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 مقدمة 

 مقدمة •

 خصائص•

 العناصر البرمجٌة•

 DHCPمصطلحات •

 DHCPتهٌئة زبون •

 DHCPحالة و اجرائٌات •

 DHCPامان •



  DHCPمقدمة 

•DHCP  تم ابتكاره من قبلDYNAMIC HOST 
CONFIGURATION WORKING GROUP   للمجموعةIETF 

Internet Engineering Task Force . 

 :فً الممرٌن UDPٌعمل على البروتكول •

 للربط مع السرفر  67•

 الربط مع الزبون  68•

 BOOTP (protocol used for simpleو هو امتداد لـ •
interaction ) و البروتوكولdhcp  ٌدعم مٌزاتbootp 

•DHCP ٌعتمد على التهئٌة اآللٌة. 

 CLIENT-SERVERٌستخدم مودٌل •



 DHCPانهدف من 

•DHCP  بشكل مؤقت ٌربط عنوانIP  و بارمترات تهٌئة لـ

و ٌؤمن اطار عمل من اجل تمرٌر برمترات  DHCPزبون 

 .التهئٌة للمستضٌفٌن

•DHCP مصمم لتأمٌن كمبٌوترات بعناوٌن مؤقتة 

•DHCP  مصمم لٌؤمن حاالت حٌث المستضٌفٌن ٌتحركوا من

 مكان آلخر و ٌتم فصلها و وصلها مع للشبكة

لذلك هذا البروتوكول بشكل رئٌسً ٌؤمن سهولة التركٌب و •

 .الصٌانة لشبكات الحاسب



 مشايا هذا انبزوتىكىل

 االدارة المركزٌة للعناوٌن •

و لذلك المستضٌف الذي ٌشغل  BOOTPمتوافق عكسٌا مع •

ٌمكنه التعامل ان ٌطلب عنوان من  BOOTPهذا البروتوكول 

   DHCPمخدم 

 ٌدعم العدٌد من المخدمات•

 ٌؤمن تخصٌص دٌنامٌكً•

 ٌؤمن تخصٌص ستاتٌكً•

 DNSال ٌتفاعل مع خدمة •



Software Elements 

• Client software 
– Installed in client machines 
– To handle broadcast requests 
– For automatic ip acquisition  

• Server software 
– Installed on servers machines 
– Designated to respond to client requests for ip 

address 
– Manage pools of ip addresses 

• Relay agent software 
– Dhcp client broadcasts requests onto local n w 



 



تحصيم طزيقة  Ip من شبكة خارجية    

 



 



 تىسيع انعناوين

 IPمتحول عنوان  DHCPٌسند  : (automatic allocation)التوزيع اآللي •
 .للعمٌل

 IPعنوان DHCP ٌؤجر  (dynamic allocation :)التوزيع الديناميكي •
 (.أو لحٌن تخلً العمٌل عن العنوان المسند)للعمٌل لفترة محددة 

المضٌف من IP عناوٌن تسند  (manual allocation :)التوزيع الدوري •
 .لنقل العناوٌن المسندة للعمالء DHCPقبل مسؤول الشبكة، وٌستخدم 

التوزٌع الدٌنامٌكً هو الوحٌد بٌن التقنٌات الثالث الذي ٌسمح بإعادة استخدام •
عنوان لم ٌعد مستخدما من قبل العمٌل الذي كان هذا العنوان قد أسند إلٌه، لذا 

فإن التوزٌع الدٌنامٌكً مفٌد بشكل خاص إلسناد العناوٌن لعمٌل ٌرٌد االتصال 
لمجموعة من  IPبالشبكة بشكل مؤقت أو للتشارك بمجال محدد من عناوٌن 

فً شبكة معٌنة قد تستخدم واحدة أو  .IPالعمالء الذٌن ال ٌحتاجون إلى عنوان 
 .أكثر من التقنٌات السابقة وذلك اعتمادا على سٌاسة مسؤول الشبكة

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/DHCP
https://ar.wikipedia.org/wiki/IP


 



 



 IPمزاحم حصىل انعميم عهى 

وألن هذا  IPطالبا فٌه عنوان  broadcastٌرسل العمٌل  : DHCP DISCOVERاالستكشاف •
 255.255.255.255فإنه ٌستخدم  DHCPوال ٌعلم عنوان مخدم  IPالعمٌل ال ٌملك عنوان 

 .كعنوان المصدر 0.0.0.0كعنوان الوجهة و

تقوم بإرسال  DHCPإلى مخدمات DISCOVER  DHCPبعد أن ٌصل DHCP OFFER : العرض •
 : تتضمن broadcastرسالة على شكل 

 .المعروض IPعنوان •

 network mask.قناع الشبكة •
 للزبون MACالعنوان الفٌزٌائً •

 مرسل العرضDHCP عنوان مخدم •

 .بالساعات lease periodمدة اإلٌجار •

وقبوله  DHCPبعد استالم العمٌل لعرض واحد من قبل مخدم  : DHCP REQUESTالطلب •
ٌتضمن عنوان المخدم broadcast العنوان المعروض، ٌقوم بإعالن قبوله عن طرٌق إرسال 

 .الذي أرسل العرض

التً قدمت عروض أخرى لهذا الزبون ولم ٌقبلها تقوم بالتراجع عن  DHCPجمٌع مخدمات •
أما العنوان المقبول فٌوسم بأنه  availableعروضها ووسم العناوٌن المعروضة كعناوٌن متاحة 

 .unavailableغٌر متاح 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/DHCP
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Network_mask&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/DHCP
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Broadcast&action=edit&redlink=1


 IPمزاحم حصىل انعميم عهى 

 DHCPبعد وصول  : DHCP ACKNOWLEDGMENTاإلقرار •
REQUEST  إلى المخدم الذي تم قبول عرضه ٌرسل إشارة قبولACK 
إذا كان العنوان المطلوب غٌر متاح وذلك على  NACKأو عدم قبول 

 .broadcastشكل 
ٌنتظر الزبون ثانٌة واحدة للحصول  DHCP DISCOVERبعد إرسال •

 16,13,6فإن لم ٌتلق عرضا ٌعاود الطلب فً الثوانً .على عرض
وتستمر . مٌلً ثانٌة 0 – 1000إضافة إلى فواصل زمنٌة عشوائٌة بٌن 

وفً حال الفشل ٌتم التعامل مع أحد تقنٌات ، المحاولة لخمس دقائق بعدها
 DHCP Troubleshooting.معالجة األخطاء 

 DHCPكبوابة الوجهة إلرسال  67 (port)ٌستخدم الزبون البوابة •
DICOVER  كبوابة  67ٌستخدم المخدم بوابته ذات الرقم ،إلى المخدم

 .كبوابة الوجهة لٌجٌب الزبون 68المصدر والبوابة 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/DHCP_Troubleshooting


 



 



 



 



 



 


