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Status januari 2012
Få signerarade 
domäner
Många med ”fel”
Många ”svaga”



Status idag
Fler signerarade domän
Färre med ”fel”
Färre ”svaga”

Utan bidrag från MSB tror jag inte 
det varit så stor skillnad

DNSSEC gör inte DNS’en bättre 
automatiskt



Delegering
Vem får göra vad?

Vilka DNS’er

Registrar



Delegering 2013
Hur många kommuner glömmer betala per år  
alt. delegerar bort sig?



Delegering 2012



Delegering
Se till att .SE’s register 
överensstämmer med era DNS’er

Ni -> Registrar -> .SE’s register

Bra hjälpmedel 
http://dnscheck.iis.se 
http://dnscheck.interlan.se ( lite 
tweakad )

http://dnscheck.iis.se
http://dnscheck.interlan.se


Exempel
.SE’s register

ns.hassleholm.se



Registrar

Välj en registrar där ni kan göra allt 
själv via GUI eller API 
- Glue, IPv4 och IPv6 
- ladda upp DS RR för DNSSEC 
- Valfria DNS’er

Håll er i Sverige, Snowden, PRISM 
NSA.. 



En DNS
Se till att ha minst två DNS’er

Gärna spridda över flera AS-nummer

Era tjänster finns inte längre bakom bara er 
brandvägg



Siffror

Sätt SOA expire till hur lång tid som ni 
vill kunna ha semester

SOA Expire är _inte_ default TTL!



Siffror
Nja

Ok



Två typer av DNS’er

Auktoritativa 
Innehåller data 
Ex. ns.kommunen.se

Resolvrar 
Slår upp data 
De ni ser med t.ex ipconfig /all



Blanda aldrig!
64 kommun-DNS’er var 
rekursiva idag

Varför är de öppna 
resolvrar?

Varför är det dåligt?



Dagens idg.se



DDOS
Öppen resolver 

Många datorer ställer “små dns- 
frågor” med spoofad source 
adress t.ex 192.0.2.10

Företaget med 192.0.2.10 
DOS’as ner



DDOS



Tänk på
Se till att inforationen i registret 
stämmer

Det hittas buggar i ALLA DNS- 
programvaror så se till att uppdatera

Sätt rätt timeouter på allt så ni inte blir 
sårbara

Alla gör fel! Även stora drakar – 
Övervaka!



DNSSEC
Två steg

Signering

Validering

Utan validering är signering onödig

.se signerades 2007

Roten signerades 2010



DNSSEC



Signering .se



Signering
Ingen raketteknologi idag

Låt ditt dns-operatör göra det

Eller ditt IPAM-system

Open source gör det jättebra! 
Ex. BIND tillsammans med ZKT 

( Windows 2012 R2 
Nja… instabilt… saknas funktioner...)



DNSSEC
DNSSEC gör inte automatiskt DNS’en 
bättre!

Sätt rätt parametrar

Övervaka!!!!!

Viktigt!!!!!!!!! 
Välj registrar som hanterar DNSSEC i 
GUI och/eller API

Att skicka DS-poster via mail går bort!!



Signering 
defaultvärden

De är ofta väldigt korta, en vecka eller 
så.

De signerar om för sällan

Sätt ”lång” signaturslängd och signera 
om ofta!

Läs mer om det på 
https://www.iis.se/docs/dnssec-rek- 
2013.pdf

https://www.iis.se/docs/dnssec-rek-2013.pdf
https://www.iis.se/docs/dnssec-rek-2013.pdf


DNSSEC - uppsättning
Använd ”Hidden 
Master modellen”

I HM görs alla 
förändringar och är 
inte nåbar från 
Internet

Se till att logga minst 
vem som loggat in i 
HM

Personliga 
inloggningar



Känner inte till någon köpeprodukt 
som övervakar DNSSEC

Finns plugins till Nagios, de går också 
att köra fristående

Övervaka!!!!!!!



Validering

Alla större Internetoperatörer gör det

En del mindre



Intern validering
Väldigt få företag/organisationer 
validerar

Windows 2012 R2 kan göra det men 
är default inte aktiverat 
( Dnscmd.exe 
/RetrieveRootTrustAnchors )

Måste aktiveras i alla IPAM-system

Skilj på resolver och auktoritär här 
också



Validering internt
Kommentar från en 
kund
- ”Va snabbt allting 
blev!”
Avlastar DC’na



Sidor om DNSSEC

http://tldwithdnssecandipv6.se/

http://www.dnssecandipv6.se

http://tldwithdnssecandipv6.se
http://www.dnssecandipv6.se


Fler saker

PTS IPv6-seminarium 9 oktober

Internetdagarna 25/26 november
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