
Resumo 

O DHCP é um serviço centralizado para gestão automática de endereçamento em redes IP. 

Este serviço é concebido para operar num ambiente de rede local e deve estar sempre 

disponível, i.e. a comunicação entre clientes e servidores não deve ser interrompida para não 

prejudicar o bom funcionamento do serviço.  

Devido à flexibilidade de gestão que este serviço potencia, é frequentemente escolhido para 

operar, não só em redes locais, mas também em redes alargadas constituídas por redes locais 

distribuídas geograficamente (sites).  

Neste contexto, o carácter centralizado deste serviço torna-o vulnerável a falhas de 

conectividade com redes remotas cujo serviço DHCP seja gerido centralmente. Na ocorrência 

destas falhas, as máquinas nas redes remotas, ficam impossibilitadas de obter a configuração 

necessária para ter conectividade local.  

Para este problema, propõe-se uma solução de redundância distribuída baseada numa 

arquitectura de sistemas autónomos dotados de alguma inteligência e distribuídos 

geograficamente pelos vários locais (sites), que colmate as vulnerabilidades do sistema 

centralizado (mantendo-se as suas vantagens) e garanta a continuidade do serviço, mesmo 

nos locais (sites) remotos.  

Abstract 

automatically allocate network addresses in IP networks.  

This service was built to operate in a LAN environment and must be running continuously for 

correct operation, i.e. servers and clients must be able to exchange DHCP messages all the 

time.  

Due to the management flexibility that this service provides, it is often chosen to operate, not 

only in a LAN environment, but also in a WAN environment built as a set of distributed LAN’s.  

Regarding this, the centralized philosophy of the service, makes it vulnerable to connectivity 

(link) failures with remote sites, becoming impossible to some machines in the remote site, to 

gain local connectivity with the local network that is being managed by a remote DHCP server. 

To overcome this problem, it is proposed a solution of distributed redundancy consisting in an 

architecture of autonomous systems, with a determined degree of intelligence, each one 

distributed by the remote sites. It is expected that this solution is able to overcome the 

vulnerabilities of the centralized system (maintaining the advantages), guaranteeing the 

continuity of the service even in remote sites.  


