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Configurarea unui server DHCP 

 

"Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) este un standard proiectat pentru 

administrarea adreselor IP" -  definitie Microsoft. Un server DHCP se poate configure in 

functie de resursele unei retele date. Configurarea implica o familie de parametric cum ar 

fi:   

 gateway,  

 DNS,  

 subnet masks,  

 intervalul de alocarea al adreselor IP.  

DHCP actioneaza automat asupra clientilor. Serverul DHCP asigneaza unui client o 

adresa IP. Daca o adresa IP este solicitata pentru o perioada mai mare decit a fost 

prevazuta, clientul poate cere o extensie a timpului de “inchiriere” a unei adrese. Daca 

utilizatorul nu solicita o prelungire a timpului de “inchiriere” adresa IP va fi considerate 

disponibila si asignata altei masini in retea. Daca un utilizator doreste schimbarea adresei 

IP acesta o poate face cu ajutorul instructiunii "ipconfig /release", urmat de  "ipconfig 

/renew" in fereastra DOS. Operatia va sterge adresa IP curenta si va solicita una noua 

Rezervarea permite alocarea de adrese proprii unor client la nivelul serverului DHCP. 

Adresele pot fi rezervate relativ la o anumita adresa MAC. Cei mai multi  Internet 

Service Provider-i utilizeaza DHCP pentru a asigna noi adrese IP unui calculator cind 

clientul se conecteaza la Internet – aceasta abordare simplifica lucrurile la nivelul 

utilizatorului. 

 

Asa cum este prezentat in figura anterioara serverul DHCP include o baza de date 

continind adrese disponibile pentru distributie. Daca clientul a obtinut o adresa IP 

automat sub setarile stivei TCP/IP atunci este posibila receptia unei adrese de la serverul 

DHCP. 

Configurarea serverului DHCP  

Vom proceda la prezentarea pas cu pas a configurarii serverului DHCP . 
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Instalarea serverului DHCP se face relative usor in Windows 2003. Prin utilizarea 

wizard-ului, "Manage your server", deschidem "Manage your server" si selectam serverul 

DHCP. Va trebui sa indicam numele scopului- o familie de adrese IP pentru 

calculatoarele dintr-o subretea care utilizeaza un server DHCP.  

 

 

Urmatoarea fereastra este dedicata prezentarii plajei de adrese care va fi distribuita 

subretelei.   

 



   

 

 
Configurarea unui server DHCP 

 

3 

 

Mai sus este prezentata o fereastra in care  sunt indicate zonele de excludere ale adreselor 

IP. De exemplu adresa IP 10.0.0.150 este a router-ului companiei care nu trebuie plasat in 

zona de actiune a serverului DHCP. Am exclus plaja de adrese IP, de la 10.0.0.100 la 

10.0.0.110, si o singura adresa, 10.0.0.150. In aceasta situatie 11 adrese vor fi rezervate si 

nu vor putea fi distribuite. 

 

Configurarea perioadei de “inchiriere” a adresei unui client. Este indicat ca perioada sa 

fie cit mai lunga pentru o retea fixa(de exemplu intr-un birou). 

 

In continuare putem alege intre configurarea optiunilor DHCP si aminarea acestei 

operatii, prin alegerea optiunii “No”. 
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Adresele IP ale router-ului  sau gateway-ului, pot fi mentionate. In acest fel calculatoarele 

retelei vor sti adresa router-ului folosit. 
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In urmatoarea fereastra se vor indica adresele IP pentru DNS si “domain name”. Adresele 

IP pentru serverul DNS vor fi distribuite de serverul  DHCP. 

 

Daca lucram cu WINS(Windows Internet Naming Service) va trebui indicata adresa  IP a 

serverului WINS. Va trebui indicat numele serverului si activat "Resolve" pentru a obtine 

adresa  IP. 
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Ultima etapa vizeaza activarea “scopului”. Serverul DHCP nu va fi operational daca nu 

se realizeaza activarea. 

 

Configurarea serverului DHCP  

Prezentam mai jos o explicatie simpla cu privire la configurarea serverului DHCP. 
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Familia de adrese asignata pentru distributia adreselor IP si zonele de excludere se 

realizeaza cu ajutorul unui click dreapta pe zona de adrese din fereastra mmc-ului si 

selectind “new exclusion range” 

 

Serverul DHCP realizeaza rezervarea unei adrese IP pentru un calculator al retelei atunci 

cind acel calculator va avea alocat o adresa IP pe o perioada nelimitata. Pentru a realize 

acest lucru avem nevoie de o adresa fizica(MAC) precum si de numele rezervat masinii 

in cauza la care se adauga adresa IP. La toate aceste trebuie indicat modul de lucru DHCP 

si BOOTP. In urma parcurgerii acestei proceduri se obtine o rezervare pentru un 

calculator dat. De exemplu,  se rezerva adresa IP, 10.0.0.15 pentru calculatorul numit 

Andrew.  
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Printr-un click dreapta pe  “scope options” and click pe "configure options" ne plasam 

intr-o fereastra de unde putem obtine parametrii de conectare de la mai multe servere 

DHTP. Acestea vor fi distribuite de serverul DHCP pentru toate adresele IP allocate. 

 


