IPدهی به کالینت های  IPv4و دیگری برای  IPv6است.
اگر روی نام  DHCPسرور راست کلیک کنید  ،مواردی را برای کانفیگ خود سرور مشاهده خواهید کرد :
  Add/Remove Bindingsاین گزینه کارت های شبکه سرور را نشان می دهد که می توانند به کالینت ها سرویس بدهند .اگر موردیرا مشاهده نکردید به این دلیل است که کارت شبکه سرور را بصورت  IP ، staticنداده اید.
  Authorizeبرای  Authorizeسروراستفاده می شود.  Backupمی توانید از تمام تنظیمات این  DHCPسرور  backupگرفته و روی سرور دیگری  restoreکنید تا همین تنظیمات روی آنسرور نیز اعمال شود .بصورت پیشفرض  backupدر مسیر  c:\windows\system32\dhcp\backupذخیره می شود.
  restoreبرای بازگردانی  backupروی این سرور  All Taskاز این قسمت می توانید سرویس  DHCPرا  stop ,start ,restartو  pauseکنید.  propertiesاز این قسمت می توان مسیر ذخیره شده  backupو  databaseسرور  DHCPرا تغییر داد.IPv4
این قسمت مربوط به  IPدهی به کالینت های  IPv4بوده که اگر عالمت  +کنار آن را بزنید ،موارد موجود در آن را مشاهده خواهید کرد:
  Scopeدر این بخش تنظیمات اصلی  DHCPقرار دارد که هنگام کانفیگ سرور تعیین کردید :*  Address Poolمحدوده  IPاین  scopeبوده که قرار است به کالینت ها در این محدوده  IPدهی کند.


 Address Exclusionsگاهی اوقات قصد دارید تعدادی از IPهای  scopeرا بصورت  staticبه برخی کالینت ها و یا
سرورهایی بدهید و نمی خواهید که  DHCPاین IPها را به کالینت دیگری اختصاص دهد.برای اینکار بایستی آن  IPها را از این
 scopeخارج کنید.برای مثال محدوده  scopeکه ساخته اید از  1.2.1.8.1.20تا  192.168.1.254است .در شبکه چند
سرور دارید که می خواهید در این  subnetبه آنها بصورت  IP ، staticست کنید.بنابراین تعدادی از  IPهای این ( scopeمثال
 IPهای محدوده  1.2.1.8.1.100تا  )1.2.1.8.1.120را خارج ( )excludeمی کنید .ازین پس DHCP ،سرور این
 1.2.1.8.1.100( rangeتا  )1.2.1.8.1.120را به هیچ کالینتی نخواهد داد .برای ایجاد این  ،rangeروی address
 poolراست کلیک کرده و  New Exclusion Rangeرا بزنید.
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در کادری که باز می شود،آدرس ابتدا و انتهای  rangeمورد نظرتان که می خواهید از این  scopeخارج کنید را وارد کنید .اگر یک
آدرس  IPرا قصد دارید  excludeکنید ،کافیست  IPهای ابتدا و انتها را یکسان وارد کنید.

  Address Leasesدراین قسمت تمامی اطالعات مربوط به  leaseهر  IPرا نشان می دهد.برای مثال مشخص می شود که هر  IPبهکدام کالینت داده شده و در چه تاریخی  expireمی شود.اگر می خواهید به  leaseآدرسی که به کالینت داده شده پایان بدهید ،کافیست روی
آن  IPآدرس راست کلیک کرده و  deleteکنید.البته می توان روی خود آن کالینت دستور  Ipconfig /releaseدر  CMDاجرا کرده تا
 leaseآن آدرس پایان یابد.از این قسمت شما می توانید به  leaseتعدادی از کالینت ها  ،بطور یکجا و همزمان پایان داد که بسیار مفید
است.مثال اگر تعدای کالینت قرار است مجدد  IPبگیرند .با حذف آدرس  DHCP client ، leaseکالینت را مجبور می کند تا دوباره  IPبگیرد.
  Reservationsشما می توانید برای سرور یا کالینتی که قصد دارید  static ،IPداشته باشد ،یک  IPرا براساس  MACآدرس آن سروریا کالینت  ،رزرو کنید تا همیشه این  IPمختص آن سرور یا کالینت باشد Reservations.به شما این اطمینان را می دهد که یک کالینت یا
سرور با سخت افزاری مشخص ( MACآدرس آن) همیشه یک  IPمشخص داشته باشد،بدون اینکه به آن بصورت دستی (IP )Manually
دهید .برای مثال در  192.168.1.20 rangeتا  1.2.1.8.1.224که در یک  scopeتعریف کرده اید ،می توان 1.2.1.8.1.20 IP
را به کارت شبکه ای داد که آدرس سخت افزاری آن  00-b0-d0-01-18-86است (مثال این کارت شبکه مربوط به یک سرور است).از این
پس هروقت کالینت یا سروری که این کارت شبکه را دارد ،روشن شود DHCP ،سرور  MACآدرس آن را تشخیص داده و آدرس
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 1.2.1.8.1.20را به او می دهد .برای یافتن  MACآدرس کارت شبکه می توانید از دستور  ipconfig /allو یا از جزییات موجود در
 propertiesکارت شبکه استفاده کنید.
از مهمترین مزیت های  ،Reservationsاین است که آدرس هایی که بصورت دستی کانفیگ شده اند ،می توان آنها را نیز بصورت خودکار
 IPدهی کرد که مدیریت روی  IPها متمرکز شده و احتمال کانفیگ اشتباه آدرس ها را کمتر می کند.البته از معایب  Reservationsنیز این
بوده که چون  IPاین سرورها نیز مانند دیگر کالینت ها از  DHCPبطور اتومات داده می شود،هنگام فرایند باال آمدن سیستم  ،آدرس دیرتر به
آنها اختصاص داده می شود که برای سرورهایی که در شبکه نقش مهم ودائمی دارند  ،مانند  DNSسرور  ،مناسب نیست.
برای ایجاد یک  ، Reservationدر همان  scopeکه می خواهید ،روی  Reservationsراست کلیک کرده و New Reservations
را انتخاب کنید.

سپس در صفحه : New Reservation
  Reservation nameنامی را برای این رزرو مشخص کرده تا متوجه شود کدام سرور است  IP addressآدرس مورد نظرتان برای این سرور MAC address -آدرس  MACکارت شبکه همان سرور
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کانفیگ DHCP Options
این بخش کانفیگ های اضافی که مربوط به هماهنگ کردن  DHCPبا دیگر سرورها و سرویس های شبکه مانند  DNSاست.این تنظیمات را
می توان در سطح scope ،serverو  reservationتعریف کرد Options .اگر در سطح سرور اعمال شود،به همه  scopeها اعمال می
شود و اگر در سطح  scopeتعریف شود به همه  leaseها و  Reservationsاعمال می شود .اگر در  reservationنیز تعریف شود فقط
در همان سطح اعمال خواهد شد.به خاطر داشته باشید که اگر یک مورد را در سه سطح کانفیگ کنید option ،اول در سطح reservation
 ،بعد  scopeو سپس کل سرور اعمال می شود.
اگر می خواهید فقط این  optionها روی  scopeاعمال شود ،به همان  scopeرفته و روی  scope optionsراست کلیک کنید و
 configure optionsرا بزنید.

در این قسمت لیست کامل  optionsرا مشاهده می کنید که چندتا از آنها را در هنگام کانفیگ  ، DHCPتنظیم کرده اید.برای مثال اگر به
خاطر داشته باشید ،هنگام  Addکردن  ،DHCP ، roleاز شما خواسته می شود که آدرس  DNSسرور ( Preferredو )Alternative
شبکه خود را مشخص کنید تا این دو سرویس باهم هماهنگ شوند.حال اگر از همین  configure optionsگزینه 006 DNS Servers
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را مشاهده کنید ،خواهید دید که همان  IPها در این قسمت نوشته شده اند .اگر قصد دارید تنظیمات دیگری را به شبکه اعمال کنید ،به options
سرور یا  scopeو یا  reservationsرفته و تیک آن را بزنید و در قسمت پایین تنظیمات آنرا وارد کنید.

تنظیم Lease Durations
هر  IPکه  DHCPبه کالینت ها می دهد  ،مدت زمان محدودی در اختیار کالینت خواهد بود.در بسیاری از شبکه ها ،بصورت پیشفرض ،این
مدت زمان بین  .تا  8روز بوده که اگر کامپیوتر ها به ندرت جابجا شده و همیشه ثابت هستند  ،می توان آنرا افزایش داد.در مواردی که آدرس
هایی که در اختیار دارید ،کم بوده و در محل هایی که یوزرها به مدت کوتاهی به شبکه متصل می شوند ،بهتر است این مدت زمان را کاهش
دهید.
برای تنظیم  Lease Durationsکافیست  ،روی  scopeمورد نظر خود راست کلیک کرده و  propertiesرا انتخاب کنید.در سربرگ
 ، Generalقسمت  lease duration for DHCP clientsرا مشاهده می کنید.در قسمت  limited toمی توان این زمان را به روز ،
ساعت و دقیقه تنظیم کرد.
دقت کنید که گزینه  Unlimitedرا فقط زمانی انتخاب کنید که شبکه شما کوچک بوده و تعداد آدرس های قابل ارائه شما زیاد است.
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DHCP Options Classes
 Options classesنوعی طبقه بندی کالینت هاست که در آن  DHCP ،سرور می تواند  optionsرا فقط به کالینت های خاصی درون
 Scopeاعمال کند.هنگامی که یک  Options classرا به سرور اضافه می کنید ،کالینت های آن  classمی توانند  optionهای مختص
خود را داشته باشند Options classes.دو نوع دارند:
  Vendor classesدر این دسته بندی می توان  optionهایی را به کالینت هایی که از یک محصول خاصی استفاده می کنند  ،اعمالکرد .برای مثال می توان کالینت هایی که از  windows 2000در شبکه استفاده می کنند را به گونه ای کانفیگ کرد که هنگام خاموش
کردن سیستم شان آدرس های  Leaseشده را ( releaseآزاد) کنند ،یا می توان کالینت هایی که  windows 2000دارند را کانفیگ کرد
تا  NetBIOSبرایشان فعال بود و یا غیرفعال شود.
 Vendor classها بطور کلی قابل کانفیگ نبوده و ادمین ها معموال نیازی به تغییر و یا ساخت این نوع  classندارند.
  User classesاین  classقابل کانفیگ بوده و برای اهداف مدیریتی روی کالینت ها ساخته میشوند.برای مثال از یک user classبرای تشخیص کالینت هایی استفاده می شود که در یک سایت یا منطقه و یا طبقه خاصی از یک ساختمان قرار دارند که می خواهید
Optionخاصی را به آنها اعمال کنید .تمامی کالینت های شبکه جزو  User classپیشفرض هستند و همه  optionها در آنها وجود دارند.
توجه داشته باشید که اگر یک  Optionرا از طریق  User classپیشفرض ( )defaultاعمال کنید ،نسبت به اینکه همان  optionرا از
طریق یک  user classکه ساخته اید اعمال کنید ،مقدم تر است.برای مثال اگر در  Default User classهم آدرس  WINSسرور وهم
 DNSسرور را تعریف کرده و در  User classکه خودتان به نام  Special WINSساخته اید فقط  WINSسرور را تعریف کرده باشید،
کالینتی که  Special WINSرا به آن اعمال شده آدرس  WINSسرور را از  Special WINSو آدرس  DNSسرور را از Default
 User classدریافت می کند.
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پیاده سازی و ساخت User Classes
 User Classesشما را قادر می سازند که کانفیگ های خاصی از  DHCP optionsرا به هر  subnetاز کالینت ها اعمال کنید .برای
ایجاد یک  ، user classابتدا بایستی با استفاده از یک  IDو مجموعه ای از  optionها یک  classدر  DHCPسرور ایجاد کنید.سپس
کامپیوترهای انتخابی را با دستور  Ipconfig /setclassidبه آن  classاضافه می کنید .وقتی این کالینت ها با  DHCPسرور ارتباط برقرار
کنند ،آنها  class IDخود را منتشر کرده و  optionهای آن  classرا به همراه  optionهای  default user classدریافت می کنند.
 User classکه می سازید  ،زمانی مفید خواهد بود شما نیاز به یک  optionمتمایز و خاص دارید که می خواهید به یک سری از کالینت
های خاص اعمال کنید.برای مثال شبکه شما نیاز داشته که به برخی از کالینت ها یک  default gatewayخاص اعمال شود تا آنها بتوانند
فایروال شرکت را دور زده و از آن عبور کنند .برای ساخت یک  ، user classروی  IPv4راست کلیک کرده و Define User Classes
را بزنید.

در صفحه ای که پیش رو شما باز خواهد شد ،سه  user classرا به صورت پیشفرض مشاهده می کنید.برای ساخت یک  user classجدید
روی  Addکلیک کنید.
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در صفحه  New Classمی توانید یک  classبسازید که به ندرت به آن احتیاج پیدا خواهید کرد ولی درصورت لزوم بایستی با  IDو ASCII
آشنا باشید.

پس از تعریف  Classجدید ،این  classدر لیست سربرگ  Advancedاز قسمت  scope optionظاهر خواهد شد.شما می توانید آن را
انتخاب کرده و یک سری از  optionها را به اعضای این  classاعمال کنید.

در نهایت بایستی کالینت هایی را که می خواهید  ،این  optionها به آنها اثر کند را عضو این  classکنید.حال شما نیازداشته که class ID
برای کامپیوترها  setکنید  ،تا با  IDکه برای آن  classجدید ساختید ( )sampleIDهم خوانی داشته باشد.این کار را می توانید توسط دستور
 Ipconfig /setclassidدر هر کامپیوتر کالینت انجام دهید .برای مثال  ،برای کانفیگ یک کانکشن شبکه به نام “ Local Area
 ”Connectionبا  class IDبه نام ” “sampleIDاز دستور زیر استفاده می کنیم :
Ipconfig /setclassid “local area connection” SampleID
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پس از اجرای این دستور روی کالینت مورد نظر ،کالینت option ،های تعریف شده برای آن  classو  optionهای موجود در default
 user classرا دریافت خواهد کرد.اگر دو  optionباهم تداخل داشته باشند ،مانند تعریف  ،default gatewayآن  optionتعریف شده
برای  classخاص تر نسبت به تنظیمات موجود در  Default User classاعمال خواهد شد.
کنترل دسترسی به  DHCPبا استفاده از MAC Filtering
در  Windows Server 2008 R2امکان جدیدی اضافه شده که  MAC Filteringنامیده می شود  MAC Filtering ،این امکان را
به شما می دهد که با استفاده از  MACآدرس ،مانع دسترسی کالینت ها به سرویس  DHCPشوید.

اگر به قسمت  filtersتوجه کنید ،دو پوشه وجود دارد که بطور پیشفرض غیرفعال هستند (فلش قرمز رو به پایین) پوشه  Allowدر واقع همانند
 whitelistعمل می کند.اگر شما  MACآدرس کارت شبکه یک کامپیوتر را به این لیست اضافه کرده و فیلترینگ را فعال کنید ،فقط همین
کالینت اجازه دسترسی به  DHCPرا داشته و بقیه کالینت هایی که در آن لیست نشده اند ،اجازه نخواهند داشت .پوشه  Denyنیز همانند
 Blacklistبوده و اگر  MACآدرس کارت شبکه کامپیوترهایی را در این لیست قرار داده و فیلترینگ را فعال کنید ،اجازه دسترسی به سرویس
 DHCPرا نخواهند داشت.
برای اضافه کردن کالینتی به این دو لیست ،می توانید روی هر کدام از پوشه ها ( Allowو  )Denyراست کلیک کرده و New filterرا
انتخاب کنید.

مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری]کلیک کنید![

ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت]کلیک کنید![

سرور ستاپ ،آموزش رایگان برای همه
در قسمت اول  MAC addressکامپیوتر مورد نظر خود را وارد و  Addرا بزنید.برای فعال کردن فیلترینگ نیز ،روی هر کدام از پوشه ها
( Allowو  )Denyراست کلیک کرده و  Enableکنید.اینکار برای تعداد کالینت های کم  ،مناسب است .شما می توانید برای راحتی کار و
برای اضافه کردن چندین  MACآدرس به هر کدام از این لیست ها  ،به قسمت  Address Leasesرفته و هرکدام از کالینت هایی که می
خواهید در هر فیلتر قرار بگیرند را انتخاب و روی آنها راست کلیک کنید .از گزینه  Add to filterروی هر کدام از مواردی که می خواهید این
کالینت ها در آن قرار بگیرند ،کلیک کنید تا در لیست مورد نظرتان قرار گیرند.

توجه کنید که پس از اضافه کردن کالینت ها به لیست ،بایستی  Allowیا  Denyفیلتر را فعال کنید(.راست کلیک روی پوشه ها و زدن گزینه
)Enable
کانفیگ DHCP Delay
امکان جدید دیگری که در سرویس  DHCPدر ویندوز  2008 R2وجود دارد Delay Configuration ،است .با این گزینه شما تعیین می
کنید که سرویس  DHCPچند میلی ثانیه منتظر مانده و پس از آن به کالینت ها پاسخ دهد .این گزینه زمانی مفید خواهد بود که شما دو DHCP
سرور در شبکه داشته و یکی را به عنوان  backupاستفاده می کنید.برای مثال یکی را بعنوان  DHCPاصلی قرار داده که به کالینت ها IP
بدهد و در  DHCPدوم ( DHCP Delay ، )Backupرا کانفیگ می کنید تا اگر  DHCPاصلی دچار مشکل شد DHCP ،دوم پس از چند
میلی ثانیه منتظر ماندن ،به کالینت ها  IPدهد.
برای کانفیگ  ، DHCP Delayروی همان  scopeکه می خواهید راست کلیک کرده و  propertiesبگیرید .به سربرگ Advanced
رفته میزان زمان ( Delayتاخیر) مورد نظر خود را به میلی ثانیه ( )msوارد کنید.

مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری]کلیک کنید![

ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت]کلیک کنید![

سرور ستاپ ،آموزش رایگان برای همه

کانفیگ DHCP Split-Scope
در شبکه های بزرگ و با اهمیت باال  ،برای پایین آوردن سطح خطاپذیری شبکه ( ، )fault toleranceتوصیه می شود از یک  DHCPسرور
بعنوان  Backupدر کنار  DHCPاصلی استفاده شود .در ویندوز  2008 R2برای استفاده بهینه از این دو  DHCPسرور  ،می توان آنها را با
 Split-Scopeکانفیگ کرد .با این امکان می توان یک  Scopeرا که به شبکه  IPدهی می کند ،بین این دو  DHCPسرور تقسیم کرد تا
بخشی از  IPها را سرور اصلی و بخش دیگر را سرور  backupبه کالینت ها سرویس بدهند.
برای اینکار  ،ابتدا در سرور اصلی محدوده  IPمورد نیاز خود را در  scopeبطور کامل ایجاد کرده و همه تنظیمات و  Optionهای مورد نیاز را
کانفیگ کنید .سپس در  DHCPسرور دوم  ،فقط  DHCP roleرا  Addکرده و هیچ  scopeتعریف و ایجاد نکنید .حال در  DHCPسرور
اول ،روی  scopeمورد نظر خود راست کلیک کرده و از گزینه  Split-Scope ، Advancedرا انتخاب کنید.

مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری]کلیک کنید![

ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت]کلیک کنید![

سرور ستاپ ،آموزش رایگان برای همه
 در صفحه اول این امکان را معرفی می کند Next .کرده تا به صفحه  Additional DHCP Serverبرسید .در اینجا ابتدا بایستی IPآدرس  DHCPسرور دوم ( )backupرا وارد کرده و  Enterویا  Nextرا بزنید .اگر  IPسرور دوم را نمی دانید ،روی  Add Serverکلیک
کرده و از آنجا پیدا کنید.اگر همه موارد درست باشد به مرحله بعد خواهید رفت .در پایین نام  DNSای  DHCPسرور اصلی و  IPآدرس آن را
نمایش می دهد.

 در صفحه  ، Percentage of Splitشما بایستی مشخص کنید که هر کدام از  DHCPسرورها (اصلی و  )backupچند درصد از IPدهی و بقیه خدمات به کالینت ها را به عهده بگیرند .همانطور که در شکل مشاهده می کنید ،بطور پیشفرض %80 ،سرویس دادن به کالینت ها
به عهده  DHCPسرور اصلی بوده و فقط  %20به عهده سرور  backupاست.
در باالی همان صفحه یک نوار لغزان وجود دارد که بین دو  IPابتدا و انتهای  scopeمورد نظر شما قرار دارد که نشان می دهد ،از  IPابتدا تا
 %80از آن  rangeرا  DHCPسرور اصلی و بقیه را سرور دوم به عهده می گیرد .با تغییر این نوار لغزان ،میزان سهم هر سرور را مشخص می
کنید که همزمان در قسمت پایین  ،درصد هرسرور و همچنین محدوده  IPتغییر می کند.این تغییرات بایستی باتوجه به شرایط شبکه و نیاز شما
انجام شود.توجه داشته باشید که اگر  exclusionدارید ،بطور مناسب و خودکار روی هر دو سرورها کانفیگ می شود.
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 در صفحه بعدی  ، Delay in DHCP Offer ،بایستی زمان  Delayرا برای هر دو سرور مشخص کنید .همانطور که می دانید این زمانبدین معناست که اگر سرور اصلی دچار مشکل شد و پاسخگو نبود ،چند میلی ثانیه سرور  backupصبر کند و سپس  IPدهی کند .در قسمت
 Host DHCP Serverزمان را برای سرور اصلی و در قسمت  Added DHCP Serverزمانی که سرور  backupبایستی منتظر بماند
را مشخص می کنید.بهتر است فقط برای سروری که محدوده کوچکتری برای  IPدهی دارد (در اینجا سرور  )backupاین زمان را مشخص
کنید.
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 در انتها خالصه ای از کانفیگ ها را مشاهده کرده و سپس  Finishرا بزنید .سپس دو سرور اطالعات خود را باهم هماهنگ کرده و بطورخودکار همه  filters ،reservations ، optionsو همه تنظیماتی که روی سرور اصلی وجود دارد ،در سرور  backupنیز ساخته می شود.
حال اگر به سرور دوم ( )backupرفته و آن را  refreshکنید ،میبینید که تمامی اطالعات موجود در سرور اصلی در این سرور نیز دیده می
شوند ،با این تفاوت که در سرور دوم ،در قسمت  ،Address poolدو محدوده از  IPها را مشاهده کرده که یکی مربوط به سرور اصلی بوده
که این سرور نمی تواند از آنها استفاده کند (با عالمت ضربدر قرمز مشخص شده است) و محدوده دیگر مربوط به همین سرور دوم بوده که می
تواند از آنها استفاده کند.البته در سرور اصلی نیز همین اتفاق بصورت برعکس می افتد و کارها بصورت  %80به  %20بین سرور ها تقسیم می
شود.
کانفیگ  DHCPبرای انجام  Dynamic DNS Updatesکالینت ها
همانطور که می دانید ،وقتی یک کالینت وارد شبکه شده و یک  IPمی گیرد ،یک  (A) recordدر DNSبرای او ساخته می شود.حال وقتی
در یک شبکه  ،کالینت ها  IPرا از  DHCPبگیرند ،پس از اینکه زمان  leaseآنها تمام شود یا از شبکه خارج شوند  IPاز آنها گرفته شده و به
کالینت دیگری داده می شود ولی همچنان  (A) recordآنها در  DNSباقی مانده و مشکالتی را بوجود می آورد.بطور پیشفرضDHCP ،
سرور برای کالینت هایی با سیستم عامل ویندوز  2000به باال می تواند  IPدهی کند و بطور اتومات یک  pointer (PTR) recordرا برای
هر کالینت در  reverse lookup zoneدر  DNSسرور می سازد .کالینت هایی که ویندوز  2000به باال دارند ،می توانند بطور خودکار
 (A) recordخود را در  DNSثبت کنند ولی کالینت های غیر ویندوزی (  )Linux , Windows NTو همه کالینت هایی که در محیط
های  workgroupهستند ،بطور پیشفرض نمی توانند.
برای کانفیگ این تنظیمات روی  IPv4راست کلیک کرده و  propertiesبگیرید .در سربرگ  DNSتمام تنظیمات  DNSموجود است .بطور
پیشفرض  ،گزینه Dynamically Update DNS A And PTR Records Only If Requested By The DHCP Clients
انتخاب شده که فقط  PTR recordرا برای کالینت های ویندوز  2000به باال آپدیت میکند .با انتخاب گزینه Always Dynamically
 DHCP ، Update DNS A And PTR Recordsسرور  A recordو  PTR Recordsرا آپدیت کرده و در واقع کالینت ها 015
 DNS domain nameاز  optionهای  DHCPرا دریافت می کنند .توصیه می شود که این گزینه را انتخاب کنید.
گزینه  Discard A And PTR Records When Lease Is Deletedبرای زمانیست که وقتی مدت  leaseهر  IPبه پایان رسید و
از کالینت گرفته شد A and PTR records ،مربوط به آن نیز از دیتابیس  DNSپاک شود.
گزینه  dynamically update DNS A and PTR records for DHCP clients that do not request updatesبرای
زمانیست که شما در شبکه  ،کالینت های غیر ویندوزی مانند  Linuxو یا  windows NTدارید .با انتخاب آن  ،این کالینت ها نیز A and
 PTR recordsخود را بطور خودکار در  DNSثبت می کنند.

مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری]کلیک کنید![

ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت]کلیک کنید![

سرور ستاپ ،آموزش رایگان برای همه

Name Protection
این گزینه از ثبت نام یک کالینت غیر ویندوزی که کالینت دیگری با همان نام قبال در  DNSسرور به ثبت رسیده ،جلوگیری می کند.با name
 ، protectionکالینت های غیر ویندوزی با استفاده از  additional resource recordکه  DHCID recordنامیده شده و ترکیبی
از  IDکامپیوتر با  A recordاست ،در  DNSسرور ثبت می شوند.
برای تنظیم آن روی  IPv4راست کلیک کرده و  propertiesبگیرید .در سربرگ  ، DNSقسمت  Name Protectionروی Configure
کلیک کرده و در صفحه پیش رو گزینه  Enable Name Protectionرا بزنید .بخاطر داشته باشید که با فعال کردن آن  ،بایستی Secure
 Dynamic Updateدر  DNSنیز فعال باشد تا قابل اجرا باشد.
با فعال سازی  DHCP ، Name Protectionسرور به طور خودکار  A and PTR recordرا برای کالینت های غیر ویندوزی آپدیت
کرده و همچنین  A and PTR recordرا هنگام حذف شدن  ، leaseپاک می کند.
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استفاده از گروه DnsUpdateProxy
همانطور که می دانید ،می توان  DHCPسرور را به گونه ای کانفیگ کرد که بصورت خودکار  Aو  PTR recordهای کالینت ها را در DNS
ثبت کند.این کانفیگ در جایی که  DNSبصورت  secure dynamic updatesتنظیم شده باشد  ،مشکل ساز خواهد بود ،یعنی با این
تنظیم فقط کالینت هایی می توانند اینکار را انجام دهند که عضو دامین باشند .برای مثال اگر  DHCPسرور مشکل دار شده و با  DHCPسرور
 backupجایگزین گردد DHCP ،سرور نمی تواند  recordهای ثبت شده توسط سرور قبلی را آپدیت کند ،یا مثال اگر  DHCPسرور
 recordکالینت هایی با ورژن قدیمی ویندوز ثبت کرده باشد و سپس کامپیوترها ارتقا یابند ،کالینت دیگر نمی تواند  recordخود را در DNS
آپدیت کند.
با اضافه کردن  DHCPسرور به گروه از پیش ساخته شده ( DnsUpdateProxy )built-inدر اکتیو دایرکتوری  ،می توان از این مشکالت
جلوگیری کرد .وقتی اعضای گروه  DnsUpdateProxyیک  recordمی سازند ،این  recordاطالعات امنیتی ندارد .این  recordها
توسط هر کامپیوتری می توانند آپدیت شوند ،حتی در  zoneهایی که  secure updateنیاز است .برای عضویت  DHCPسرور به این گروه،
در  ، Active Directoryاز  Administrative Toolsبه  Active Directory Users and Computersرفته و از پوشه
 Usersگروه را بیابید و کامپیوتر  DHCPسرور را عضو این گروه کنید.
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