
Configurando o serviço DHCP no Linux. 
1º passo 

Antes de darmos início a configuração, precisamos verificar se o Linux está logado como root.  

Caso você esteja logado como usuário comum, basta abrir o terminal e digitar o comando $su 
para troca de usuário corrente. 

$su 

Ele irá pedir a senha do usuário root conforme a imagem abaixo. 

 

 

Agora vamos configurar as interfaces de rede. 

As interfaces ficam em uma pasta chamada network, dentro do diretório /etc. 

Vamos utilizar o editor nano para efetuar as configurações e para isso, basta executar o 
comando descrito abaixo. 

#nano /etc/network/interfaces 

 

Não existe nenhuma configuração de rede manuscrita no arquivo a não ser as configurações 
padrão do sistema operacional Linux. 

O endereço que aparece como auto lo, representando o endereço de loopback “127.0.0.1”. 

 

Vamos analisar a imagem exibida logo abaixo: 

→A placa eth0 é a interface que está recebendo o sinal da internet. 



→A placa eth1 seria sua placa para rede local. 

Observe que a placa eth0 está como protocolo DHCP enquanto a placa eth1 está como 
estático. 

Isso significa que o endereço IP da sua rede externa “eth0” pode ser alterado pela empresa 
fornecedora de internet. 

Já a “eth1” funciona como rede estática, ou seja, sua placa de rede não altera seu endereço IP, 
pois qualquer alteração implicaria na parada do sistema DHCP “da rede interna”, conflitando a 
rede conectada a esta placa. 

 

 

Mantenha a configuração da eth0 e logo abaixo insira a configuração da eth1 conforme a 
imagem abaixo.   

  

        auto eth1 
        iface eth1 inet static 
        address 192.168.0.1 
        netmask 255.255.255.0 
        broadcast 192.168.0.255 
        network192.168.0.255 
 
Após efetuar a configuração, temos que dar um restart no sistema de rede conforme o 
comando descrito abaixo. 

#/etc/init.d/networking   restart 



 

Ao dar o restart, iremos receber uma informação de Ok, ou seja, sua placa já está configurada 
e funcionando. 

Ao final verifique com o comando ifconfig se as configurações da rede deram certo conforme a 
ilustração a seguinte. 

 

Caso a configuração não tenha dado certo, verifique o procedimento executado desde o início 
e corrija os erros encontrados. 

 

 

 

 

 

Configurando o serviço DHCP no Linux. 
2º passo 

Após a configuração das placas de rede, vamos instalar o serviço DHCP no Linux conforme o 
comando abaixo descrito. 



#apt-get  install  isc-dhcp-server 

 

Ao final da instalação, o serviço DHCP será restartado onde apresentará uma falha. 

Esta falha ocorre porque o serviço DHCP só foi instalado, mas ainda não foi configurado. 

Então vamos iniciar a configuração do serviço DHCP abrindo o arquivo isc-dhcp-server 
conforme o comando abaixo. 

#nano   /etc/default/isc-dhcp-server 

Ao final da linha acrescente o código de interfaces conforme a ilustração abaixo. 

INTERFACES= “eth1” 

 

Vamos configurar o DHCP editando o arquivo dhcpd.conf: 

#nano  /etc/dhcp/dhcpd.conf  

Observe que todo o texto que está em serquilha “#”, representa apenas texto para leitura, mas 
existe uma opção neste arquivo o qual devemos remover esta serquilha, que é na parte do 
“authoritative”. 



 

Imagem acima com a serquilha. 

 

Imagem acima sem a serquilha. 

 

Ele representa a autoridade do seu DHCP. 

Vamos agora descer até o parágrafo apresentado na ilustração abaixo. 

 

Altere as linhas da rede descrita na imagem anterior, as deixando conforme a imagem abaixo, 
configurando a rede interna. 



 

Subnet e netmask representa a rede que será utilizada. 

Range é a numeração de IP’s que será distribuído no servidor, no exemplo acima será do IP 11 
ao IP 200. 

Option Domain Name Servers é o IP do seu provedor de acesso a internet e no caso citado 
colocamos nossa própria rede como primário “192.168.0.1” o do Google como secundário 
“8.8.8.8”. 

Option Routers é o Gateway. 

Option Broadcast-address é o endereço de broadcast. 

Pronto, seu DHCP está configurado e instalado. 

Vamos agora restartar o serviço conforme o comando abaixo. 

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

Observe que o serviço foi restartado com sucesso. 

 

Para concluir vamos verificar se o servidor de rede está funcionando conforme o próximo 
passo. 

 

 

 

 

Configurando o serviço DHCP no Linux. 
3º passo 

Então vamos ver se o servidor se comunica com a máquina cliente e vice e versa. 



Estamos neste momento com duas instalações virtualizadas, o Debian que é o nosso servidor e 
o Windows XP como cliente. 

Resolvemos apresentar um produto Microsoft para provar que nosso serviço DHCP funciona 
independente do sistema operacional cliente. 

 

Clique então no Cliente Windows XP e configure a placa de rede conforme a ilustração abaixo. 

 

Modifique o primeiro adaptador “Adaptador 1” que está configurado como NAT para Rede 
Interna e inicie a máquina. 

Abra o terminal CMD do Windows e efetue um ping “192.168.0.1” no servidor Debian. 

Automaticamente os disparos contra o servidor retornam com tempo de resposta positivo, 
isso significa que sua máquina cliente está em plena comunicação com seu servidor. 



 

Agora precisamos saber se o servidor está pingando a máquina cliente e para isso precisamos 
saber o IP desta máquina utilizando o comando ipconfig na máquina cliente. 

C:>ipconfig 

 

Observe na ilustração acima que o endereço IP da máquina cliente é 192.168.0.11. 

Abra o terminal no servidor Debian e execute o ping na máquina cliente. 

Observe que o ping não vai conseguir enxergar o endereço IP de busca e a tela do computador 
vai ficar estática como se estivesse travado, isso porque o Firewall do Windows está ativo. 

 

 

Não feche o terminal. 

Vá até o Windows, desative o Firewall e verifique o que vai acontecer. 

Para desativar o Firewall do Windows, clique em Iniciar > Configurações > Painel de Controle > 
Firewall do Windows. 

Clique em “Desativado (não recomendado)”, conforme imagem abaixo. 



 

Veja que agora o servidor DHCP Linux consegue pingar o cliente Windows. 

 

Seu serviço DHCP está configurado e funcionando. 

 


