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، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 

داشته  IPیک انجام می شود و هر کامپیوتری که بخواهد وارد شبکه شود بایستی  IPهمانطور که می دانید ارتباط کامپیوترها در شبکه از طریق 

 DHCPاین کار از طریق ست کرد.ولی در شبکه های بزرگ  IPباشد. در شبکه های کوچک می توان بصورت دستی برای تک تک کامپیوترها 

 DHCPهنگامی که  ست کرد.و دیگر کانفیگ ها را  IP  ،subnet maskبه شما اجازه می دهد که به کامپیوترها  DHCP انجام می شود.

 می گیرند. IPشد ، همه کامپیوترها به طور خودکار در شبکه موجود با

 به کامپیوترها IPمفهوم اختصاص دادن 

آن کرد قرار میدهید، در زمان روشن  obtain an IP address automaticallyهنگامی که تنظیمات کارت شبکه یک کامپیوتر را روی 

کامپیوتر اختصاص به  DNSو  default gateway و معموال تنظیمات دیگر مانند subnet maskو  IPیک  DHCP، طی مراحل زیر 

 :)شکل زیر(می دهد 

 

1. Broadcast DHCP Discover  پکت های در مرحله اول ، کالینتDHCP Discover  را بصورتBroadcast  روی 

 میرسد،  routerبه نزدیکترین  broadcastسرور را تشخیص دهد.توجه کنید که این پیام  DHCPشبکه ارسال می کند تا 

 برای ارسال مجدد آن کانفیگ شده باشد. routerمگر اینکه 

 

را بصورت  DHCP Offer، پیام بدهد IPسروری در شبکه وجود داشته و بتواند  DHCPاگر  DHCP Offerپاسخ دادن با پیام  .2

broadcast . برای کالینت ارسال می کند DHCP Offerرها و یک شامل پارامتIP  سرور بوده کهDHCP  به کالینت پیشنهاد

 می کند.

 

را به  DHCP Requestپیام  ، DHCP Offerدر پاسخ به در مرحله سوم ، کالینت  DHCP Requestپاسخ دادن با پیام  .3

 را درخواست می کند. IPو آن ارسال کرده  DHCPسرور 

 

در دسترس باشد، سرور  DHCPکه کالینت درخواست کرده ، در  IPدر مرحله آخر، اگر برای تایید  DHCP Ackارسال پیام  .4

DHCP  سرور این پیام(acknowledge ).اکنون کالینت می تواند از را برای تایید ارسال می کندIP .استفاده کند 

 استفاده کنید، می توانید تمامی این مراحل و پکت های ارسالی را  Network Monitorاگر از نرم افزارهای مانیتورینگ شبکه مانند 
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 یک کالینت را نشان می دهد : IPببینید.برای مثال، شکل زیر مراحل گرفتن 

 

به مقصد  broadcastرا به صورت  Discover( و پیام 0.0.0.0نگرفته ) IPفریم اول نشان می دهد که کالینت هنوز 

سرور( پیام  DHCPخود  IP) IP 1.2.1.8.100.1سرور با  DHCPفریم دوم نشان می دهد که می کند.ارسال  222.222.222.222

Offer  همانطور که در قسمت جزییات فریم میبینید،  می کند. ارسالبه کالینت راDHCP  سرورIP 1.2.1.8.100.20 را در پیامOffer 

می کند.اگر ارسال  DHCPرا به  Requestدریافت نکرده و پیام  IPالینت هنوز نشان می دهد که کفریم سوم به کالینت پیشنهاد داده است.

از طرف  ACKپیام را درخواست می کند.در نهایت فریم چهارم ، ارسال  IP 1.2.1.8.100.20جزییات فریم سوم را ببینید، کالینت همان 

DHCP  بطور مستقیم به ر برای ارتباط با کالینت پکت ها را پس از این، سرو، برای تایید را مشاهده می کنید.سرور به کالینتIP 

 ارسال می کند. 1.2.1.8.100.20

 IP (Address Leases)اجاره ی  مفهوم

 IPرا به کالینتی می دهد، این  IPسروری  DHCPوقتی که می تواند به کالینت ها بدهد.شته سرور دیتابیسی از آدرس هایی دا DHCPهر 

سرور این  DHCP در اختیار کالینت قرار می دهد.روز )که می توان آنرا تغییر داد(  8تا  .( ، بطور پیشفرض ، به مدت Leaseبصورت اجاره )

IP  ها را چک کرده تا یکIP .برای جلوگیری از اختصاص یک  به دو کالینت اختصاص داده نشودIP  بطور دائم به یک کالینتی که از شبکه

سرور  DHCPاگر سرور ارسال می کند. DHCPمجدد را به  leaseکالینت درخواست ،  leaseخارج شده است ، پس از گذشت نیمی از زمان 

الینت پس از گذشت سرور دردسترس نباشد، ک DHCPرا تمدید می کند.اما اگر  leaseو مدت در دسترس باشد، این درخواست را قبول کرده 

 lease زمان سپری شده % 2..8پس از گذشت  DHCPدوباره درخواست تمدید مجدد را ارسال می کند.اگر ،  leaseنیمی از زمان باقی مانده 

 سرور دیگری را پیدا کرده تا درصورت امکان آدرس جدیدی پیدا کند. DHCPکالینت تالش می کند که در دسترس نباشد، 

 DHCP Releaseاجرا کنید، کالینت پیام  cmdرا در  ipconfig /releaseنت به طور نرمال خاموش شود و یا شما دستور حال اگر کالی

کالینت دیگر اختصاص را به عنوان یک آدرس قابل استفاده مشخص کرده و به یک  IPسرور نیز این  DHCPسرور ارسال می کند. DHCPرا به 

سرور نداشته باشد ،تا وقتی  DHCPرا به  DHCP Releaseو فرصت ارسال پیام   هناگهانی از شبکه خارج شدحال اگر کالینت بطور می دهد.

توصیه می شود در شبکه هایی که کالینت به همین دلیل را به کالینت دیگری اختصاص نمی دهد. IPآن به اتمام نرسد، آن  leaseکه زمان 
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 .کوتاه تری استفاده کنید )برای مثال  leaseمدت زمان می شوند )مانند شبکه های وایرلس(، از  ها بطور مداوم از شبکه خارج و دوباره وصل

 روز(. .ساعت بجای 

 DHCP Scopesمفهوم 

( range)تعریف کنید.با این محدوده  subnetدر یک  IPبدهد ، بایستی یک محدوده ای از  IPسرور بتواند به کالینت ها  DHCPقبل از اینکه 

Scope .گفته می شود Scope ها مهمترین راه برای مدیریت اختصاص دادنIP ست.و دیگر تنظیمات به کالینت ها 

 DHCP optionsمفهوم 

 DHCP options  پارامتهای کانفیگ اضافی مثلDNS  را برای کالینت ها را فراهم می کند.برای مثال اگر تنظیماتTCP/IP  کالینت را

کالینت باتوجه به ، (obtain a DNS server address automaticallyرا بطور خودکار بگیرد ) DNSبه گونه ای کانفیگ کنید که 

 آنها در زیر لیست شده اند :استاندارد وجود دارد که مهمترین  0.بیش از سرور را پیدا خواهد کرد. DNS، آدرس  DHCP optionsتنظیمات 

- 000 Router  در این استاندارد شما می توانید لیستی از آدرسIPv4  برایrouter  هایی که با کالینت ها در یکsubnet  را هستند

 بفرستند.( remoteقرار دهید تا در صورت نیاز کالینت ها پکت های خود را به هاست هایی که مستقیم با شبکه در ارتباط نیستند )

- 000 DNS Servers IP این option آدرس IP  های مربوط بهDNS  سرورهایی را مشخص می کند کهDHCP  می تواند با آنها در

 DHCP سرورهای معتبر در شبکه را به DNS کند.به زبان ساده ، این مورد آدرس resolveرا  Domain hostتماس بوده و نام های 

 .معرفی می کند

- 010 DNS Domain Name  اینoption  نام دمین را مشخص می کند که کالینت ها از آن برایresolve که یینام ها FQDN 

برای  باشند.ای کاملی داشته  DNSبرای کالینت ها قرار دهید تا نام  DNSنیستند ، استفاده کنند.ابن گزینه شما را قادر می  سازد که یک پسوند 

گزینه به کالینت این  می شود. PC01  ،PC01.serversetup.irکالینتی با نام  ای DNSباشد، نام  serversetup.irن مثال اگر نام دمی

 را می دهد. dynamic DNS updatesها اجازه 

- 000 WINS /NBNS Servers IP ( آدرس های اصلیprimary( و ثانویه )secondary )WINS سرور برای استفاده کالینت ها 

- 000 WINS /NB T Node Type  یک روشresolve  نام هایNetBIOS .است که کالینت ها می توانند از آن استفاده کند 

- 001 Lease  این گزینه مدت زمانlease  خاصی را فقط به کالینت هایremote .اختصاص می دهد 

 DHCP Server Role نحوه اضافه کردن

باشید به خاطر داشته که میخواهید را مشخص کنید. subnetو  IPبدهد، ابتدا محدوده  IPبه دلیل اینکه این سرویس قرار است به کل شبکه  

اید، کانفیگ که مشخص کرده  subnetدر همان  IP staticانتخاب کنید، حتما آن را با یک  DHCP، سروری را که قصد دارید به عنوان 

 اختصاص دهید.سرور  DHCPرا به  IP 1.2.1.8.1.2انتخاب کردید، می توان  24/1.2.1.8.1.0 برای مثال اگر محدوده شبکه را کنید.

 کنید : Add roleاز مسیر زیر رفته و برای سرور،  IPکردن  setپس از 

Server Manager  Roles  Add Role 
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 DHCP، شما کارت های شبکه  Select Network Connection Bindingsدر صفحه کنید. Nextرا زده و  DHCP Serverتیک 

 ده است.شویس داد.اگر یک کارت شبکه دارید، بطور پیشفرض انتخاب مشاهده می کنید که می توان توسط آنها به کالینت ها سرسرورتان را 

است که قرار است  subnetآی پی داده اید و در همان  staticتوجه داشته باشید که بایستی کارت شبکه ای را انتخاب کنید که به آن بطور 

 قرار داشته باشد. subnetکل شبکه در آن 

 

قسمت دهی کند را بنویسید)در  IPبایستی نام دمینی که قرار است این سرور ، Specify IPv4 DNS Server Settings، در صفحه بعد 

parent domain .) هنگامی کهDHCP  یکIP  را به کالینتی می دهد، درDNS  یک رکورد برای این کالینت با اینIP .ساخته می شود 

 این کالینت نیز تغییر می کند. IPرا گرفته و به کالینت دیگری می دهد و  IP،  آن leaseحال پس از پایان زمان 
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DHCP  توانایی آپدیت رکوردهایDNS .در این مرحله آدرس را بطور خودکار نداردDNS  را وارد می کنید تا هنگامی کهIP  تغییر کرد، کالینت

 نیز آپدیت شود. DNSرکورد آن در 

هایی که در  scopeرا برای همه  DNS Servers .00و  option  ،012 DNS Domain Namesدر این صفحه شما می توانید 

ای برای  DNSبه شما این اجازه را می دهد که یک پسوند  DNS Domain Names 012 مراحل بعد خواهید ساخت ، کانفیگ کنید.

نیز  DNS Servers .00 می نویسید ، تعیین می شود. Parent Domainکالینت های شبکه ایجاد کنید ، که توسط چیزی که در کادر 

کنند ، کانفیگ کنید.در این  resolveسرورهایی که می خواهید کالینت ها توسط آنها نام های خود را  DNSبه شما اجازه می دهد تا لیستی از 

هر دو روی یک  DHCPو  DNSکه اگر سرور را وارد کنید  DNSآدرس  Preferred DNS Server IPv4 Addressصفحه در کادر 

 Alternate DNSبودن آدرس تایید شود.در قسمت صحیح را بزنید تا  Validateو  ردهرا وارد ک DHCPآدرس  IPسرور قرار دارند، همان 

Server IPv4 Address مین آدرس نیز اگر در سمت کالینت ، دوDNS  کرده اید، در این قسمت بنویسید.را وارد 

 

 WINS is required for applications on thisسروری در شبکه دارید می توانید آنرا با انتخاب گزینه  WINSدر مرحله بعد، اگر 

network  همانندDNS  که در باال توضیح داده شد، کانفیگ کنید.درغیر اینصورت بدون تنظیم خاصی آن راnext .با تنظیم این قسمت  کنید

برای کالینت ها فراهم می سرور ها را  WINSرا کانفیگ کرده اید که لیستی از  option  ،044 WINS/NBNS Serverشما عمال 

استفاده می  NETBIOSو از نام های را برای ورژن های قدیمی تر ویندوز انجام داده  DNSر سرور همان کا WINSهمانطور که می دانید کند.

 کند.
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این را مشخص می کنید که به کالینت ها داده شود.توجه کنید که  IP، شما محدوده ای ازAdd Or Edit DHCP Scopesدر صفحه بعد ، 

 داشته باشد. scopeمی تواند یک  subnetباشند و هر  subnetسرور داده اید در یک  DHCPکه به کارت شبکه  IPبایستی با  IPمحدوده 

 

مشخص شما بایستی  سرور است. DHCPاین مرحله یکی از مهمترین قسمت های کانفیگ کلیلک کنید. Addروی ،  scopeبرای ساخت 

مشخص می کنید به هایی که  IPو وارد شبکه شود( دارید تا تعداد  گرفته IPکنید که چه تعداد کالینت )کالینت ها وهر وسیله ای که قرار است 

 اندازه باشد.
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- Scope Name  برای نام گذاری فقط این قسمتscope .بوده و تاثیری روی کالینت ها ندارد 

- Starting IP Address   و Ending IP Address در این دو کادر بایستی محدودهIP  مورد نظرتان را در همانsubnet  سرور

DHCP  بنویسید.همانطور که می دانید بایستی همه سرورهایی که در شبکه دارید با آی پیStatic  اینصورت کانفیگ شده باشند در غیرIP  آنها

را برای سرورها خارج کرده و ها  IPتغییر کرده و مشکالت زیادی را بوجود می آورد.بدین منظورم در این محدوده که تعیین می کنید، تعدادی از

هر چه و سرور  DHCP،همین  DNS ،WINS ،Domain Controllerدر این محدوده قرار ندهید.برای مثال اگر شما در شبکه سرورهای 

  1.2.1.8.1.20که به کالینت ها داده می شود  IPکنار بگذارید.طبق شکل باال اولین  IPتعداد سرور دیگری دارید، بایستی به همان تعداد 

در اختیار کالینت ها قرار  .1.2.1.8.1.1تا  1.2.1.8.1.1های  IPدهی کند.بنابراین  IPمی تواند  1.2.1.8.1.224خواهد بود که تا 

 استفاده کرد.برای سرورها  staticبه عنوان آی پی داده نشده و می توان از آنها 

- Subnet Type  این بخش به شما اجازه می دهد که مدت زمانlease  ،IP  های اینscope  را مشخص کنید.بطور پیشفرض روی

Wired (lease duration will be 8 days)  کانفیگ شده است که زمانlease  هرIP  روز تعیین می کند.گزینه دیگر  8راWireless 

(lease duration will be 8 hrs)  بوده که زمانlease  ساعت مشخص می کند. 8را 

- Activate This Scope این گزینه که بطور پیشفرض تیک خورده است، باعث فعال بودن اینscope  شده ومی تواندIP .دهی کند 

- Subnet Mask  این همانsubnet Mask  است که به کالینت هایی که قرار است از اینDHCP  و اینscope ،IP  بگیرند، ست

 سرور که قبال کانفیگ کردید، یکی باشد. DHCPهمین  subnet maskبا  subnet maskدقت کنید که این  می شود.

- Default Gateway  (optional) کانفیگ این قسمت ضروری نبوده ولی با تنظیم آن شما گزینه یRouter 003  را درoptions 

 ست می شود. default gatewayمی گیرند آدرس  scope  ،IPفعال کرده اید که به کالینت هایی که از این 

 شود.، بایستی کانفیگ داشته و قصد استفاده از آن را دارید IPv6، اگر شبکه شما زیر ساخت DHCPv6 Stateless Modeدر صفحه بعد، 

 پشتیبانی می کند. سرور stateless DHCPv6و  statefulاز دو حالت  2008ویندوز سرور 
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 خوداستفاده کرده و  DNSپارامترهای مختلف شبکه مثل فقط برای دریافت  DHCPv6کالینت ها از ، DHCPv6 statelessدر حالت 

IPv6 .وقتی شما تنظیمات کارت شبکه کالینت های  را دریافت نمی کنندIPv6  گرفتن را رویIP ( بصورت خودکارobtain an IPv6 

address automatically تنظیم کرده اید، کالینت ها به جایی که مانند )IPv4  ازDHCP  سرورIP  ،مکانیسم هایی خودشان طی بگیرند

همسایگی آن کالینت که در  router: پیام هایی بصورت اعالن به مانندد. مکانیسم هایی نخود را کانفیگ می کن DHCPv6  ،IPv6مستقل از 

این  از اگرexchanging Router Solicitationو یا مکانیسم ( Router Advertisement messages)می فرستد  ،قرار دارد 

 کنید. Nextرا انتخاب و  Enable DHCPv6 stateless mode for this serverحالت می خواهید استفاده کنید گزینه 

را زده  disable DHCPv6 stateless mode for this serverاستفاده کنید ، گزینه  DHCPv6 statefulاگر قصد دارید از حالت 

 DHCPv6انتخاب می شود.در حالت  DHCPv6 statefulغیرفعال شده و حالت  DHCPv6 statelessکنید.در این حالت  Nextو 

stateful  کالینت ها توسط پروتکل ،DHCPv6  ازDHCP  سرور یکIPv6  و بقیه پارامترهای شبکه مانندDNS  نندکرا درخواست می. 

 

تنظیمات صفحه ای همانند  با زدن ، Nextرا انتخاب کنید ،پس از  Enable DHCPv6 stateless mode for this serverاگر گزینه 

DNS ،IPv4  روبرو خواهید شد که کانفیگی مشابهIPv4 .اگر داردDisable DHCPv6 stateless mode for this server  را

 newراست کلیک کنید و  IPv6وارد کنسول آن شده و روی  DHCPانتخاب کنید کانفیگ به پایان رسیده و بایستی پس از نصب سرویس 

scope  را زده و محدودهIPv6 .مورد نیاز خود را انتخاب کنید 

 statefulو یا  statelessبصورت  IPv6برای آدرس دهی کانفیگ کالینت ها 

خود را ،در  IPv6آدرس ، خودکار کانفیگ می شوند. بدین معناست که statelessهمانطور که بیان شد، کالینت ها بطور پیشفرض در حالت  

در اطراف کالینت هستند هایی که  Routerسرور دریافت می کنند.  DHCPv6و دیگر کانفیگ ها را از خود  routersصورت وجود، از طریق 

 IPv6روی تنظیمات خودکار ( را در پیام خود قرار دهند که flagرا پاسخ می دهند، نشانه هایی ) Router Advertisementو پیام های 

 کالینت ها تاثیر دارد :
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- Managed Address Configuration Flag  هنگامی که اینflag  ست شود، کالینت را وادار می کند تا آدرس را  1عدد روی

را با کمک خود  IPv6باشد به کالینت دستور می دهد که آدرس  0نگیرد.اگر  routerدریافت کرده و بطور اتومات از سرور  DHCPv6فقط از 

 سرور استفاده نکند. DHCPv6ساخته و از  Router Advertisementپیام های 

- Other Stateful Configuration Flag  هنگامی که اینflag 1 به همه اطالعات کانفیگ خود راده تا شود،به کالینت دستور دا ،

اطالعات کانفیگ کرده تا شود ، کالینت را وادار  0های همسایه نگیرد.اگر  routerسرور دریافت کرده و از  DHCPv6، از  IPv6غیر از آدرس 

 سرور دریافت نکند. DHCPv6خود را از 

 زیر استفاده کنید : command بطور مستقیم روی کالینت ها از stateful addressingبرای فعال کردن 

netsh interface ipv6 set interface interface_name managedaddress=enabled 

 سرور دریافت کند : DHCPv6کردن کالینت به اینکه کانفیگ های خود را از  برای وادار

netsh interface ipv6 set interface interface_name otherstateful=enabled 

Authorizing DHCP Server 

کانفیگ کرده سرور دیگری را در شبکه  DHCPسرور در شبکه کانفیگ کرده اید.فرد دیگری نیز می تواند یک  DHCPتصور کنید که شما یک 

سرور را به  DHCPسرور باعث می شود که شما  Authorizeدهی کند که این کار باعث اختالل در شبکه می شود.  IPو به کالینت ها 

Domain Controller  معرفی کرده و بگویید که فقط این سرور اجازهIP .پس از تنظیمات  دهی داردIPv6  صفحهAuthorize DHCP 

Server .است. سه گزینه برای انتخاب دارید :در این صفحه یوزر و پسورد ادمین دمین مورد نیاز ظاهر خواهد شد 

- Use Current Credentials  اگر هنگامlog in  عمل به سرور، از یوزر و پسورد ادمین استفاده کرده و می خواهید که با همین یوزر

Authorize  درAD DS  انجام گیرد، همین گزینه را انتخاب وNext .در کادرکنیدUser Name کنید.همان یوزر رامشاهده می 

- Use alternate credentials از یوزری که با آن  اگر قصد دارید با یوزری غیرlog in  ، کرده ایدAuthorize  این کنید، کافیست

 وارد کنید. را بزنید و یوزر و پسورد مورد نظر خود را specifyگزینه را انتخاب کرده و گزینه 

- Skip authorization of this DHCP server in AD DS  این گزینه مرحلهauthorization  از را انجام نداده و به پس

 دهی کند. IPنشود ، نمی تواند به کالینت ها  Authorizeسرور  DHCPواگذار می کند.به خاطر داشته باشید تا زمانی که کانفیگ 
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 کانفیگ به پایان رسیده و می توانید از مسیر کنید. Installکرده و سپس  Nextپس از کانفیگ تمامی این موارد 

Start  Administrative Tools  DHCP  وارد کنسولDHCP .شوید 

که اگر این را مشاهده می کنید.دقت کنید  IPv6و  IPv4، در ستون سمت چپ ، نام سرور و در زیر آن دو مورد  DHCPپس از ورود به کنسول 

 Authorizeبرای د. دهی کن IPنشده و نمی تواند  Authorizeدو مورد فلش قرمز رنگ رو به پایین داشته باشند، به این معنیست که سرور 

 authorizationتبدیل شود ، کلیک کنید.اگر فلش قرمزرنگ به تیک سبز رنگ  Authorizeبایستی روی نام سرور راست کلیک کرده و روی 

 انجام شده است.

 ندارد. Authorizeشده و نیازی به  Authorizeبه خاطر داشته باشید که اگر هنگام ورود به کنسول تیک سبز رنگ را مشاهده کردید،سرور 
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 DHCPمدیریت کنسول 

 است. IPv6و دیگری برای  IPv4دهی به کالینت های IPسرور و در ادامه آن دو گزینه مشاهده می کنید که یکی برای در این کنسول شما نام 

 خواهید کرد :کانفیگ خود سرور مشاهده سرور راست کلیک کنید ، مواردی را برای  DHCPاگر روی نام 

- Add/Remove Bindings .ردی مواگر  این گزینه کارت های شبکه سرور را نشان می دهد که می توانند به کالینت ها سرویس بدهند

 نداده اید. static  ،IPرا مشاهده نکردید به این دلیل است که کارت شبکه سرور را بصورت 

- Authorize  برایAuthorize .سروراستفاده می شود 

- Backup  می توانید از تمام تنظیمات اینDHCP  سرورbackup  گرفته و روی سرور دیگریrestore  روی آن کنید تا همین تنظیمات

 شود.ذخیره می  c:\windows\system32\dhcp\backupدر مسیر  backupسرور نیز اعمال شود. بصورت پیشفرض 

- restore برای بازگردانی backup روی این سرور 

- All Task  از این قسمت می توانید سرویسDHCP  راstop ,start ,restart  وpause .کنید 

- properties  از این قسمت می توان مسیر ذخیره شدهbackup  وdatabase  سرورDHCP .را تغییر داد 

IPv4  

 کرد:بوده که اگر عالمت + کنار آن را بزنید، موارد موجود در آن را مشاهده خواهید  IPv4دهی به کالینت های  IPاین قسمت مربوط به 

- Scope  در این بخش تنظیمات اصلیDHCP : قرار دارد که هنگام کانفیگ سرور تعیین کردید 

 *Address Pool  محدودهIP  اینscope  بوده که قرار است به کالینت ها در این محدودهIP دهی کند. 

 Address Exclusions گاهی اوقات قصد دارید تعدادی ازIP  هایscope  را بصورتstatic  به برخی کالینت ها و یا

از این ها را  IPها را به کالینت دیگری اختصاص دهد.برای اینکار بایستی آن IPاین  DHCPو نمی خواهید که سرورهایی بدهید 

scope .برای مثال محدوده خارج کنیدscope  شبکه چند در  است. 192.168.1.254تا  1.2.1.8.1.20که ساخته اید از

)مثال  scopeاین های  IPست کنید.بنابراین تعدادی از  static  ،IPبه آنها بصورت  subnetسرور دارید که می خواهید در این 

IP  ( را خارج )1.2.1.8.1.120تا  1.2.1.8.1.100های محدودهexclude.ازین پس ( می کنید ،DHCP  سرور این

range (1.2.1.8.1.100  را به هیچ کالینتی نخواهد داد.1.2.1.8.1.120تا )  برای ایجاد اینrange روی ،address 

pool  راست کلیک کرده وNew Exclusion Range .را بزنید 
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اگر یک  کنید.خارج کنید را وارد  scopeمورد نظرتان که می خواهید از این  rangeدر کادری که باز می شود،آدرس ابتدا و انتهای 

 های ابتدا و انتها را یکسان وارد کنید. IPکنید، کافیست  excludeرا قصد دارید  IPآدرس 

 

 

- Address Leases این قسمت تمامی اطالعات مربوط به درlease  هرIP  را نشان می دهد.برای مثال مشخص می شود که هرIP  به

کافیست روی آدرسی که به کالینت داده شده پایان بدهید،  leaseاگر می خواهید به می شود. expireکدام کالینت داده شده و در چه تاریخی 

اجرا کرده تا  CMDدر  Ipconfig /releaseکنید.البته می توان روی خود آن کالینت دستور  deleteو آدرس راست کلیک کرده  IPآن 

lease  آن آدرس پایان یابد.از این قسمت شما می توانید بهlease  پایان داد که بسیار مفید تعدادی از کالینت ها ، بطور یکجا و همزمان

 بگیرد. IPمجبور می کند تا دوباره  کالینت را lease  ،DHCP clientبگیرند. با حذف آدرس  IPاست.مثال اگر تعدای کالینت قرار است مجدد 

- Reservations  شما می توانید برای سرور یا کالینتی که قصد داریدIP ،static  ،یک  داشته باشدIP  را براساسMAC  سرور آدرس آن

یک کالینت یا به شما این اطمینان را می دهد که Reservations مختص آن سرور یا کالینت باشد. IPیا کالینت ، رزرو کنید تا همیشه این 

 IP( Manuallyدستی )مشخص داشته باشد،بدون اینکه به آن بصورت  IPآدرس آن( همیشه یک  MACسرور با سخت افزاری مشخص )

 IP 1.2.1.8.1.20توان تعریف کرده اید، می  scopeکه در یک  1.2.1.8.1.224تا  range 192.168.1.20برای مثال در  دهید.

ین ا .ازمربوط به یک سرور است(است )مثال این کارت شبکه  b0-d0-01-18-86-00که آدرس سخت افزاری آن داد را به کارت شبکه ای 

آدرس آن را تشخیص داده و آدرس  MACسرور  DHCPپس هروقت کالینت یا سروری که این کارت شبکه را دارد، روشن شود، 

http://serversetup.ir/
http://network.serversetup.ir/


، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

و یا از جزییات موجود در  ipconfig /allآدرس کارت شبکه می توانید از دستور  MAC برای یافتن دهد.را به او می  1.2.1.8.1.20

properties  استفاده کنید.کارت شبکه 

ار خودکاین است که آدرس هایی که بصورت دستی کانفیگ شده اند، می توان آنها را نیز بصورت  ،Reservations مزیت هایاز مهمترین 

IP د که مدیریت روی دهی کرIP  ها متمرکز شده و احتمال کانفیگ اشتباه آدرس ها را کمتر می کند.البته از معایبReservations  نیز این

باال آمدن سیستم ، آدرس دیرتر به بطور اتومات داده می شود،هنگام فرایند  DHCPاین سرورها نیز مانند دیگر کالینت ها از  IPبوده که چون 

 سرور ، مناسب نیست. DNSداده می شود که برای سرورهایی که در شبکه نقش مهم ودائمی دارند ، مانند  آنها اختصاص

 New Reservationsراست کلیک کرده و  Reservationsکه می خواهید، روی  scope، در همان  Reservationبرای ایجاد یک 

  .را انتخاب کنید

 

 :  New Reservationسپس در صفحه 

- Reservation name نامی را برای این رزرو مشخص کرده تا متوجه شود کدام سرور است 

- IP address آدرس مورد نظرتان برای این سرور 

- MAC address  آدرسMAC کارت شبکه همان سرور 
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  DHCP Options کانفیگ

تنظیمات را است.این  DNSمانند  با دیگر سرورها و سرویس های شبکه  DHCPکانفیگ های اضافی که مربوط به هماهنگ کردن این بخش 

ها اعمال می  scopeاگر در سطح سرور اعمال شود،به همه  Optionsتعریف کرد.  reservationو  server ،scopeمی توان در سطح

نیز تعریف شود فقط  reservationاگر در  اعمال می شود. Reservationsها و  leaseتعریف شود به همه  scopeشود و اگر در سطح 

 reservationاول در سطح  optionکنید، اگر یک مورد را در سه سطح کانفیگ به خاطر داشته باشید که در همان سطح اعمال خواهد شد.

 و سپس کل سرور اعمال می شود. scope، بعد 

راست کلیک کنید و  scope optionsرفته و روی  scopeان اعمال شود، به هم scopeها روی  optionاگر می خواهید فقط این 

configure options .را بزنید 

 

به ، تنظیم کرده اید.برای مثال اگر  DHCPرا مشاهده می کنید که چندتا از آنها را در هنگام کانفیگ  optionsدر این قسمت لیست کامل 

( Alternativeو  Preferredسرور ) DNSاز شما خواسته می شود که آدرس  ،role  ،DHCPکردن  Addخاطر داشته باشید، هنگام 

 DNS Servers 006گزینه  configure optionsشبکه خود را مشخص کنید تا این دو سرویس باهم هماهنگ شوند.حال اگر از همین 

http://serversetup.ir/
http://network.serversetup.ir/


، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

 optionsبه رید تنظیمات دیگری را به شبکه اعمال کنید، اگر قصد دا ها در این قسمت نوشته شده اند. IPرا مشاهده کنید، خواهید دید که همان 

 و در قسمت پایین تنظیمات آنرا وارد کنید.رفته و تیک آن را بزنید  reservationsو یا  scopeسرور یا 

 

 Lease Durationsتنظیم 

پیشفرض، این به کالینت ها می دهد ، مدت زمان محدودی در اختیار کالینت خواهد بود.در بسیاری از شبکه ها، بصورت  DHCPکه  IPهر 

در مواردی که آدرس داد.روز بوده که اگر کامپیوتر ها به ندرت جابجا شده و همیشه ثابت هستند ، می توان آنرا افزایش  8تا  .مدت زمان بین 

بهتر است این مدت زمان را کاهش هایی که در اختیار دارید، کم بوده و در محل هایی که یوزرها به مدت کوتاهی به شبکه متصل می شوند، 

 دهید.

برگ سردر را انتخاب کنید. propertiesمورد نظر خود راست کلیک کرده و  scopeکافیست ، روی  Lease Durationsبرای تنظیم 

General  قسمت ،lease duration for DHCP clients  را مشاهده می کنید.در قسمتlimited to  به روز ، می توان این زمان را

 ساعت و دقیقه تنظیم کرد.

 شما زیاد است.قابل ارائه را فقط زمانی انتخاب کنید که شبکه شما کوچک بوده و تعداد آدرس های  Unlimitedدقت کنید که گزینه 
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DHCP Options Classes 

Options classes  ، نوعی طبقه بندی کالینت هاست که در آنDHCP  سرور می تواندoptions  درون را فقط به کالینت های خاصی

Scope  اعمال کند.هنگامی که یکOptions class  را به سرور اضافه می کنید، کالینت های آنclass  می توانندoption  های مختص

 :دو نوع دارندOptions classes ه باشند.خود را داشت

- Vendor classes  در این دسته بندی می توانoption  ، اعمال هایی را به کالینت هایی که از یک محصول خاصی استفاده می کنند

هنگام خاموش در شبکه استفاده می کنند را به گونه ای کانفیگ کرد که  windows 2000کرد. برای مثال می توان کالینت هایی که از 

دارند را کانفیگ کرد  windows 2000)آزاد( کنند، یا می توان کالینت هایی که  releaseشده را  Leaseآدرس های کردن سیستم شان 

 برایشان فعال بود و یا غیرفعال شود. NetBIOSتا 

Vendor class و ادمین ها معموال نیازی به تغییر و یا ساخت این نوع ابل کانفیگ نبوده ها بطور کلی قclass .ندارند 

- User classes  اینclass  قابل کانفیگ بوده و برای اهداف مدیریتی روی کالینت ها ساخته میشوند.برای مثال از یکuser class 

برای تشخیص کالینت هایی استفاده می شود که در یک سایت یا منطقه و یا طبقه خاصی از یک ساختمان قرار دارند که می خواهید 

Option.تمامی کالینت های شبکه جزو  خاصی را به آنها اعمال کنیدUser class  پیشفرض هستند و همهoption .ها در آنها وجود دارند 

را از  option( اعمال کنید، نسبت به اینکه همان defaultپیشفرض ) User classرا از طریق  Optionتوجه داشته باشید که اگر یک 

سرور وهم  WINSهم آدرس  Default User classساخته اید اعمال کنید، مقدم تر است.برای مثال اگر در که  user classطریق یک 

DNS  ه و در کردسرور را تعریف User class که خودتان به نامSpecial WINS  ساخته اید فقطWINS  ،سرور را تعریف کرده باشید

 Defaultسرور را از  DNSو آدرس  Special WINSسرور را از  WINSرا به آن اعمال شده آدرس  Special WINSکالینتی که 

User class  می کند.دریافت 
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 User Classesخت اپیاده سازی و س

User Classes  شما را قادر می سازند که کانفیگ های خاصی ازDHCP options  را به هرsubnet  .برای از کالینت ها اعمال کنید

کنید.سپس سرور ایجاد  DHCPدر  classها یک  optionو مجموعه ای از  IDابتدا بایستی با استفاده از یک ،  user classایجاد یک 

سرور ارتباط برقرار  DHCPوقتی این کالینت ها با  اضافه می کنید. class به آن Ipconfig /setclassidتخابی را با دستور کامپیوترهای ان

 دریافت می کنند.  default user classهای  optionرا به همراه  classهای آن  optionخود را منتشر کرده و  class IDکنند، آنها 

User class  که می سازید ، زمانی مفید خواهد بود شما نیاز به یکoption  کالینت متمایز و خاص دارید که می خواهید به یک سری از

تا آنها بتوانند خاص اعمال شود  default gatewayبرای مثال شبکه شما نیاز داشته که به برخی از کالینت ها یک های خاص اعمال کنید.

 Define User Classesراست کلیک کرده و  IPv4، روی  user classبرای ساخت یک  ه و از آن عبور کنند.فایروال شرکت را دور زد

 را بزنید.

 

جدید  user classرا به صورت پیشفرض مشاهده می کنید.برای ساخت یک  user classدر صفحه ای که پیش رو شما باز خواهد شد، سه 

 کلیک کنید.  Addروی 
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 ASCIIو  IDبسازید که به ندرت به آن احتیاج پیدا خواهید کرد ولی درصورت لزوم بایستی با  classمی توانید یک  New Classدر صفحه 

 آشنا باشید.

 

را ظاهر خواهد شد.شما می توانید آن  scope optionاز قسمت  Advancedدر لیست سربرگ  class، این جدید Classپس از تعریف 

 اعمال کنید. classها را به اعضای این  optionری از انتخاب کرده و یک س

 

 class IDشما نیازداشته که حال کنید. classعضو این ها به آنها اثر کند را  optionاین در نهایت بایستی کالینت هایی را که می خواهید ، 

دستور می توانید توسط  هم خوانی داشته باشد.این کار را (sampleIDساختید ) جدید classکه برای آن  IDتا با ، کنید  set کامپیوترهابرای 

Ipconfig /setclassid  نام در هر کامپیوتر کالینت انجام دهید. برای مثال ، برای کانفیگ یک کانکشن شبکه به“Local Area 

Connection”  باclass ID  به نام“sampleID” : از دستور زیر استفاده می کنیم 

Ipconfig  /setclassid  “local area connection”  SampleID 
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 defaultهای موجود در  optionو  classهای تعریف شده برای آن  optionین دستور روی کالینت مورد نظر، کالینت، پس از اجرای ا

user class .اگر دو را دریافت خواهد کردoption  باهم تداخل داشته باشند، مانند تعریفdefault gateway آن ،option  تعریف شده

 اعمال خواهد شد. Default User classخاص تر نسبت به تنظیمات موجود در  classبرای 

 MAC Filteringبا استفاده از  DHCPکنترل دسترسی به 

این امکان را  MAC Filtering،  نامیده می شود MAC Filteringامکان جدیدی اضافه شده که  Windows Server 2008 R2در 

 شوید. DHCPبه سرویس کالینت ها آدرس، مانع دسترسی  MACبه شما می دهد که با استفاده از 

 

در واقع همانند  Allowپوشه  توجه کنید، دو پوشه وجود دارد که بطور پیشفرض غیرفعال هستند )فلش قرمز رو به پایین( filtersاگر به قسمت 

whitelist  عمل می کند.اگر شماMAC  فیلترینگ را فعال کنید، فقط همینآدرس کارت شبکه یک کامپیوتر را به این لیست اضافه کرده و 

نیز همانند  Denyنخواهند داشت. پوشه را داشته و بقیه کالینت هایی که در آن لیست نشده اند، اجازه  DHCPکالینت اجازه دسترسی به 

Blacklist  بوده و اگرMAC فیلترینگ را فعال کنید، اجازه دسترسی به سرویس پیوترهایی را در این لیست قرار داده و آدرس کارت شبکه کام

DHCP .را نخواهند داشت 

را  New filter( راست کلیک کرده وDenyو  Allowبرای اضافه کردن کالینتی به این دو لیست، می توانید روی هر کدام از پوشه ها )

 انتخاب کنید.
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پوشه ها را بزنید.برای فعال کردن فیلترینگ نیز، روی هر کدام از  Addکامپیوتر مورد نظر خود را وارد و  MAC addressدر قسمت اول 

(Allow  وDeny راست کلیک کرده و )Enable .برای راحتی کار و کم ، مناسب است. شما می توانید اینکار برای تعداد کالینت های کنید

از کالینت هایی که می رفته و هرکدام  Address Leasesآدرس به هر کدام از این لیست ها ، به قسمت  MACبرای اضافه کردن چندین 

مواردی که می خواهید این کدام از روی هر  Add to filterخواهید در هر فیلتر قرار بگیرند را انتخاب و روی آنها راست کلیک کنید. از گزینه 

 یک کنید تا در لیست مورد نظرتان قرار گیرند.کالینت ها در آن قرار بگیرند، کل

 

زدن گزینه فیلتر را فعال کنید.)راست کلیک روی پوشه ها و  Denyیا  Allowتوجه کنید که پس از اضافه کردن کالینت ها به لیست، بایستی 

Enable ) 

 DHCP Delayکانفیگ 

می شما تعیین است. با این گزینه  Delay Configurationوجود دارد،  R22008 در ویندوز  DHCPامکان جدید دیگری که در سرویس 

 DHCPو داین گزینه زمانی مفید خواهد بود که شما  و پس از آن به کالینت ها پاسخ دهد. چند میلی ثانیه منتظر مانده DHCPکنید که سرویس 

 IPکه به کالینت ها اصلی قرار داده  DHCPرای مثال یکی را بعنوان استفاده می کنید.ب backupسرور در شبکه داشته و یکی را به عنوان 

دوم پس از چند  DHCPاصلی دچار مشکل شد،  DHCPرا کانفیگ می کنید تا اگر  DHCP Delay( ، Backupدوم ) DHCPبدهد و در 

 دهد. IPمیلی ثانیه منتظر ماندن، به کالینت ها 

 Advancedبگیرید. به سربرگ  propertiesکه می خواهید راست کلیک کرده و  scopeهمان ، روی  DHCP Delayبرای کانفیگ 

 ( وارد کنید.ms)تاخیر( مورد نظر خود را به میلی ثانیه ) Delayرفته میزان زمان 
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 DHCP Split-Scopeکانفیگ 

سرور  DHCP( ، توصیه می شود از یک fault toleranceدر شبکه های بزرگ و با اهمیت باال ، برای پایین آوردن سطح خطاپذیری شبکه )

سرور ، می توان آنها را با  DHCPبرای استفاده بهینه از این دو  R2 2008در ویندوز  .اصلی استفاده شود DHCPدر کنار  Backupبعنوان 

Split-Scope  کانفیگ کرد. با این امکان می توان یکScope  را که به شبکهIP  دو دهی می کند، بین اینDHCP  سرور تقسیم کرد تا

 به کالینت ها سرویس بدهند. backupها را سرور اصلی و بخش دیگر را سرور  IPبخشی از 

ا نیاز ر دهای مور Optionبطور کامل ایجاد کرده و همه تنظیمات و  scopeمورد نیاز خود را در  IPبرای اینکار ، ابتدا در سرور اصلی محدوده 

سرور  DHCPحال در  تعریف و ایجاد نکنید. scopeکرده و هیچ  Addرا  role DHCPسرور دوم ، فقط  DHCPسپس در کانفیگ کنید. 

 کنید.را انتخاب  Advanced  ،Split-Scopeمورد نظر خود راست کلیک کرده و از گزینه  scopeاول، روی 
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 IPدر اینجا ابتدا بایستی برسید. Additional DHCP Serverکرده تا به صفحه   Nextدر صفحه اول این امکان را معرفی می کند. -

کلیک  Add Serverسرور دوم را نمی دانید، روی  IPرا بزنید. اگر  Nextویا  Enterرا وارد کرده و  (backupسرور دوم ) DHCPآدرس 

آدرس آن را  IPاصلی و سرور  DHCPای  DNSدر پایین نام . خواهید رفت کرده و از آنجا پیدا کنید.اگر همه موارد درست باشد به مرحله بعد

 نمایش می دهد.

 

 IP( چند درصد از backupسرورها )اصلی و  DHCP، شما بایستی مشخص کنید که هر کدام از  Percentage of Splitصفحه  در -

به کالینت ها سرویس دادن  %80همانطور که در شکل مشاهده می کنید، بطور پیشفرض، دهی و بقیه خدمات به کالینت ها را به عهده بگیرند. 

 است. backupبه عهده سرور  %20سرور اصلی بوده و فقط  DHCPبه عهده 

ابتدا تا  IPقرار دارد که نشان می دهد، از مورد نظر شما  scopeابتدا و انتهای  IPدر باالی همان صفحه یک نوار لغزان وجود دارد که بین دو 

هر سرور را مشخص می سرور اصلی و بقیه را سرور دوم به عهده می گیرد. با تغییر این نوار لغزان، میزان سهم  DHCPرا  rangeاز آن  80%

باتوجه به شرایط شبکه و نیاز شما یستی تغییر می کند.این تغییرات با IPکنید که همزمان در قسمت پایین ، درصد هرسرور و همچنین محدوده 

 سرورها کانفیگ می شود.و خودکار روی هر دو دارید، بطور مناسب  exclusionتوجه داشته باشید که اگر انجام شود.
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زمان را برای هر دو سرور مشخص کنید. همانطور که می دانید این  Delay، بایستی زمان  Delay in DHCP Offerدر صفحه بعدی ،   -

کند. در قسمت دهی  IPصبر کند و سپس  backupبدین معناست که اگر سرور اصلی دچار مشکل شد و پاسخگو نبود، چند میلی ثانیه سرور 

Host DHCP Server  زمان را برای سرور اصلی و در قسمتAdded DHCP Server  زمانی که سرورbackup  بایستی منتظر بماند

( این زمان را مشخص backupدهی دارد )در اینجا سرور  IPی که محدوده کوچکتری برای برای سرورفقط ت را مشخص می کنید.بهتر اس

 کنید.
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و بطور را بزنید. سپس دو سرور اطالعات خود را باهم هماهنگ کرده  Finishدر انتها خالصه ای از کانفیگ ها را مشاهده کرده و سپس  -

نیز ساخته می شود.  backupو همه تنظیماتی که روی سرور اصلی وجود دارد، در سرور  options  ،reservations ،filtersخودکار همه 

اصلی در این سرور نیز دیده می کنید، میبینید که تمامی اطالعات موجود در سرور  refresh( رفته و آن را backupحال اگر به سرور دوم )

کرده که یکی مربوط به سرور اصلی بوده ها را مشاهده  IP، دو محدوده از Address poolشوند، با این تفاوت که در سرور دوم ،در قسمت 

 ن سرور دوم بوده که میمحدوده دیگر مربوط به همیکه این سرور نمی تواند از آنها استفاده کند )با عالمت ضربدر قرمز مشخص شده است( و 

بین سرور ها تقسیم می  %20به  %80می افتد و کارها بصورت تواند از آنها استفاده کند.البته در سرور اصلی نیز همین اتفاق بصورت برعکس 

 شود.

 کالینت ها  Dynamic DNS Updatesبرای انجام  DHCPکانفیگ 

وقتی برای او ساخته می شود.حال  DNSدر record (A)یک  می گیرد، IPهمانطور که می دانید، وقتی یک کالینت وارد شبکه شده و یک 

گرفته شده و به از آنها  IPآنها تمام شود یا از شبکه خارج شوند  leaseبگیرند، پس از اینکه زمان  DHCPرا از  IPدر یک شبکه ، کالینت ها 

 DHCPبطور پیشفرض، باقی مانده و مشکالتی را بوجود می آورد. DNSآنها در  record (A)یگری داده می شود ولی همچنان کالینت د

را برای  pointer (PTR) recordدهی کند و بطور اتومات یک  IPبه باال می تواند  2000سرور برای کالینت هایی با سیستم عامل ویندوز 

به باال دارند، می توانند بطور خودکار  2000کالینت هایی که ویندوز  سرور می سازد. DNSدر  reverse lookup zoneهر کالینت در 

(A) record  خود را درDNS ( ثبت کنند ولی کالینت های غیر ویندوزیLinux , Windows NT  و همه کالینت هایی که در محیط )

 نمی توانند.بطور پیشفرض هستند،  workgroupهای 

است. بطور موجود  DNSتمام تنظیمات  DNSبگیرید. در سربرگ  propertiesراست کلیک کرده و  IPv4روی برای کانفیگ این تنظیمات 

 Dynamically Update DNS A And PTR Records Only If Requested By The DHCP Clientsگزینه پیشفرض ، 

 Always Dynamicallyبا انتخاب گزینه  به باال آپدیت میکند. 2000ای ویندوز را برای کالینت ه PTR recordانتخاب شده که فقط 

Update DNS A And PTR Records  ،DHCP  سرورA record  وPTR Records  015در واقع کالینت ها را آپدیت کرده و 

DNS domain name  ازoption  هایDHCP .انتخاب کنید.توصیه می شود که این گزینه را  را دریافت می کنند 

به پایان رسید و  IPهر  leaseمدت وقتی برای زمانیست که  Discard A And PTR Records When Lease Is Deletedگزینه 

 پاک شود. DNSمربوط به آن نیز از دیتابیس  A and PTR recordsاز کالینت گرفته شد، 

برای  dynamically update DNS A and PTR records for DHCP clients that do not request updatesگزینه 

 A andدارید. با انتخاب آن ، این کالینت ها نیز  windows NTو یا  Linuxزمانیست که شما در شبکه ، کالینت های غیر ویندوزی مانند 

PTR records  خود را بطور خودکار درDNS .ثبت می کنند 
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، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

Name Protection 

 nameبا سرور به ثبت رسیده، جلوگیری می کند. DNSقبال در  با همان ناماین گزینه از ثبت نام یک کالینت غیر ویندوزی که کالینت دیگری 

protection  کالینت های غیر ویندوزی با استفاده از ،additional resource record  کهDHCID record  و ترکیبی نامیده شده

 سرور ثبت می شوند. DNSاست، در  A recordکامپیوتر با  IDاز 

 Configureروی  Name Protection، قسمت  DNSبگیرید. در سربرگ  propertiesراست کلیک کرده و  IPv4تنظیم آن روی برای 

 Secureآن ، بایستی کردن  را بزنید. بخاطر داشته باشید که با فعال Enable Name Protectionکلیک کرده و در صفحه پیش رو گزینه 

Dynamic Update  درDNS .نیز فعال باشد تا قابل اجرا باشد 

آپدیت را برای کالینت های غیر ویندوزی  A and PTR record سرور به طور خودکار Name Protection  ،DHCPبا فعال سازی 

 ، پاک می کند. leaseرا هنگام حذف شدن  A and PTR recordکرده و همچنین 
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، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

 DnsUpdateProxyاستفاده از گروه 

 DNSرا در های کالینت ها  PTR recordو  Aسرور را به گونه ای کانفیگ کرد که بصورت خودکار  DHCPهمانطور که می دانید، می توان 

بود، یعنی با این تنظیم شده باشد ، مشکل ساز خواهد  secure dynamic updatesبصورت  DNSثبت کند.این کانفیگ در جایی که 

سرور  DHCPدار شده و با سرور مشکل  DHCPمین باشند. برای مثال اگر اتنظیم فقط کالینت هایی می توانند اینکار را انجام دهند که عضو د

backup  ،جایگزین گرددDHCP  سرور نمی تواندrecord  کند، یا مثال اگر های ثبت شده توسط سرور قبلی را آپدیتDHCP  سرور

record  دیگر نمی تواند کالینت هایی با ورژن قدیمی ویندوز ثبت کرده باشد و سپس کامپیوترها ارتقا یابند، کالینتrecord در  خود راDNS 

 آپدیت کند.

مشکالت در اکتیو دایرکتوری ، می توان از این  DnsUpdateProxy( built-inسرور به گروه از پیش ساخته شده ) DHCPبا اضافه کردن 

ها  recordاطالعات امنیتی ندارد. این  recordمی سازند، این  recordیک  DnsUpdateProxyوقتی اعضای گروه  جلوگیری کرد.

سرور به این گروه،  DHCPیت برای عضو ز است.نیا secure updateهایی که  zoneتوسط هر کامپیوتری می توانند آپدیت شوند، حتی در 

رفته و از پوشه  Active Directory Users and Computersبه  Administrative Tools، از  Active Directoryدر 

Users  گروه را بیابید و کامپیوترDHCP .سرور را عضو این گروه کنید 
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