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T: Konfiguracja usługi DHCP w systemie Linux. 
 

Zadanie1: 

Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. 

 

DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol) – protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom 

uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych sieci. Najpopularniejsze dane przekazywane przez serwery 

DHCP: 

 adres IP hosta, 

 adres IP bramy sieciowej, 

 adres serwera DNS, 

 maska podsieci, 

 adres serwera WINS, 

 nazwa domeny. 

 

Przez usługę DHCP wykorzystywany jest protokół UDP. Wszystkie pakiety wysyłane przez klienta mają port 

źródłowy 68 i port docelowy 67. Natomiast pakiety wysyłane przez serwer mają port źródłowy 67 i port docelowy 

68. 

 

Do sprawdzenia nasłuchiwania systemu na powyższych portach można wykorzystać polecenie konsoli tekstowej: 
netstat -anu 

 

Etapy uzgadniania i przydzielania adresów IP w usłudze DHCP: 

 ujawnienie DHCP (Discover), 

 oferta DHCP (Offer), 

 żądanie DHCP (Request), 

 potwierdzenie DHCP (Pack). 

 

Zadanie2: 

Sekwencja poleceń wydana w systemie Linux do samodzielnego przeanalizowania: 
ifconfig eth0 promisc 

iptraf => LAN stadion monitor 

ifconfig eth0 nopromisc 

ifconfig eth0 down 

rmmod 8139too 

killall inetd 

killall dhcpcd 

ps aux (zniknie /etc/dhcpc/dhcpcd-eth0.pid) 

ifconfig eth0 hw ether XX:XX:XX:XX:XX:XX 

modprobe 8139too 

ifconfig eth0 up 

/etc/rc.d/rc.inet1 

/etc/rc.d/rc.inet2 

 

Zadanie3: 

Przeprowadź instalację i konfiguracją serwera DHCP w systemie Linux Ubuntu. Z przeprowadzonych 

działań utwórz sprawozdanie w dowolnym procesorze tekstu. Na jednej stronie o rozmiarze A4, orientacji 

pionowej, umieść dwa opisane zrzuty z ekranu, o szerokości minimum 14 cm. Każdą stronę podpisz 

swoim imieniem i nazwiskiem w nagłówku strony a w stopce oznacz numer strony wg schematu Strona 

X z Y. Pracę zachowaj pod nazwą $nazwisko_dhcp_linux i prześlij pocztą elektroniczną do nauczyciela 

na adres greszata@zs9elektronik.pl.  
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Przed przystąpieniem do instalacji usługi DHCP należy sprawdzić, czy w maszynie wirtualnej systemu Linux 

włączyliśmy dwie karty sieciowe i odpowiednio je skonfigurowaliśmy. I tak dla maszyny wirtualnej ubuntu 

wybieramy ustawienia (Settings), przechodzimy do kategorii Network i w zakładce Adapter 1 kartę podłączamy 

w trybie NAT natomiast w zakładce Adapter 2 kartę podłączamy w trybie Internal Network: 

   
 

W systemie operacyjnym Linux Ubuntu uruchamiamy konsolę terminala. Domyślnie w systemie Linux Live 

Ubuntu zainstalowane jest oprogramowanie klienta dhcp (isc-dhcp-client).  Uprawnienia do zarządzania 

systemem posiada administrator systemu, dlatego należy w oknie podać hasło użytkownika root. W oknie 

terminala upewniamy się, że posiadamy oprogramowanie klienta dhcp i system nie nasłuchuje na porcie 67 

protokołu UDP poleceniami dpkg -l oraz netstat -anu: 
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Przed instalacją niezbędnego oprogramowania aktualizujemy adresy serwerów źródłowych i listy dostępnych 

programów poleceniem apt-get update: 

  
 

Następnie przeprowadzamy instalację oprogramowania serwera ssh wydając w konsoli polecenie apt-get install 

isc-dhcp-server (lub dhcp3-server): 
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Po instalacji serwera dhcp sprawdzamy zmiany programowe w systemie, bieżący stan usługi dhcp oraz 

nasłuchiwanie na porcie 67 protokołu UDP poniższymi poleceniami: 
dpkg –l 

/etc/init.d/isc-dhcp-server status 

netstat –anu 

  
 

Domyślnie usługa dhcp nie jest uruchamiana i próba jej włączenia kończy się niepowodzeniem. Sprawdzamy 

teraz dostępne w systemie urządzenia sieciowe poleceniem ifconfig: 
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Przed uruchomieniem usługi sprawdzamy, czy w pliku /etc/default/isc-dhcp-server jest ustawiony właściwy 

interfejs dla usługi INTERFACES="eth1" (domyślnie usługa nie ma skonfigurowanego urządzenia 

sieciowego). Zmiany zawartości pliku możemy dokonać za pomocą dowolnego edytora tekstowego, np. vi: 

 
 

W dalszej kolejności zmieniamy zawartość pliku konfiguracyjnego usługi dhcp /etc/dhcp/dhcpd.config. 

Domyślnie plik zawiera przykładowe wpisy ułatwiające dostosowanie jego treści do potrzeb administratora: 
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Dla naszych potrzeb należy przeprowadzić modyfikację pliku konfiguracyjnego za pomocą dowolnego edytora 

tekstu, np. nano /etc/dhcp/dhcpd.config według poniższego przykładu: 
ddns-update-style none; 

option domain-name "elektronik.pl"; 

option domain-name-servers s27nau.elektronik.pl; 

default-lease-time 3600; 

max-lease-time 7200; 

subnet 192.168.27.0 netmask 255.255.255.0 { 

 range 192.168.27.21 192.168.27.34; 

 option routers 192.168.27.1; 

} 

 
Następnie modyfikujemy zawartość pliku /etc/network/interfaces według poniższego przykładu, w celu 

skonfigurowania statycznego numeru IP dla drugiej karty sieciowej. Zmian w pliku możemy dokonać za pomocą 

dowolnego edytora tekstu, np. mcedit /etc/network/interfaces: 
auto eth1 

iface eth1 inet static 

address 192.168.27.1 

netmask 255.255.255.0 

gateway 192.168.27.1 

broadcast 192.168.27.255 
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Na koniec konfiguracji usługi dhcp pozostaje zrestartowanie interfejsów sieciowych oraz usługi dhcp podając 

następujące sekwencję poleceń polecenia /etc/init.d/networking && service isc-dhcp-server restart: 
/etc/init.d/networking restart 

ifconfig eth1 down 

ifconfig eth1 192.168.27.1 netmask 255.255.255.0 

/etc/init.d/isc-dhcp-server restart 

netstat –anu 

 
 

Teraz należy upewnić się, że usługa dhcp jest włączona i nasłuchuje na porcie 67 protokołu UDP wydając 

polecenie netstat -pl | grep dhcpd: 
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W celu sprawdzenia, czy usługa działa dla innych systemów, należy uruchomić dowolny system w maszynie 

wirtualnej ze skonfigurowaną kartą sieciową w trybie Internal Network. Dla przykładu przedstawiam odczytaną 

konfigurację z serwera dhcp w systemach równoległych Linux Mint oraz Windows XP (karty sieciowe uzyskały 

poprawny adres IP z serwera dhcp (ifconfig eth0 && ifup-dhcp eth0)): 

 
 

 
 

Przykładowa zawartość pliku /etc/dhcp/dhcpd.conf: 
#!/bin/sh 

subnet 192.168.27.0 netmask 255.255.255.0 { 

  option routers 192.168.27.1; 

  option subnet-mask 255.255.255.0; 

  option domain-name "elektronik.pl"; 

  option domain-name-servers 192.168.27.1, 217.98.63.164, 194.204.152.34; 

  max-lease-time 172800; 

  default-lease-time 43200; 

  use-host-decl-names on; 

  not authoritative; 

  range dynamic-bootp 192.168.27.21 192.168.10.39; 

host s27st01 { hardware ethernet 00:01:6C:E5:40:4B; fixed-address 192.168.27.21; } 

host s27st02 { hardware ethernet 00:01:6C:E5:41:9F; fixed-address 192.168.27.22; } 

host s27st03 { hardware ethernet 00:01:6C:E5:47:D9; fixed-address 192.168.27.23; } 

} 


