
 

   

   
 
 
 
 

DATUM RAPPORTNUMMER 
19 maj 2004 PTS-ER-2004:19 
 ISSN 1650-9862 

    

Säkra toppdomäner 

Vilka funktioner har betydelse för god 
säkerhet i domännamnssystemet?  

 

 





Förord
 

Post- och telestyrelsen   
 

Förord 
 
Post- och telestyrelsen (PTS) har i regleringsbrevet för budgetåret 2004 fått i 
uppdrag att i samråd med Internetoperatörer och andra intressenter kartlägga vilka 
funktioner i driften och administrationen av toppdomäner som är av betydelse för 
en god säkerhet i domännamnssystemet. Under de senaste åren har PTS arbetat 
med frågor som rör Internets säkerhet, tillgänglighet och tillförlitlighet. Denna 
rapport är en fortsättning på detta arbete.   
 
Uppdraget har genomförts av Anders Rafting och Christoffer Karsberg på PTS 
avdelning för Nätsäkerhet. 
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Sammanfattning 

Post- och telestyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att kartlägga vilka 
funktioner i driften och administrationen av toppdomäner som är av betydelse för 
god säkerhet i domännamnssystemet (DNS).  

Tillgång till korrekt information från namnservrar för toppdomäner är avgörande 
för användarnas åtkomst till webb och e-post, vars adresser finns i olika 
huvuddomäner t.ex. pts.se, som registrerats av företag, myndigheter, 
organisationer och enskilda personer. De tre viktigaste toppdomänerna, med 
avseende på antalet registrerade domännamn i Sverige, är se-domänen, com-
domänen och nu-domänen. 

En administratör av en toppdomän ansvarar för ett komplext system med ett antal 
betydelsefulla funktioner som måste säkerställas för att kunna erbjuda och 
upprätthålla sina tjänster. En kritisk faktor för att kunna tillhandahålla en 
namntjänst med hög tillgänglighet, är att det finns personal som är tillräckligt 
kompetent för att hantera systemen och skapa skydd för obehörig åtkomst samt 
att de ständigt är uppdaterade på de senaste nyheterna inom sitt område. Det är 
viktigt att det finns resurser att följa den tekniska utvecklingen och arbeta 
förebyggande för minskad sårbarhet mot fysiska och logiska angrepp och 
störningar samt ha en plan och beredskap för att bibehålla en hög servicenivå 
trots svåra påfrestningar.  

Ansvaret för en toppdomän omfattar att korrekt och med tillräcklig snabbhet 
besvara de frågor till DNS som rör toppdomänen. Detta realiseras helt och hållet 
eller till större delen genom dess slavservrar. Det är mycket viktigt att samma 
information finns i alla slavservrar och att den är korrekt. För att säkerställa 
driften av slavservrar, bör diversitet tillämpas på olika plan. Slavservrarna bör 
därför hanteras av olika uppdragstagare med olika organisationstillhörighet på 
geografiskt skilda platser i säkra lokaler, där varje instans har tillräcklig 
serverkapacitet och redundant anslutning till olika Internetoperatörer eller 
möjlighet att enkelt anslutas till andra Internetoperatörer. Avtal, som reglerar 
slavserveroperatörens åtagande, bör finnas mellan toppdomänadministratören och 
varje slavserveroperatör.  

En administratör av en toppdomän ansvarar för sin del av Internet, men många 
andra parter är inblandade för att DNS skall fungera. En helt avgörande faktor, är 
själva transporten av domännamnsystemets information, vilket sker via Internet-
operatörer som måste tillhandahålla fungerande nätverk. 

. 

. 
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Summary 

The National Post and Telecom Agency has been assigned by the Government to 
survey which functions in the operation and administration of Top Level 
Domains (TLDs) are of importance for good security of the domain name system.  

Access to correct information from the name servers for Top Level Domains is 
decisive for access to the web and e-mail by users, whose addresses are found in 
various second-level domains, for example ‘pts.se’, which are registered by 
businesses, authorities, organisations and individuals. The three most important 
Top Level Domains, having regard to the number of domain names registered in 
Sweden, are the se-domain, com-domain and the nu-domain.  

An administrator of a Top Level Domain is responsible for a complex system 
with a number of important functions that must be safeguarded to be able to 
offer and maintain its services. A critical factor to be able to provide a name 
service with high accessibility is that there are personnel who are sufficiently 
competent to manage the systems and create protection against unauthorised 
access and that they are continuously updated about the latest news within their 
field. It is important that the resources are available to permit technical 
developments to be monitored and to work preventively to reduce vulnerability to 
physical and logical attacks and disturbances, and also have an emergency 
preparedness plan to maintain a high level of service despite difficult stress.  

The responsibility for a Top Level Domain includes answering, correctly and with 
sufficient speed, enquiries to the domain name system concerning the Top Level 
Domain. This is realised in all respects, or to a large part, through its slave servers. 
It is very important that the same information is available on all slave servers and 
that it is correct. In order to safeguard the operation of slave servers, diversity 
should be applied at different levels. The slave servers should therefore be 
managed by different contractors with different organisational affiliation in 
geographically separate places in secure premises, where each instance has 
sufficient server capacity and redundant connection to various Internet operators 
or the possibility to simply connect to other Internet operators. There should be 
contracts between the Top Level Domain administrators and each slave server 
operator regulating the commitments of the slave server operators.  

An administrator of a Top Level Domain is responsible for its part of the 
Internet, but many other parties are involved in ensuring that the domain name 
system will work. An absolutely decisive factor is the actual transport of the 
information of the domain name system, which is conducted via Internet 
operators that must provide functional networks. 
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1 Uppdrag från regeringen till PTS 

1.1 Uppdrag 

I regleringsbrevet för budgetåret 2004 har Post- och telestyrelsen (PTS ) fått 
följande uppdrag av regeringen: 

Post- och telestyrelsen ska i samråd med Internetoperatörer och andra intressenter 
kartlägga vilka funktioner i driften och administrationen av toppdomäner som är 
av betydelse för en god säkerhet i domännamnssystemet. Uppdraget ska redovisas 
till regeringen senast den 19 maj 2004. 

  

1.2 Syfte och mål 
 

Uppdragets syfte är att kartlägga vilka funktioner i driften och administrationen av 
toppdomäner som är av betydelse för god säkerhet i Internets 
domännamnssystem (DNS). Målet är att få en uppfattning om vad som måste 
säkerställas i denna del av Internet för en god säkerhet i DNS. 

 

1.3 Metod 

1.3.1 Avgränsning 

I denna utredning har, förutom en generell beskrivning av toppdomäners 
verksamhet, kartläggningen begränsats till de förhållanden som rör de tre för 
Sverige viktigaste toppdomänerna, nämligen .se, .com och .nu.   

1.3.2 Studiebesök 

För att inhämta aktuella fakta från källan, har studiebesök genomförts hos 
toppdomänadministratörerna Verisign och Nu-domain, som hanterar 
toppdomänerna  .com- och .nu, på deras respektive huvudkontor och 
driftsmiljöer i USA  kompletterat med ytterligare möten och e-postkonversation.  

1.3.3 Samråd 

När det gäller den nationella toppdomänen för Sverige, har samråd ägt rum 
mellan PTS och NIC-SE samt med dess ägare II-stiftelsen. PTS har även samrått 
med Nu-domain och i viss utsträckning med Verisign. Information har inhämtats 
i samband med studiebesök, möten och andra kontakter samt genom tillgång till 
dokument som beskriver verksamheten. PTS har vidare i samråd med 
Internetoperatörer erhållit information om vilka åtaganden som de ansvarar för i 
distributionen av information för DNS. 
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1.3.4 Övrig faktainsamling 

 

PTS har tillvaratagit fakta som insamlats i tidigare utredningar som bland annat 
berör administrationen av domännamnsystemet. Information har även fåtts 
genom att följa arbetet och diskussionerna inom Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers (ICANN) och dess rådgivande kommitté 
Governmental Advisory Committee (GAC)och i andra till ICANN stödjande och 
rådgivande kommittéer såsom Country Code Name Supporting Organisation 
(ccNSO),  Generic  Name Supporting Organisation (gNSO) och Security and 
Stability Advisory Committee (SSAC) samt andra nationella och internationella 
fora som arbetar med frågor kring stabil och säker drift av DNS.  
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2 Viktigt med säkerhet för toppdomäner 

För mer information om IT-politiska mål, lagförslag om den nationella 
toppdomänen  i Sverige, principer för förvaltning av toppdomäner m.m, se bilaga 
1. För detaljerad information om DNS, se bilaga 2.  

 

2.1 Säkerheten i domännamnssystemet ska vara god 

Samhället anser att säkerheten för Internet ska vara god, vilket även gäller DNS. 
För att korrekta och tillräckligt snabba svar kontinuerligt ska kunna ges på frågor 
till DNS, krävs en rad olika funktioner. Detta uppdrag inriktar sig särskilt på de 
funktioner i toppdomänernas drift och administration som är av betydelse för god 
säkerhet i DNS. 

 

2.2 Vad innebär god säkerhet för toppdomäner? 

Med god säkerhet avses i detta uppdrag att informationen som ges ut i form av 
svar på frågor till toppdomänens namnservrar går att få kontinuerligt utan avbrott 
och störningar med tillfredsställande snabbhet och att denna information är 
korrekt.  

 

2.3 Vanliga toppdomäner i Sverige 

De tre viktigaste toppdomänerna, med avseende på antalet registrerade 
domännamn i Sverige, är se-domänen med ca 246000, com-domänen med 
ca160000 och nu-domänen med ca 84000 domäner. Enligt uppgifter publicerade 
av säkerhetsföretaget Security Space i maj 2004 angående antalet domäner med 
webbservrar i världen inom respektive domän, har com-domänen drygt 7 
miljoner, nu-domänen ca 49000 och se-domänen ca 48000. 

 

2.4 Varför är toppdomäner viktiga? 

Tillgång till och erhållandet av korrekt DNS-information från namnservrar för 
toppdomäner är avgörande för åtkomst till olika huvuddomäner som registrerats 
av företag, organisationer och enskilda personer. Under huvuddomänerna finns 
sedan domännamn relaterade till IP-adresser för olika informationskällor och e-
post registrerade t.ex. www.pts.se eller mail.pts.se. I det hierarkiskt uppbyggda 
DNS finns toppdomänerna på den näst högsta nivån direkt under roten. Det 
finns 244 nationella toppdomäner eller country code Top Level Domains 
(ccTLD) t.ex. .se, .nu och 14 generiska toppdomäner eller generic Top Level 
Domains (gTLD) t.ex. .com, net, org, name. Dessutom har ansökningar inkommit 
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till ICANN för ytterligare ett 10-tal gTLD:er och för toppdomänen .eu för 
Europeiska Unionen. 

 

2.5 Hot mot betydelsefulla funktioner i toppdomäner 

I det trafikutbyte som sker mellan toppdomäner och andra delar av DNS, kan 
en rad sårbarheter identifieras och som här exemplifieras.  

 En stor mängd illegal trafik, t.ex. i form av en DOS-attack (Denial of 
Service) mot en namnserver och som den försöker hantera, kan få till följd 
att den inte kan svara på legala DNS-frågor. Resultatet kan bli att 
användare inte kan skicka e-post eller nå webbservrar. Motmedlet är att ha 
flera namnservrar som delar på lasten och helst med anycastteknik (se kap 
6) samt att namnservrarna sprids ut nättopologiskt och med anslutning 
mot olika ISP:er. 

 Vid svag säkerhetskontroll för åtkomst till masterservern, finns risk för att 
obehörig uppdatering av data i masterservern eller kunddatabasen 
inträffar. Här krävs avancerade funktioner för kontroll av identitet och 
behörighet. 

 Om äkthetskontroll saknas av avsändare kan en attack mot en slavserver 
resultera att falsk zonfil hämtas från en server som utger sig för att vara 
master. Det är därför viktigt, att det finns en funktion som garanterar att 
innehållet kommer från rätt avsändare och att det inte har ändrats på 
vägen. 

 En dåligt skyddad resolver som lagrar DNS-information i cache (sparar 
tidigare inhämtad information viss tid för att slippa fråga på nytt alltför 
ofta), kan få den cachade informationen obehörigen förändrad (s.k. cache 
poisoning). Detta kan leda till att en felaktig IP-adress levereras till 
frågeställaren vilket den kommer att fortsätta göra till dess giltighetstiden, 
som kan vara flera dagar, gått ut för sparad adressinformation. 
Giltighetstiden styrs av TTL-parametern (Time To Live) - se Bilaga 2 för 
detaljer. Resultatet kan bli att trots att korrekt webbadress angivits i 
webbläsarens adressfält, hamnar användaren på helt fel webbserver, vilket 
skapar stor förvirring såväl hos användaren som hos innehavaren av den 
eftersökta hemsidan. Rersolverfunktionen måste därför vara skyddad mot 
intrång och andra angrepp. 

 En användare som tror sig vara ansluten till en viss resolver, kan bli lurad 
genom s.k. adress spoofing så att en annan dator än den avsedda utger sig 
för att vara resolver. Resultatet blir liknande det ovan 
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3 Vad ingår i en toppdomäns verksamhet? 

 

• En toppdomänadministratör ansvarar för domännamn och driften av 
namnservrarna i sin del av Internet. 

• Kundkontakter sker via godkända ombud 
• Kunddatabasen sköts av toppdomänadministratören och innehåller DNS-

uppgifter och andra kontaktuppgifter för en kund.  
• Ur kunddatabasen extraheras bl a zonfilen med DNS-uppgifter och 

distribueras till toppdomänens slavservrar. 
• Vid registrering och ändring av uppgifter i kunddatabasen har ombuden 

någon form av säker kommunikation mot databasen. 
• Övervakning är nödvändigt för att säkra DNS-tjänsten. 
• Kompetent personal behövs för toppdomänernas komplexa system. 
• Ändringar rörande adresser till toppdomänens namnservrar görs till 

ICANN/IANA, som administrerar rotdomänen. 
• Huvuddomäner administreras vanligtvis av ISP:er. 
• Det är viktigt att huvuddomäninnehavare har SLA:er med 

huvuddomänadministratörer. 

 

3.1 Vilken roll i domännamnsystemet har toppdomänerna? 

Den hierarkiska organisationen för domännamnsystemet återspeglas i dess 
tekniska uppbyggnad som har en trädstruktur med roten uppåt.  
Domännamnsträdet rot betjänas av ett antal så kallade rotnamnservrar, eller kort 
och gott rotservrar. Rotservrarnas uppgift är att ge hänvisningar till namnservrar 
för en efterfrågad toppdomän. De namnservrar som tillhör en toppdomän, har på 
motsvarande sätt till uppgift att ange vilka namnservrar som betjänar de 
underliggande huvuddomänerna. Information om underliggande huvuddomäners 
namnservrar hanteras av de s.k. toppdomänsadministratörerna. Den organisation 
eller privatperson som har ett eget domännamn registrerat dvs. 
domännamnsinnehavaren, t.ex. pts.se, ska se till att det finns namnservrar som kan 
besvara frågor om sina egna domännamn såsom www.pts.se (se figur 1). 
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Figur 1 – Domännamnsträdets hierarki 

 

3.2 Kundkontakter sker via godkända ombud 

Registrering av kunders domännamn sker genom att kunder tar kontakt med 
något av toppdomänadministratörens godkända ombud. Ombuden får av 
respektive toppdomänadministratör tillgång till de regler som gäller för tilldelning 
av domännamn, så att de redan vid upprättandet av ansökan kan göra en första 
bedömning av om namnet kommer att kunna registreras eller ej. För att 
domännamn med säkerhet skall tilldelas rättmätig organisation eller person, gör 
ombuden sedan en mer omfattande kontroll av ansökningarna.  

 

3.3 Kunddatabasen är grunden för verksamheten 

Den databas som ligger till grund för en toppdomäns hela DNS-verksamhet är 
kunddatabasen. Denna innehåller alla de kunduppgifter som registrerats av 
ombud och/eller toppdomänadministratören. Ansvaret för administration och 
drift av denna databas ligger hos toppdomänadministratören.  

3.3.1 En toppdomän byggs upp från kunddatabasen 

Från kunddatabasen extraheras uppgifter, som har med själva DNS att göra såsom 
IP-adresser och domännamn för huvuddomänservrar, till en DNS-databas eller 
s.k. zonfil som överförs till en masterserver för toppdomänen. Värt att komma 
ihåg är att toppdomänen endast lagrar uppgifter som berör huvuddomänernas 

.se .com
.nu 

.pts …

.www 

…

Rotservrar 
-

…
- 

Namnservrar för  toppdomän

…

Namnservrar för huvuddomän
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namnservrar och inte adressuppgifter om enskilda webbservrar eller e-postservrar 
- de uppgifterna lagras på huvuddomänservrarna. Uppgifter om registrerade 
domännamnsinnehavare förs över till en databas som kallas Whois – se nedan. 
Slutligen överförs information till en databas för fakturering av 
domännamnsinnehavarna. 

3.3.2 Åtkomsten måste vara säker 

Registrering av nya uppgifter i kunddatabasen, som görs av ombud och/eller 
toppdomänadministratören, sker genom krypterad e-post t.ex. PGP (Pretty Good 
Privacy) via en ISP (Internet Service Provider). Toppdomänadministratörens 
interna åtkomst till kunddatabasen sker oftast med Secure Shell (SSH). 
Huvuddomänadministratörernas åtkomst till kunddatabasen för att göra s.k. 
ompekningar eller andra ändringar sker via någon form av säkerhetslösning med 
kryptering t.ex. genom engångslösenord och Secure Socket Layer (SSL). Det är 
viktigt att se till att nåbarheten är tillfredsställande och att fungerande rutiner 
används med lagring av tagen backup på särskilt medium som, efter att 
backupfilen genomgått kontroll att den fungerar, förvaras säkert t.ex. i annan 
byggnad.  

3.3.3 Känsliga personuppgifter i Whois-databasen måste skyddas 

Användare som vill veta vem som är innehavare av en domän och t.ex. dess 
administrativa och tekniska kontaktpersoner, kan ställa frågor till en särskild 
databas som kallas Whois efter DNS-kommandot med samma lydelse och som 
byggs upp av uppgifter överförda från kunddatabasen. Här är det 
administratörens uppgift att se till att lagrade uppgifter inte står i strid med 
nationella lagar för integritet t.ex. i Sverige Personuppgiftslagen (PUL). 

  

3.4 Hur skapas och hanteras toppdomänens master? 

Den del av det globala domännamnsträdet för vilken en viss organisation sköter 
administration och drift, kallas zon (för detaljerad information - se bilaga 2). Från 
kunddatabasen överförs de uppgifter som bildar DNS-databasen för zonen 
vanligen först till en ”gömd” master. Detta sker genom en s.k. zonfilsöverföring. I 
detta läge testas zonfilen noga innan den förs vidare till en från Internet åtkomlig 
masterserver för toppdomänen. I vissa fall kan ytterligare ett led finnas där 
zonfilen förs över till flera servrar som har rollen som distributörer för att få 
redundans och lastdelning i funktionen för zonöverföring till slavsservrarna.    

 

3.5 Säkerhet viktig vid överföring till slavservrar 

Zonfilen för en toppdomän replikeras med jämna mellanrum - vanligen 2-3 
gånger per dygn till ett varierat antal slavservrar. Härvid används olika 
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signeringsmetoder t.ex. T-SIG eller MD5-baserad checksummeuträkning, för att 
garantera att innehållet inte ändrats och att avsändaren är den förväntade. 

 

3.6 Vilket ansvar har toppdomänerna? 

En administratör av en toppdomän ansvarar för domännamn i sin del av Internet 
och sker på uppdrag av domännamnsinnehavarna. Hanteringen omfattar dels att 
administrera uppgifter som knyter domännamnsinnehavare till domännamn, dels 
att se till att kundernas DNS-data, såsom adresser till namnservrar och Whois-
information, är tillgängliga. Ansvaret för en toppdomän omfattar att korrekt och 
med tillräcklig snabbhet besvara de DNS-frågor som rör zonen för aktuell 
toppdomän, vilket helt och hållet eller till större delen sker genom dess 
slavservrar. Ett svar från en namnserver i en toppdomän-zon innehåller vanligen 
en hänvisning till en namnserver för en huvuddomän. En 
toppdomänadministratör ansvarar för att en korrekt och testad zonfil för 
domänen tillhandahålls sina slavserveroperatörer med tillräckligt täta intervall. För 
att alla slavservrar ska få kännedom om att det finns en ny zon att tillgå, sänds ett 
meddelande till dessa, varpå slavservern begär överföring av zonen. 
Toppdomänadministratören har det yttersta ansvaret för driften av slavservrarna. 

3.6.1 Säkerhet i slavserverdriften 

Ytterst ansvarig för slavserverdriften är toppdomänadministratören, som ska se till 
att i minst två slavservrar finns. Det är mycket viktigt att samma information finns 
i alla slavservrar. För att säkerställa driften av slavservrar, bör diversitet tillämpas 
på olika plan. Slavservrarna bör därför hanteras av olika uppdragstagare s.k 
slavserveroperatörer med olika organisationstillhörighet på geografiskt skilda 
platser i säkra lokaler, där varje instans har redundant anslutning till olika ISP:er 
eller möjlighet att enkelt anslutas till andra ISP:er. Slavserveroperatörer ska se till 
att de slavservrar de hanterar är tillgängliga och effektivt, korrekt och med 
tillfredsställande snabbhet kan tillhandahålla information om zonen. Avtal, som 
reglerar slavserveroperatörens åtagande, ska finnas mellan 
toppdomänadministratören och varje slavserveroperatör. Slavserveroperatörerna 
ska tillse att tillgänglighetsgraden motsvarar de krav som regleras i avtalet. För att 
nå detta krävs att slavserversystemet har tillräcklig kapacitet, är redundant i varje 
instans, vilket möjliggör kortare driftavbrott för t.ex. service utan att funktionen 
påverkas nämnvärt. Rättsliga åtgärder ska kunna vidtas av 
toppdomänadministratören mot en slavserveroperatör som ignorerar de regler 
och krav som avtalats.  

 

3.6.2 Toppdomänens namnservrar måste vara kända för omvärlden 

För att det överhuvudtaget ska kunna gå att erhålla DNS-information om 
toppdomänerna, måste aktuell och korrekt DNS-information om deras 
namnservrar finnas i rotzonen. För detta krävs att toppdomänsadministratörerna 
har dokumenterade rutiner för hur kontakten med rotdomänsadministratören (se 



Vad ingår i en toppdomäns verksamhet?
 

Post- och telestyrelsen 15 
 

3.7.1 nedan) ska gå till t.ex. vid ändring av IP-adress för en namnsserver eller 
tillkomst av ny namnserver för aktuell toppdomän. 

3.6.3 Övervakning viktigt för tillgängligheten och säkerheten 

Övervakningssystem för DNS är viktigt för att en namnservertjänst ska kunna 
fungera kontinuerligt och med god tillgänglighet. På rot- och toppdomännivå 
finns alltid olika slags system för att följa namnservrarnas belastning och funktion. 
Statistik kan ges i realtid och bakåt för valda intervall, vilket kan ge indikationer 
om t.ex. en utbyggnad av kapaciteten är nödvändig för att svarstiderna är för 
långa. PTS har ett intresse att ta del av hur DNS fungerar, särskilt på rot- och 
toppdomännivå för att tidigt förstå om tillgängligheten påverkas. I Sverige har 
PTS genom samråd med den svenska toppdomänadministratören NIC-SE nyligen 
fått tillgång till övervakningssystemet för se-domänens namnservrar och kan 
därigenom få tidig information om t.ex. hård belastning och störningar som kan 
påverka användarnas möjlighet att använda Internet på ett tillfredsställande sätt. 
För närvarande pågår diskussioner mellan PTS och företrädare för Nu-domain att 
på liknande sätt få tillgång driftsinformation och tidiga varningar om störningar 
som gäller nu-domänen. 

3.6.4 Kompetent personal en kritisk faktor 

En administratör av en toppdomän ansvarar för ett komplext system med ett antal 
fysiska och logiska komponenter i syfte att kunna erbjuda och upprätthålla sina 
tjänster. En kritisk faktor för att kunna tillhandahålla en namntjänst med hög 
tillgänglighet, är att det finns personal som är tillräckligt kunnig och erfaren för att 
hantera systemen samt att de ständigt är uppdaterade på de senaste nyheterna 
inom sitt område. Viktigt är också att det finns resurser att följa den tekniska 
utvecklingen och att arbeta förebyggande för minskad sårbarhet mot fysiska och 
logiska angrepp och störningar samt ha beredskap att bibehålla en hög servicenivå 
trots förhöjd belastning till följd tillfälligt eller permanent ökad trafik. I ett läge där 
virus drabbat systemen eller intrång skett, måste beredskap finnas för att snabbt 
återställa systemen till normal funktion. 

 

3.7  Vilket ansvar har andra parter? 

DNS tillhandahåller information från domännamnsträdet på begäran av Internets 
användare. Detta tillhandahållande realiseras genom samverkan av ett stort antal 
namnserverfunktioner, vars ansvar ligger hos olika organisationer i DNS på rot-, 
toppdomäns- och huvuddomännivå. Själva transporten av DNS-informationen 
sker sedan genom ett antal ISP:er som måste tillhandahålla fungerande nätverk 
med tillräcklig kapacitet.  

3.7.1 Ansvar för administratören av rotdomänen 

För att nå toppdomänernas information, krävs att rotzonen är tillgänglig och har 
korrekt adressinformation, så att rotservrarna kan hänvisa till toppdomänernas 
namnservrar. ICANN/IANA (Internet Corporation for Assigned Names and 
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Numbers/Internet Assigned Numbers Authority) har ansvar för innehållet i 
rotzonen och att införa ändringar som fås från toppdomänadministratörerna och 
som rör toppdomänernas namnservrar. Vid våra kontakter har det påtalats att 
ICANN/IANA har en något långsam hantering i sin del av denna procedur.  

3.7.2 Ansvar för administratörer av huvuddomäner 

I en toppdomän-zon ingår bl.a. information om domännamnsinnehavarnas 
namnservrar. Mer detaljerad information om huvuddomänen lagras inte i 
toppdomän-zonen, såsom IP-adresser till webbservrar och e-postservrar etc. 
Denna information tillhandahålls från zonen för respektive huvuddomän t.ex. 
pts.se. Ansvaret för att en huvuddomän har god tillgänglighet och tillräcklig 
kapacitet ligger hos administratören för denna zon. Huvuddomäners zoner 
hanteras ofta av en ISP genom avtal med domännamnsinnehavaren. Servrar för 
exempelvis e-post och webb som tillhör huvuddomäner registrerade under se-
domänen, blir nådda av omvärlden genom de namnservrar till vilka hänvisning 
sker av se:s namnservrar. Åtkomst till dessa namnservrar är alltså avgörande för 
att något informationsutbyte ska kunna ske.  

3.7.3 Ansvar för huvuddomäninnehavare 

Det är viktigt att innehavare av huvuddomäner tecknar avtal om 
tillgänglighetskrav s.k. Service Level Agreement (SLA) med den part som handhar 
driften av namnserver för deras respektive huvuddomän, vanligen en 
Internetoperatör och ofta densamma som tillhandahåller Internet-anslutningen. 
För servrar för webb, e-post etc. hos företag och andra organisationer, för vilka 
IP-adresser levereras av huvuddomänzonen, kan anslutning till Internet också vara 
en avgörande faktor för att webb och e-post ska kunna kommunicera med 
omvärlden. Här bör nåbarheten till servrar, som är kritiska för verksamheten, vara 
säkrad genom att ha redundanta och alternativa anslutningar till Internet med 
tillräcklig kapacitet. 

3.7.4 Ansvar för användare 

Det är också viktigt att slutanvändare, som vill skicka e-post eller ansluta sig till 
olika webbservrar, har en bra anslutning mot Internet för att önskade tjänster ska 
kunna nås med rimlig tillförlitlighet och snabbhet. 
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4 Säkerheten i toppdomäner viktiga för Sverige 

Den kartläggning som redovisas i detta kapitel har begränsats till toppdomänerna 
.se .com och .nu. som är de vanligaste i Sverige. 

 

.se-domänen 

• NIC-SE är administratör för .se. 
• Ytterst ansvarig för .se:s DNS-tjänst är II-stiftelsen. 
• Sju slavservrar för .se finns utspridda i Sverige och en finns i USA. 
• Ett övervakningssystem är i drift och utvärderas. 
• DNSSEC håller på att testas i delar av .se-zonen. 
• NIC-SE har pågående tester med IPv6. 
• Registreringen av se-domäner har ökat kraftigt sedan reglerna mildrades 2003. 

 

.com-domänen 

• Verisign i USA är administratör för .com. 
• Slavservrar för .com-domänen finns på 13 platser runt om i världen. 
• Com-domänen får 12 miljarder frågor per dag. 
• Antalet frågor dubbleras var 18:e månad. 
• Verisign använder en egenutvecklad DNS-programvara, Atlas, anpassad för 

kraftig volymökning. 
• Verisign undersöker införande av DNSSEC 
• IPv6 stöds sedan två år. 

 

.nu-domänen 

• Nu-Domain utanför Boston är administratör för .nu 
• .nu är landskoden för öriket Niue utanför Nya Zeeland och som Nu-Domain 

har delegationen för. 
• Landskoden .nu:s existens påverkas inte av geografiska förändringar för Niue. 
• Två slavservrar för .nu finns i USA med ett antal anycastkopior, en finns i 

Tyskland och en i Sverige 
• Nu-Domain diskuterar DNSSEC. 
• Stöd för IPv6 planeras 

 

4.1 se-domänen 

Ytterst ansvarig för se:s DNS-tjänst är II-stiftelsen (Stiftelsen 
Internetinfrastruktur) som äger företaget. NIC-SE har det övergripande 
driftsansvaret för tjänsten och ansvarar för de driftsfrågor som behöver 
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samordnas mellan operatörerna av se-domänens officiella namnservrar – i 
fortsättningen kallade slavservrar. Speciellt innebär detta att NIC-SE vid behov 
ska leda och samordna arbetet vid driftsstörningar. Avtal ska finnas mellan II-
stiftelsen och varje slavserveroperatör som reglerar operatörens driftsansvar. II-
stiftelsen kan vidta rättsliga åtgärder mot en slavserveroperatör som ignorerar de 
regler och krav enligt denna policy eller i de procedurer eller dokument som 
denna policy kräver. 

4.1.1 Administration av se-domänen 

NIC-SE hanterar domännamn för den nationella toppdomänen för Sverige, .se. 
Detta sker på uppdrag av kunderna (domännamnsinnehavarna). Hanteringen 
omfattar dels att administrera uppgifter som förknippar domännamnsinnehavare 
med domännamn, dels att se till att kundernas DNS-data är tillgänglig för 
användarna av se:s DNS-tjänst. Administrationen av domännamn utförs av NIC-
SE, medan DNS-data görs tillgängligt via NIC-SE:s DNS-tjänst. DNS-tjänsten 
ska vara robust, dvs. vara konstruerad för att klara svåra påfrestningar.  

4.1.2 Ombud 

Registrering av domännamn i se-domänen sker genom att kunder tar kontakt med 
något av NIC-SE:s ca 300 godkända ombud. Ombuden får tillgång till NIC-SE:s 
regler  för tilldelning av domännamn, så att de redan vid upprättandet av ansökan 
kan göra en första bedömning av om namnet kommer att kunna registreras eller 
ej. För att domännamn med säkerhet skall tilldelas rättmätig organisation eller 
person, gör ombuden sedan en mer omfattande kontroll av ansökningarna. 
Registrering av nya uppgifter i kunddatabasen görs av ombuden genom krypterad 
e-post PGP (Pretty Good Privacy).  
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4.1.3 Drift av se-domänen 

Zonen för .se tillhandahålls på åtta slavservrar enligt figur 2 och 3 nedan. Dessa 
hämtar se-zonen från någon av NIC-SE:s två distributionspunkter som har 
senaste replik av zonens masterfil som överförts från masterservern som hos se-
domänen kallas Primär-primär och som finns placerad på huvudkontoret. 
Distributionspunkt A har NIC-SE placerat i utrymme hos TeliaSonera AB medan 
distributionspunkt B är placerad hos Netnod AB i Stockholm. En ny zon 
produceras och läggs ut 3 gånger per dygn på NIC-SE:s distributionspunkter. 
Målsättningen är att den nya zonen ska ha överförts till alla .se:s namnservrar 
inom 15 minuter från det att zonen har lagts ut på NIC-SE:s distributionspunkter. 
Genom att på detta sätt ha ett stort antal slavservrar, fås en god tillgänglighet 
genom den fördelning av trafiklasten som sker. 

.se:s DNS-drift maj-04
NIC-SE

Netnod TeliaSonera MCIKTHNOC

Distributionspunkt A Distributionspunkt B

NamnserverNamnserverSlavserver
A, B och C D och E NamnserverSlavserver

D och E
Slavserver

F och G
Slavserver

H

Primär-primär=master

Figur 2 – Driftsarkitektur för se-domänen

TeliaSonera Netnod AB, Sth
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Slavserver Slavserveroperatör Placering IP-adress 

a.ns.se Netnod Stockholm 192.36.144.107 

b.ns.se Netnod Göteborg 192.36.133.107 

c.ns.se Netnod Sundsvall 192.36.135.107 

d.ns.se TeliaSonera Stockholm 81.228.11.57 

e.ns.se TeliaSonera Malmö 81.228.10.57 

f.ns.se KTHNOC Stockholm 192.36.125.53 

g.ns.se KTHNOC Umeå 130.242.94.18 

h.ns.se MCI USA 137.39.1.3 

 
Figur 3 - Förteckning över .se:s slavnamnservrar 

 

4.1.3.1 Säkerhet i zonfilsdistributionen 

Transporten av zonfilen mellan NIC-SE:s distributionspunkter och 
slavserveroperatörerna ska skyddas mot förändring under överföringen med hjälp 
av elektroniska transaktionssignaturer, T-SIG. NIC-SE och 
slavserveroperatörerna delar en för varje operatör unik signeringsnyckel som ska 
bytas minst en gång per år. Parterna ska se till att hantera nycklarna på ett ur 
säkerhetssynpunkt korrekt sätt. Ingen kryptering av zonfilen sker vid 
överföringen, då detta inte har bedömts nödvändigt. Samtliga slavserveroperatörer 
har spärrat möjligheten till vidare överföring av hela se-zonen till tredje part. Den 
som önskar ha tillgång till se-zonen hänvisas till NIC-SE. Under förutsättning att 
se-zonen ska användas i konstruktiva syften, kan NIC-SE bevilja tredje part 
tillåtelse att hämta se-zonen från distributionspunkterna. Beslut fattas av NIC-
SE:s teknikchef. 

4.1.3.2 Tillgänglighet för se:s DNS-tjänst 

Från en svensk operatörs nät ska tillgängligheten för se:s DNS-tjänst vara minst 
99,99 % mätt under en kalendermånad (maximalt 4,3 minuters otillgänglighet per 
månad). Tid då operatörens eget nät har varit ur funktion ska inte inkluderas. 
DNS-tjänsten ska anses vara tillgänglig via en operatörs nät om någon (minst en) 
av .se:s namnservrar finns tillgänglig. För att följa upp detta krävs att en av .se:s 
mätpunkter finns i drift hos operatören. 
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4.1.3.3 Avlämningspunkter 

NIC-SE:s DNS-tjänst tillhandahålls av domänens officiella slavservrar. Eftersom 
slavserveroperatörerna inte kan kontrollera hela nätet mellan sig och alla Internets 
användare, kan de heller inte ansvara för hela transporten av IP-paket mellan sina 
slavservrar och användarna. Däremot förväntas operatörerna för slavservrarna 
ansvara för transporten mellan sina namnservrar och sina avlämningspunkter – se 
figur 4. Målsättningen är att .se, i den mån det saknas, ska teckna avtal med varje 
slavserveroperatör som klargör detta ansvar och var avlämningspunkterna finns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 – Ansvarsområde för namnserveroperatörer 

4.1.3.4 Samarbete med Internetoperatörer 

NIC-SE samarbetar med Internetoperatörerna i Sveriges Internetoperatörers 
Forum (SOF) om gemensamma frågor, vilket anses viktigt eftersom användarna 
av se-domänens DNS-tjänst är beroende av och kunder till Internetoperatörer. 
SOF utser i dag två representanter i styrelsen för II-stiftelsen. 

 

Namnserver-
operatör A:s nät

Internet-
användare

Namnserver-
operatör B:s nät

Namnserver-
operatör K:s nät

Internet

Namnserveroperatörens ansvar

...

Avlämningspunkter 
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4.1.4 Övervakningssystem 

Under 2003 har ett övervaknings- och rapporteringssystem för se:s DNS-tjänst 
utvecklats och tagits i drift. Systemet består en central övervakningsserver 
placerad hos NIC-SE och fyra mätpunkter. Data rapporteras in från slavservrarna 
och från mätpunkterna till en databas i den centrala övervakningsservern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figur 5 - System för övervakning och rapportering 

 

Systemet utvärderas för närvarande av IIS och NIC-SE och en kravspecifikation 
håller på att utarbetas. Hur användarhandledningen för systemet ska utformas är 
ännu inte beslutat. De funktioner, som nu finns framtagna, används som ett 
hjälpmedel i driftsövervakningen av slavservrarna när det gäller deras svarstider 
och trafiklast samt för larm vid otillgänglighet för en slavserver. 

Funktioner för larm 

Ett system som kan sända larm via e-post är under utprovning. Detta kan 
anpassas genom att ange ett eller flera larmvillkor. Varje larmvillkor kan 
konfigureras med följande parametrar: 

- Server Vilken server som larm ska ske för. Alternativt om larm ska 
ske för alla namnservrar 

- Brytpunkt Vad som ska förorsaka larm. Villkoret kan antingen utgöras av 
en i tid sammanhängande otillgänglighet (minuter) eller att 
tillgängligheten understiger en viss nivå under en mätperiod 
(%).  

- Larmintervall Under hur lång tid nya larm för samma händelse ska 
undertryckas. 

Mätpunkt
W ineasy

Mätpunkt
BBB

Mätpunkt
Tele2

Mätpunkt
TeliaSonera

a.ns.se b.ns.se c.ns.se d.ns.se g.ns.se

. . .

Internet

Övervaknings-
dator

Övervakning, Rapporter

.se-slavar:

DB

Larm
E-post
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- Larmlista Vilka e-postadresser som ska larmas. 

Rapporter från övervakningssystemet 

Följande rapporter tillhandahålls idag genom övervakningssystemet 

- tillgänglighet för slavservrarna 
- tillgänglighet till se:s DNS-tjänst från respektive mätpunkt 
- ”Hälsoläget” –  exempelvis hur ISP:ernas anslutningar fungerar 
- svarstider för slavservrarna 
- trafiklast (endast för a.ns.se t.o.m. e.ns.se) 

 

4.1.5 Katastrofplanering 

Enligt framtagen säkerhetspolicy, ska det vid större krissituationer inrättas en 
särskild incidenthanteringsgrupp med uppgift att samordna nödvändiga 
aktiviteter. En intern bedömning av situationen ska göras för att avgöra behovet 
av att sammankalla incidenthanteringsgruppen. Vad en större krissituation är, kan 
dock inte fastställas generellt, utan måste bedömas av jouransvarig från fall till fall. 
Ett förslag till norm för vad en större krissituation är att minst 50 % av 
slavservrarna är ur funktion under minst 15 minuter. 

4.1.6 DNSSEC och IPv6 

II-stiftelsen och NIC-SE har under flera år arbetat aktivt med DNSSEC (se kap. 
6.1) och målet är att införa DNSSEC fullt ut i .se-zonen när det bedöms som 
möjligt. DNSSEC är dock inte implementerat idag, men ligger i handlingsplanen 
för 2004. För närvarande pågår ett projekt på NIC-SE för att utveckla ett verktyg 
för nyckeladministration. Projektet kommer att intensifiera de tester som görs 
med utgångspunkt i den senaste versionen av BIND-programvaran som nyligen 
släppts. Under hösten kommer sannolikt en workshop hållas för att testa det sätt 
på vilket NIC-SE väljer att införa DNSSEC. 

När det gäller nästa version av Internet Protocol, IPv6 (se kap. bilaga 3), har NIC-
SE sedan i november 2003 erbjudit tester för se:s DNS-tjänst via IPv6. För 
närvarande erbjuds endast IPv6 transport mot en slavserver( f.ns.se), men inom 
kort kommer detta att erbjudas för ytterligare en slavserver (g.ns.se). Syftet med 
testen är att ta reda på hur mogen tekniken är och att, ifall testerna faller väl ut, 
kunna fatta beslut om att permanenta tjänsten. 
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4.1.7 Kraftig ökning av nya se-domäner 

De senaste åren har antalet registrerade .se-domäner ökat dramatiskt. Under 2003 
startade den nuvarande höga tillväxttakten, när regelverket för vilka som får 
registrera .se-domäner mildrades. De nya .se-reglerna som började gälla den 2 april 
2003 innebär i korthet att vem som helst kan ansöka om vilken .se-adress de vill 
förutsatt att den är ledig. Tidigare har det krävts ett namnunderlag som till 
exempel en firmaregistrering hos PRV. 

 

 
Figur 6 – Utvecklingen av registrerade domännamn för .se 

Det finns nu 246 193 registrerade .se-domäner, och tillväxttakten är för 
närvarande cirka 100 000 nya .se-domäner per år enligt dagsfärsk statistik från 
NIC-SE. (Källa: Executive e-Report). 

 

4.2 .com-domänen 

4.2.1 Administration av .com  

Verisign, vars huvudkontor och viktigaste driftcenter ligger i Dulles, Virginia 
utanför Washington D.C. i USA, hanterar den i Sverige mycket vanliga .com-
domänen. Vidare hanteras de generiska toppdomänerna (gTLD) .net samt 
ccTLD:erna .tv och .cc. Dessutom utför de s.k. hosting av slavservrar för andra 
gTLD:er bland andra .gov och .mil. Verisign ansvarar för generering av rotzonen 
och hanteringen av rotmastrarna, som inte är nåbara för omvärlden (eng. hidden 
or stealth masters), samt sköter driften av två av de tretton rotservrarna (A och J).  

4.2.2 Ombud 

Det finns 160 ombud godkända av ICANN som hanterar alla kundkontakter. Då 
ombuden registrerar nya uppgifter i com-domänens kunddatabas används 
krypterad SSL (Secure Socket Layer) och har tillgång till en särskild testmiljö för 
att testa att registreringen är korrekt. Com-domänen har 12 miljarder frågor per 
dag vilket betyder 150000 frågor per sekund. Ökningstakten är stark och antalet 
frågor dubbleras var 18:e månad. Plattformen för Verisigns DNS-tjänster, Atlas, 
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är en egenutvecklad DNS-programvara som driftsattes 2002 och som enligt egen 
utsago ger 100% tillgänglighet genom en helt redundant systemarkitektur. 
Plattformen utvecklades för att man ville ha ett säkert system, där volymen ska 
kunna växa tiofalt , vilket BIND inte anses kunna erbjuda. Även ekonomiskt sett 
är Atlas att föredra enligt Verisign. Dessutom kan Atlas användas som plattform 
för de övriga tjänsterna som företaget erbjuder. 

 

4.2.3 Drift av com-domänen 

Masterservern för com-zonen finns i Verisigns egen driftshall i Dulles och har 
flera olika ISP-anslutningar. Hallen, som ligger ovan jord, är utrustad på sedvanligt 
sätt med skalskydd för tillträde, reservkraft för el m.m. 

Slavservrar för com-domänen finns på tretton platser, i de flesta fall samlokaliserat 
med rotservrarna t.ex. i Stockholm. Krav finns på minst två ISP-anslutningar för 
varje comserverinstans. Överföring av zonfilen, som innehåller 27 miljoner 
domännamn, sker två gånger per dygn till slavservrarna. Efter sommaren 2004 
kommer man att gå över till inkrementell uppdatering. 

4.2.4 Övervakning 

För övervakning och drift finns förutom anläggningen i Dulles tre ytterligare 
centraler som de benämner swingsites och som de använder för forskning och 
utveckling.  

4.2.5 Katastrofplanering 

En reservcentral för den centrala driften av com-domänen finns på annan ort i 
Virginia att tas i bruk om katastrof skulle inträffa. 

4.2.6 DNSSEC och IPv6 

Verisign undersöker f.n. (april 2004) införande av DNSSEC, för vilket man 
planerar att först signera zonen för .net därefter .com. Verisign anser att en 
utbildningsinsats krävs av DNS-operatörer för att DNSSEC ska kunna börja 
användas och undersöker möjligheterna att få USA:s regering att hjälpa till med 
finansieringen av utbildningen.  

När det gäller IPv6 har Verisign haft stöd för det sedan två år. 

 

4.3 .nu-domänen 

4.3.1 Administration av .nu 

Nu-domain Ltd. är toppdomänadministratör för den tredje största domänen i 
Sverige. Huvudkontoret ligger i Medfield utanför Boston i Massachusetts i USA. 
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Nu-domain har delegationen för ccTLD .nu som är landskoden för det lilla öriket 
Niue utanför Nya Zeeland med 1800 invånare. Niue utgör ett självstyrande 
territorium under Nya Zeeland. Marknadsandelarna fördelar sig med 80% i 
Sverige, 9% i övriga Europa främst Holland, Danmark och Tyskland, 6% i USA 
samt 5% i övriga världen. Totalt finns 105000 domäner sedan man nyligen rensat 
bort 5000 inaktiva domäner. Det har förekommit spekulationer vad som händer 
om Niue försvinner geografiskt vilket i massmedia påståtts kan hända pga. 
stigande vattennivå och frågan har ställts vad som då händer med nu-domänen. 
Här kan framhållas att ISO:s landskod för själva territoriet (.nu) inte kommer att 
tas bort ur rotzonen, eftersom ICANN generellt strävar efter långsiktig stabilitet 
för befintliga toppdomäner. En rad exempel finns på landskoder som finns i 
rotzonen och fungerar trots att de representerar länder som inte längre existerar 
t.ex. .su för forna Sovjetunionen, .yu för Jugoslavien och .io för British Indian 
Ocean Territory som saknar landområde.  

4.3.2 Ombud 

Det finns ett 30-tal ombud som nu-domain godkänner efter att ha bedömt deras 
tekniska, finansiella och affärsmässiga kvalitéer. En avgift betalas av ombuden till 
nu-domain och validering av kommunikationen med toppdomänadministratören 
sker med IP-validering dvs. kontroll att avsändande IP-adress är den förväntade. 
Kommunikationen med kunddatabasen för nyregistreringar som utförs av 
ombuden sker via e-post med IP-validering, medan ompekningar, som utförs av 
huvuddomänoperatörer sker med lösenord och SSL. Möjligheten att använda 
certifikat för ombuden för ökad säkerhet testas för närvarande och realiseras 
genom RRP (Registry to Registrar Protocol) vid ombudens kommunikation med 
toppdomänadministratören. Kunddata ägs gemensamt men administreras av 
ombuden. Om ett ombud skulle misslyckas med administrationen, vilket har 
inträffat, tar Nu-domain över denna uppgift. Alla kundrelationer hanteras av 
ombuden i så stor utsträckning som möjligt.  

4.3.3 Drift av nu-domänen 

Kunddatabasen replikeras och överförs en gång i veckan till ett tredjepartsföretag 
för deposition i säkert förvar, en s.k. escrow agent. Dessutom tas daglig backup 
som förvaras hos en bank. En zonfil skapas i en dold master (stealth master) 
placerad på huvudkontoret och som inte är nåbar från omvärlden där tester av 
zonfilen görs innan den förs över till en masterserver i säker driftsmiljö och som 
kan nås för DNS-frågor.Vid zonfilsöverföringar sker verifiering genom 
checksummeberäkning med MD5-algoritm. Efter mottagandet av en zonfil, 
kontrollerar slavservrarna att den är helt komplett och att den inte ändrats på 
vägen I annat fall kommer den inte att användas. Denna metod är likvärdig med 
T-SIG som används i BIND 9. 

Slavservrarna är fördelade med en instans i Sverige hos TeliaSonera i Haninge, en 
i Tyskland hos Above.net som är en av de största kommunikationsoperatörerna i 
Tyskland, ett antal hos DNS-operatören Ultra DNS som har två 
slavserverinstanser med unika IP-adresser som vardera har fler anycastkopior (för 
detaljer om anycast se kap. 6.2). Hos serverdriftsföretaget Hosting.com i Boston, 
USA finns mastern för nu-domänen som också är åtkomlig för DNS-frågor. I 
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datahallen som Hosting.com driver, finns datorutrustning för ett stort antal 
företag placerad och är försedd med sedvanliga faciliteter för avancerad driftsmiljö 
såsom reservelkraft, kyla etc. samt har anslutning till flera olika ISP:er genom 
skilda kabelvägar i vardera änden av byggnaden. Namnservrarna för nu-domänen 
har redundans genom s.k. fail-over vilket innebär att en reservserver omedelbart 
träder in om den ordinarie slutar fungera. När det gäller anslutningen mot Internet 
för nu-domains namnservrar finns kontrakt med endast en ISP per instans, men 
de är alla nära peeringpunkter med möjlighet att ansluta sig till andra operatörer. 
Ansvaret för att anslutningen mot Internet är tillfredsställande för slavservrarna, 
finns genom avtal hos de anlitade namnserveroperatörerna.  

Informationsutbytet med IANA, som utför delegationer och ompekningar för 
rotzonen åt ICANN , fungerar långsamt pga. bristande rutiner enligt Nu-domain. 
De skulle vilja ha PGP-nycklar för att säkerställa kommunikationen istället för den 
enklare kontroll av e-post genom validering av avsändarens IP-adress som IANA 
gör idag. Underhåll av maskinvara sköts av externa serviceföretag, medan all 
programvara hanteras och uppdateras av egen personal samt tre konsulter som 
har arbetat i företaget under längre tid.  

4.3.4 Övervakning 

Det finns ett system med flera datorer för indirekt övervakning genom online-
anslutning. Detta utförs 24 timmar per dygn och kompletteras med alarm till 
övervakarnas mobiltelefoner. Spoofade DOS-attacker som inträffar dagligen och 
kan fortgå i flera dygn, är ett problem som man arbetar med. DNS-tjänsten har 
hittills aldrig fallerat, men webbservern har drabbats av driftstörningar pga. detta.  

4.3.5 Katastrofplanering 

Katastrofplanen är utformad för olika nivåer. Huvudlinjen är att om ett av 
driftställena slås ut finns flera andra som tar över funktionen. Personalen har övat 
i olika situationer och avtal finns med tredjepartsföretag att ta över vissa 
funktioner vid katastrof. Huvudlinjen är att DNS alltid skall att fungera. De 
administrativa funktionerna kan tillåtas gå ned under några dygn om det värsta 
scenariot inträffar, t.ex. en bomb som helt förstör kontoret och slår ut all 
personal. Data finns alltid i säkert förvar på flera andra ställen. 

 

4.3.6 DNSSEC och IPV6 

DNSSEC är än så länge endast på diskussionsstadiet. 

När det gäller IPv6 finns vissa planer för att börja införa stöd för protokollet om 
några månader.  
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5 Vilka funktioner är betydelsefulla för god 
säkerhet i driften av toppdomäner? 

En rad funktioner och åtgärder krävs för god säkerhet i driften av toppdomäner. 
Med säkerhet menas här även att den säkert kan nås dvs. att tillgängligheten är 
god. För att få en samlad uppfattning av vad som krävs för att uppnå detta, följer 
här en checklista.  

5.1 Säkerhet i driften av en toppdomän 

• tillräcklig kapacitet och redundans för toppdomäners slavservrar  

• redundans och SLA för namnservrarnas anslutning mot Internet med minst 
två olika ISP:er och helst olika vägar ut ur bygganden där servrarna står 

• tillräcklig bandbredd i namnservrars anslutning mot Internet 

• korrekt konfigurerade och uppdaterade namnservrar för god funktion och 
säkerhet 

• noggrann test av förändrad zon-fil innan den sätts i skarp drift 

• säkerhet vid zonöverföring från master till slavservrar utförd med tillräckligt 
täta intervall för hög aktualitet 

• tillräckligt antal namnservrar genom fler instanser med olika IP-adresser eller 
med anycast (se kap 6) 

• namnservrar nättopologiskt utspridda nära användarna 

• säkra lokaler för namnservrar 

• diversifierad drift av namnservrar genom avtal med olika DNS-operatörer 

• diversifierad programvara för operativsystem för namnservrar 

• diversifierad DNS-programvara t.ex. BIND (Berkeley Internet Name 
Daemon) i olika versioner och andra programvaror för DNS 

• tillräckligt med personal som har rätt information och kompetens för att 
korrekt utföra funktionstester och åtgärder för god funktion och säkerhet i 
namnservrarnas databaser, DNS-programvara och operativsystem  

• system och personal för noggrann övervakning 

• teknisk support dygnet runt under veckans alla dagar för såväl program- som 
maskinvara 
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• beredskap för snabb uppgradering av kapacitet för servrar och 
Internetanslutning 

• stöd för DNSSEC (se kap 6) så snart det blir en standard i globalt användbar 
version  

 

5.2 Säkerhet i administrationen av en toppdomän 

• tillfredsställande säkerhetsrutiner för hantering av nyregistreringar som görs av 
externa ombud 

• tillfredsställande säkerhetsåtgärder vid extern åtkomst till kunddatabasen för 
ändringar t.ex. ompekningar som vanligen utförs av administratörer av 
namnserver för huvuddomäner  

• dokumenterade och förankrade rutiner i kontakten med ICANN/IANA för 
borttag, tillkomst och ändring av slavnamnservrar på toppdomän-nivå för 
korrekt underlag till information om toppdomänens namnservrar i rot-zonen 

• dokumenterade och förankrade rutiner för införande och test av förändringar 
t.ex. nya serverkonfigurationer, införande av levernatörsspecifika korrigeringar 
av programvaran (fixar, patcharen katastrofplan som övas med åtgärder för 
driftskontinuitet  

• dokumenterad, aktuell och förankrad säkerhetsstrategi 

• dokumenterad och aktuell katastrofplan som övas 
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6 Nya funktioner för ökad säkerhet 

 

• DNSSEC är en snart färdigutvecklad teknik för ökad DNS-säkerhet 
• IPv6 testas i DNS 

 

6.1 Standard på väg för säkrare hantering av informationen i 
domännamnsystemet 

 

Det kommer förhoppningsvis inom en snar framtid, troligen under 2004, finnas 
en standard för betydligt säkrare hantering av DNS-informationen med hjälp av 
Secure DNS (DNSSEC) som håller på att tas fram av Internet Engineering Task 
Force (IETF). På den tekniska nivån är DNSSEC-specifikationen och tillhörande 
protokoll i det närmaste färdigutvecklat. Det finns fortfarande några problem kvar 
att lösa och de slutliga dokumenten kan förväntas bli publicerade snart. Själva 
införandet av DNSSEC i DNS-driften anses dock bli komplicerat. 

DNS-systemet är världens mest distribuerade databas där olika parter sköter sin 
egen del av databasen. Denna lokala administration underlättar arbetet att hålla 
databasen uppdaterad. Eftersom det hittills inte har funnits någonting i DNS som 
verifierar vem som har stoppat in vilken information, så leder det också till att det 
är lätt att stoppa in falsk information och t.ex. utge sig för att vara någon annan än 
den man egentligen är. Falsk DNS-information öppnar möjligheter för att stjäla 
annan information och störa transaktioner, vilket gör det viktigt att säkerställa att 
informationen kommer från rätt källa.  

Grundkoncepten i DNSSEC är checksummor och asymmetrisk kryptering. 
Algoritmen är så utformad att minsta ändring av informationen leder till en 
förändring av checksumman. Frågeställaren kan beräkna en egen checksumma för 
DNS-posten och jämföra den egna med den medskickade checksumman. Om 
checksummorna är lika, kan man vara säker på att informationen inte har 
förvanskats på vägen, och att den verkligen kommer från rätt ”avsändare”. 

För att bibehålla och öka förtroendet för Internet har PTS intresse av att 
DNSSEC införs och följa vad som händer på området. Med nuvarande tekniska 
lösningar kan inte DNS-information som överförs varken garanteras vara korrekt 
eller äkta dvs. med säkerhet sägas komma från den källa som man  tror den 
kommer ifrån. Ett annat problem är hantering av nycklar och certifikat för 
krypteringen i DNSSEC. På tekniksidan kan nämnas att svenska DNS-tekniker 
deltar i internationella arbetsgrupper för standardisering av protokoll för 
DNSSEC. Administratören för den svenska toppdomänen utvecklar tekniska 
system för hantering av signaturer och har nyligen genomfört tester av DNSSEC. 
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6.2 Ny adresseringsmetod - anycast 

Idag finns en teknisk begränsning på 13 namnservrar för en zon. Detta beror på  
den maximala storleken på ett UDP-paket (User Datagram Protocol), vilken är 
512 bytes och i vilket det ryms information om 13 namnservrar. UDP är det 
protokoll som används för zonfilsöverföring, vilket måste kunna göras genom att 
sända ett UDP-paket. För att komma runt den tekniska begränsningen på 13 
namnservrar för en zon och ge långsiktigt förbättrad tillgänglighet och kortare 
svarstider med hänsyn till den ökande användningen, kan adresseringsmetoden 
anycast användas. En anycastadress identifierar en grupp namnservrar tillhörande 
ett visst adressområde. Ett IP-paket som sänds till en anycastadress, levereras till 
den närmaste namnservern enligt routingprotokollets distansmätningsalgoritm. 
Med anycast kan flera identiska namnservrar tilldelas samma IP-adress som då kan 
dela på arbetet med att besvara DNS-frågor. Antalet namnservrar kan således 
mångfaldigas varvid en bättre geografisk spridning är möjlig att uppnå. Som 
exempel skulle en namnserver för en toppdomän som finns i Stockholm kunna få 
ett antal speglade kopior inom och utom Sveriges gränser som står på olika platser 
nättopologiskt nära användarna – alla med samma IP-adress. Anycastlösning 
kommer inte att påverkas av UDP-paketets begränsning på 512 bytes, eftersom 
mängden information som ska överföras inte ändras. Förutom begränsningen på 
13 namnservrar finns en rad andra skäl till att använda anycast och styrkan i 
tekniken börjar få genomslagskraft genom dess inneboende övriga fördelar såsom: 

 Minskat behov av resurser för routrar och kommunikationslänkar. 
Standardmässig IP-routing ser till att leverera IP-paket med DNS-
förfrågan den kortaste vägen till den närmast tillgängliga namnservern. 

 Förenklad konfiguration. Eftersom en klientutrustning endast behöver 
konfigureras med en enda anycastadress som identifierar en grupp av 
möjliga servrar, blir det enkelt för användaren att få önskad DNS-
information från den nättopologiskt närmast liggande och fungerande 
namnservern. 

 Ökad robusthet. Genom minskad känslighet för störningar i det fall en 
server i en anycastgrupp faller ifrån, kommer nätet ändå att kunna leverera 
DNS-förfrågningar till nästa närmast belägna namnserver. 

 Lastbalansering. Namnservrar som är spridda över nättopologin, kommer 
att kunna balansera och fördela belastningen i DNS-trafiken från ett stort 
antal klienter. 

 Användning av anycast har använts en längre tid i 
webbserversammanhang och har börjat tillämpas för com-domänen, nu-
domänen och för flera av rotservrarna. För första gången i Internets 
historia överstiger nu antalet instanser av DNS rotservrar utanför USA 
antalet i USA, eftersom det redan finns ett 50-tal anycastkopior i drift. 
Flera av de 13 rotservrarna har fått anycastkopior driftsatta under den 
senaste tiden, vilket även gäller rotservern i Sverige (I-root) som under 
2004 enligt planen kommer att ha 25 anycastinstanser runt om i världen. 
DNS  får på detta sätt en betydligt förbättrad förmåga att motstå ökad 
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belastning vare sig den är ett resultat av legal DNS-trafik eller illegala 
DOS-attacker.   

 

6.3 Alla kan få en IP-adress med nytt Internetprotokoll 

Den nya versionen av nätverksprotokollet Internet Protocol, IPv6, ger möjlighet 
för envar att få en egen IP-adress och således ökad tillgänglighet med möjlighet att 
utnyttja protokollet egenskaper för säker kommunikation för alla. IPv6 har 128 
bitars adressfält och utvecklades av IETF som en ny standard bl.a. för att 
adressutrymmet inom IPv4 inte är tillräckligt för att svara mot behovet för 
Internets pågående och framtida expansion. Testverksamhet för IPv6 är igång hos 
många DNS-operatörer och ISP:er men efterfrågan är än så länge liten. Även för 
rotservrarna har tester genomförts för stöd av IPv6-transport. IPv6 kräver nya 
poster i DNS för att man ska kunna använda det fullt ut. För detaljer om IPv6 – 
se bilaga 3. 

 

6.4 Utvecklingen av DNS fortsätter 

Det händer ganska mycket på området DNS-teknik. Det finns utvecklade metoder 
för att vid zonöverföringar från master- till slavserver endast överföra det som 
ändrats sedan senaste uppdatering, i stället för att överföra hela zonfilen s.k. 
inkrementell överföring. Det utvecklas också hela tiden nya typer av poster man 
kan lagra i DNS t.ex. kryptonycklar och certifikat. ENUM, som är en funktion att 
översätta telefonnummer till domännamn är under utprovning och gör att en ny 
post måste införas i DNS-databasen.  
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Bilaga 1 – Politisk bakgrund och förvaltningsprinciper 

1.1 IT-proposition för ökad tilltro i användningen av Internet 

Det övergripande IT-politiska målet är att Sverige ska bli ett informationssamhälle 
för alla. En bred satsning på ett flertal områden syftar till att skapa effektiv, säker 
och tillgänglig infrastruktur för tjänster inom IT och elektronisk kommunikation 
(prop. 1999/2000:86). I nämnda proposition föreslår regeringen att statens 
insatser främst ska prioritera tre uppgifter inom IT-politiken: tilliten till IT, 
kompetensen att använda IT samt tillgängligheten till informationssamhällets 
tjänster. Inom området för tillit konstaterar regeringen att ökad driftsäkerhet ger 
tilltro i användningen av Internet. Regeringen anser därför att det är viktigt att 
funktioner som underlättar Internets trafikhantering och användning t.ex. 
vägvalsregister och domännamnsystemet säkerställs, för att nätet ska fungera på 
ett effektivt sätt. Vidare vill regeringen verka för att den svenska delen av Internet 
ska kunna drivas oberoende av funktioner utomlands i händelse av bristande 
tillgänglighet till dessa vid svåra påfrestningar och krig. 

 

1.2 Lagförslag om tillsyn av se-domänen 

PTS har i sitt remissutlåtande i juni 2003 tillstyrkt det framtagna förslaget till ny 
lagstiftning (SOU 2003:59) för nationella toppdomäner i Sverige och de 
möjligheter detta medför till statlig insyn och kontroll med hänsyn till det 
samhälleliga intresse som finns av en väl fungerande toppdomän för Sverige. Det 
är ICANN, i vars rådgivande kommitté (GAC) Sverige finns representerat genom 
deltagare från Näringsdepartementet och där PTS deltar som observatör, som i 
praktiken är den internationella organisation, som utser den administrativt 
ansvarige för nationella toppdomäner och formulerar under vilka villkor dessa ska 
verka.  

I PTS remissutlåtande om lagförslaget framhålls att, om lagstiftningen för se-
domänen införs, en möjlighet bör öppnas att genom regeringsförordning eller 
myndighetsföreskrifter anpassa regelverket till ändrade förhållanden i 
avtalsrelationen mellan ICANN och administratören. Vidare bör, enligt 
remissutlåtandet, i sådant fall lagen även bli mindre detaljerad och en möjlighet 
öppnas för tillsynsmyndigheten att, med beaktande av de internationella avtal och 
principer som finns på området, meddela föreskrifter med mer detaljerade 
skyldigheter.  

PTS anser att samarbetet mellan PTS och den svenska toppdomänens 
administratör NIC-SE för närvarande fungerar väl. För samhället är det viktigt att 
följa utvecklingen av DNS och betydelsefulla toppdomäner för Sverige med eller 
utan lagligt stöd. Lagförslaget för se-domänen är under beredning och kan, om 
det godkänns, träda i kraft tidigast under 2005 och kommer i så fall att innebära 
en tillsynsuppgift för PTS.  
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1.3 ICANN:s principer för förvaltningen av toppdomäner 

Principerna för hur nationella toppdomäner (ccTLD:er)1 bör administreras 
framgår av policydokumentet Principles for Delegation and Administration of 
ccTLDs som GAC tagit fram baserat på RFC 1591 och ICP-1. Såväl för ccTLD:er 
som för  generiska toppdomäner (gTLD)2 dvs. artspecifika toppdomäner,  gäller 
att de ska drivas för att tillgodose allmännyttiga behov. Ansvaret för att detta sker 
vid administrationen av ccTLD:er, bör enligt ICANN överlämnas till de nationella 
regeringarna. För att ändamålet med administrationen av ccTLD:er ska kunna 
förverkligas, krävs alltså att de nationella regeringarna ges inflytande i tillräcklig 
utsträckning. ICANN har också uppgett att man inte kommer att delegera 
ansvaret för en ccTLD till en enskild person eller organisation om det inte 
sanktioneras av berörd nationell regering. När det gäller gTLD:er vilar 
motsvarande ansvar på ICANN. Department of Commerce i USA (DoC) har 
givit uttryck för samma inställning som ICANN i dessa frågor. Hos respektive 
stater finns ett välgrundat intresse av inflytande över och insyn i administrationen 
av toppdomänerna med hänsyn till deras betydelse. 

 

1.4 FN:s aktiviteter inom området 

Inom FN:s sektorsorganisation, Internationella Teleunionen (ITU), har viss 
aktivitet ägt rum när det gäller toppdomäner bl.a. i form av en workshop i Genève 
i mars 2003 som behandlade hur nationella toppdomäner förhåller sig till sina 
respektive regeringar. Vid detta möte deltog såväl representanter för ccTLD:er, 
ICANN och ITU. Vid ett annat öppet möte om Internet Governance i februari 
2004 diskuterades förvaltningen av Internets viktiga immateriella parametrar t.ex. 
domännamn och IP-adresser. 

FN-organet UNICT Taskforce (UN Information and Communications Task 
Force) anordnade en världskonferens i New York i mars 2004, där man 
diskuterade frågor kring bl.a. förvaltningen av DNS främst ur 
utvecklingsländernas perspektiv. 

 

1.5 Samarbete mellan toppdomänadministratörer är viktigt 

När det gäller organisationer med intresse för frågor som rör drift och 
administrationen av nationella toppdomäner, bör nämnas Council of European 
National Top Level Domain Registries (CENTR) som är de europeiska nationella 
toppdomänernas intresseförening. Ett globalt samarbete mellan administratörer av 
nationella toppdomäner sker inom World Wide Alliance of Top Level Domain. 

                                                 

1 eng. country code Top Level Domains (ccTLD) 

2 eng. generic Top Level Domains (gTLD) 
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Vidare finns, relaterat till ICANN, en stödjande organisation för domännamn 
kallad country code Name Supporting Organisation (ccNSO) som består av 
operatörer för olika ccTLD:er och som arbetar med spörsmål som rör deras 
intressen. 
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Bilaga 2 – Hur fungerar domännamnssystemet, DNS? 

I detta kapitel beskrivs grundläggande begrepp och funktioner hos 
domännamnsystemet (DNS) som är relevanta för denna rapport.  

Definition av DNS-tjänsten 

För att undersöka DNS-tjänstens tillgänglighet, robusthet, utlandsberoenden och 
ansvarsförhållanden som regeringens uppdrag till PTS omfattar, måste begreppet 
DNS-tjänst klargöras. Då undersökningen avser användarnas behov av DNS-
tjänsten, förbises här andra intressenters krav på DNS, så som t.ex. de speciella 
krav som riktas från toppdomänadministratör/ombud, DNS- och 
Internetoperatörer, utvecklare osv. Grunderna för DNS finns specificerade i RFC 
1034 “Domain names - concepts and facilities” och RFC 1035 “Domain names - 
implementation and specification”. I de två RFC:erna definieras inte begreppet 
DNS-tjänst. Däremot sägs i RFC 1034, att DNS kan ses från olika perspektiv, där 
användarens perspektiv beskrivs enligt följande: 

”From the user's point of view, the domain system is accessed through a simple procedure or OS 
call to a local resolver. The domain space consists of a single tree and the user can request 
information from any section of the tree.” 

 

Figur 1 - DNS ur ett användarperspektiv 

 

 

I denna rapport definieras DNS-tjänsten som en tjänst som tillhandahåller 
information från domännamnsträdet på begäran av användaren. Specifikt 
förutsätts DNS-tjänsten kunna besvara användarens frågor om: 

1. Adress - Vilken IP-adress som motsvarar ett efterfrågat domännamn 
2. E-postserver  - Till vilken dator e-post ska levereras 
3. Domännamnspekare - Vilket domännamn som motsvarar en efterfrågad IP-

adress 

frågeställare 
fråga

svar resolver

. (roten)

.se .com … 
.pts …

.www

Domännamnsträdet
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I framtiden kan användare mycket väl komma att efterfråga annan information 
från DNS. Ett exempel är ENUM där användare kan lagra kontaktuppgifter och 
andra uppgifter knutna till ett telefonnummer. Det har även talats om att lagra 
krypteringsnycklar, ISBN-information m.m. i DNS. 

 

Domännamn och IP-adresser 

 

Alla datorer på Internet identifieras med hjälp av en unik IP-adress (se Bilaga 3) 
vilken används för att förmedla datapaketen på Internet till rätt dator. En IP-
adress i den version av IP som är förhärskande idag, består av ett 32-bitars binärt 
tal, som skrivs i form av fyra grupper av decimala tal åtskiljda av punkter. För att 
inte behöva komma ihåg långa sifferkombinationer använder vi oss av 
domännamn, då vi t.ex. önskar koppla upp oss mot webbsidor eller sända 
elektronisk post, se figur 2. 

Figur 2 - Översättning mellan domännamn och IP-adress. 

Domännamn
www.regeringen.se

www.aftonbladet.se

mail.pts.se
.
.
.

IP-adress
194.52.220.132

212.112.162.20

192.121.211.220
.
.
.

 

 

 

Hierarkin i DNS 

Domännamnsystemet är hierarkiskt uppbyggt och organiserat i en upp och 
nervänd trädstruktur, vilken kallas domännamnsträdet, se figur 3. På högsta nivån 
hålls trädet samman av dess rot. Ansvarig för rotnivån är idag organisationen 
ICANN. Rotnivån kontrollerar vilka toppdomäner som tillåts ingå i 
domännamnsträdet. Roten har inget namn men representeras av en punkt sist i 
IP-adressen som dock inte behöver skrivas.  
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Under rotnivån återfinns idag 258 olika toppdomäner. De är: 

• 243 st nationella toppdomäner vilka motsvarar ISO:s landskoder, t.ex. .se, 
.no, .uk, .de, .jp, osv. Tanken är att en användare därmed skulle ha en 
möjlighet att registrera sitt eget domännamn under sin respektive landskod. 
II-stiftelsen och dess driftsbolag NIC-SE ansvarar för och driver den svenska 
domänen .se.  

 

• generiska toppdomäner, vilka idag är .aero, .biz, .com, .coop, .edu, .gov, .info, 
.int, .mil, .museum, .name, .net, .org, och .pro. Dessa är tänkta att erbjudas 
globalt oberoende av land. 

 

• domänen .arpa som är tänkt att användas för domäner vars uppgift är att 
bygga upp Internets infrastruktur, t.ex. domänen e164.arpa, under vilken det 
är tänkt att lagra telefonnummer. 

Nivån under toppdomän kallas ofta för huvuddomän. Reglerna för vem som har 
rätt att registrera huvuddomäner varierar mellan toppdomänerna. Registrering av 
enskilda kunder tillåts inte direkt under exempelvis .uk (United Kingdom), varför 
kommersiella organisationer är hänvisade till att registrera sig under 
huvuddomänen co.uk och personnamn är hänvisade till me.uk. För .se:s del är det 
vanligast att användare registrerar sig direkt under .se, t.ex. pts.se. Det förekommer 
dock att användare registrerar sig i någon av de huvuddomäner som tillhandahålls 
av NIC-SE, t.ex. .pp.se (för privatpersoner). När väl en organisation eller 
privatperson har registrerat sitt domännamn, ansvarar denna för tilldelningen av 
domännamn under sin huvuddomän. T.ex. avgör PTS vilken IP-adress som ska 
knytas till www.pts.se. 

 

Figur 3 - Domnännamnsträdet 

Exempel:
www.pts.se

.se .com
…

.pts …

.www

.Rot

.iis

TLD

Huvuddomän
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Den översättning som behöver göras mellan domännamn och IP-adresser sköts 
alltså av DNS. DNS är ett distribuerat databassystem, där namnservrar (datorer 
med namnserver-programvara) över hela Internet hjälps åt att sköta 
översättningarna mellan domännamn och IP-adresser. Den hierarkiska 
organisationen för domännamnsystemet återspeglas också i dess tekniska 
uppbyggnad. Domännamnsträdet rot betjänas av tretton så kallade 
rotnamnservrar, eller kort och gott rotservrar, se figur 4. Rotservrarnas uppgift är 
att svara på frågor och ange vilka namnservrar som betjänar en efterfrågad 
toppdomän. De namnservrar som ansvarar för en TLD har på motsvarande sätt 
till uppgift att ange vilka servrar som betjänar en huvuddomän, osv. Den 
organisation eller privatperson som har ett eget domännamn registrerat, t.ex. pts.se, 
ansvarar för att det finns namnservrar som kan besvara frågor om sina egna 
domnännamn. I detta exempel www.pts.se. 

 

Figur 4 - Namnservrar och domännamnsträdet 

.se .com
…

.pts …

.www

…
Rot-servrar

…
.SE-servrar

…
Namnservrar
För PTS

 

 

Domäner och zoner 

 

I DNS används både begreppen domän och zon för att ange ett område i 
domännamnsträdet.  

 

Domän 

En domän är ett delträd i det stora domännamnsträdet och identifieras med 
domännamnet för delträdets rot. Domänen består av alla resurser som finns i 
delträdet. T.ex. i figur 5 så omfattar domänen .se: .se, e1.se, www.e1.se, mail.e1.se, 
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e2.se och www.e2.se. Medan domänen e1.se omfattar: e1.se, www.e1.se och 
mail.e1.se. 

 

Figur 5 – Domäner och domännamn 

.SE

rot

E1.SE E2.SE

WWW.E1.SE MAIL.E1.SE

.NO

Domän: .SE

Domän: E1.SE

WWW.E2.SE

 

 

Zon 

Begreppet zon används för att beskriva hur det administrativa ansvaret för 
domännamnsträdet delas upp mellan olika organisationer. En zon utgörs av en 
sammanhängande del av domännamnsträdet som administreras av en organisation 
och lagras på dess namnservrar. I exemplet i figur 6 har tre zoner markerats. De är 
zonerna .se, e1.se och e2.se. Observera att e1.se och e2.se inte tillhör .se -zonen 
men väl .se -domänen. Var och en av de tre zonerna förutsätts administreras av 
olika organisationer som lagrar sin information på namnservrar de själva ansvar 
för. 

 

I verkligheten är administrationen av .se-domänen uppdelad på ett stort antal 
organisationer som ansvarar för sina respektive zoner. Det är idag NIC-SE som 
ansvarar för att administrera .se-zonen och se till att den distribueras ut på 
namnservrar. Som regel administreras huvuddomänerna under .se av andra 
organisationer, varför dessa inte ingår .se-zonen, t.ex. ingår inte pts.se i .se-zonen.  
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Figur 6 – Zoner 

.SE

rot

E1.SE E2.SE

WWW.E1.SE MAIL.E1.SE

.NO

ZON: .SE

ZON: E1.SE

WWW.E2.SE

ZON: E2.SE

 

 

Officiella namnservrar för en zon 

De system som lagrar och distribuerar information om domännamnsträdet kallas 
för namnservrar. På en namnserver lagras information om en eller flera zoner. För 
att erbjuda en robust tjänst ut mot Internet används typiskt två eller flera 
namnservar för en zon. En av namnservrarna för zonen, är masterserver. Den 
hämtar in zonens information från en lokal fil. De övriga namnservarna hämtar 
informationen från masterservern och kallas därför för slavservrar. Överföringen 
till slavservrarna kallas för zonöverföring (eng. zone transfer) och kan antingen 
initieras av slav- eller masterservern, se figur 7. 

 



 - BILAGA 2
Hur fungerar domännamnssystemet, DNS?

 

Post- och telestyrelsen 47 
 

Figur 7 - Master- och slavservrar 

Masterserver

Slavserver 1 Slavserver 2 Slavserver 3

Datafil för zonen

zonöverföring

 

 

 

Det är även möjligt att ha zonöverföringar i flera steg, dvs. den slavserver som har 
gjort en zonöverföring kan i sin tur bli masterserver då zonen distribueras vidare 
till ytterligare slavservrar. Ur användarens perspektiv är det ingen skillnad mellan 
en master- eller slavserver. Alla kan besvara frågor för zonen. Man säger därför att 
både masterservern och slavnamnservrarna är officiell namnserver (eng. 
authoritative) för en zon, då de ska ha samma uppgifter lagrade om zonen. 

 

Poster 

I DNS sparas namninformationen i poster (eng. resource records). Posterna är 
knutna till domännamn då de lagras i DNS, där det för varje domännamn kan 
finnas flera olika poster lagrade. Det finns olika typer av poster, där de viktigaste 
för denna rapport återfinns i figur 8 och beskrivs utförligare nedan. 
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Figur 8 - Information som DNS-tjänsten kan tillhandahålla 

- Start of a zone of authoritySOAParametrar för och information om 
zonen

- Name ServerNSSpecificerar en officiell namnserver för 
en zon

- DomännamnspekarePTRVilket domännamn som motsvarar en 
efterfrågad IP-adress.

- Mail ExchangeMXTill vilken host e-post ska levereras.

- Adress (datoradress)AVilken IP-adress det är som motsvarar 
ett efterfrågat domännamn.

betydelsePosttypFråga avseende

- Start of a zone of authoritySOAParametrar för och information om 
zonen

- Name ServerNSSpecificerar en officiell namnserver för 
en zon

- DomännamnspekarePTRVilket domännamn som motsvarar en 
efterfrågad IP-adress.

- Mail ExchangeMXTill vilken host e-post ska levereras.

- Adress (datoradress)AVilken IP-adress det är som motsvarar 
ett efterfrågat domännamn.

betydelsePosttypFråga avseende

 

 

Address (A-post) 

 

Den av användaren vanligast efterfrågade posten, är den som lagrar vilken IP-
adress som motsvarar ett visst domännamn. Den efterfrågas t.ex. av en 
webbläsare efter det att användaren har angivit en Uniform Resource Locator 
(URL), t.ex. en webb-adress, i sin webbläsare eller då en mailserver ska leverera 
elektronisk post. I DNS lagras informationen om IP-adresser i så kallade A-
poster. 

 

Mail Exchange (MX-post) 

När en mailserver ska leverera e-post, frågar den vanligtvis först DNS-tjänsten om 
vilken dator (domännamn) posten ska levereras till. T.ex. så innehåller inte e-
postadressen shl@iis.se information om vilken mailserver som ska ta emot post. 
Men genom att fråga DNS om var post till iis.se ska levereras, erhålls besked om 
att den ska sändas till datorn med domännamnet mail.iis.se. I DNS lagras 
informationen om hur e-post ska levereras i så kallade MX-poster. 

Domännamnspekare (PTR-post) 

I DNS-tjänsten ingår även att besvara frågor om - vilket domännamn som 
motsvarar en viss IP-adress. Tjänsten används inte av den vanliga ”surfaren”, 
utan t.ex. i följande fall: 

• För att göra en översättning av IP-adresserna i logginformation till 
domännamn. Ett exempel är en webbserver som för statistik över vilka 
domäner användarna kommer från. 
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• För nätövervakningsprogram som presenterar nätkartor med domännamn.  
• Det enkla programmet ”traceroute” som finns på de flesta datorer och med 

vars hjälp man kan följa, vilken väg trafiken tar för att nå olika destinationer 
och översätter samtidigt routrarnas IP-adresser till domännamn. 

• För att kunna spåra källan för oönskad trafik. 

I DNS lagras domännamnspekare i så kallade PTR-poster. 

 

Name server (NS-post) 

I NS-posten anges domännamnet för en namnserver som är ansvarig för en zon. 
Då flera namnservrar vanligtvis betjänar en zon, finns det flera NS-poster för 
zonen. NS-posterna för en zon lagras både i den egna zonen och i den 
ovanliggande zonen. Orsaken till att de även lagras i den ovanliggande zonen är 
att den ska klara av att hänvisa frågor till den underliggande zonens namnservrar. 

 

Start of a zone of authority (SOA–post) 

För varje zon finns en SOA-post. Den innehåller följande uppgifter om zonen: 

 

Email: Adress till ansvarig instans för zonen. 

 

Serial: Versionsnummer för zonfilen. Detta används av slavarna för att 
se om zonfilen har uppdaterats. 

 

Refresh:  Med vilket intervall slaven ska kontrollera ifall zonen har 
uppdaterats. 

 

Retry:  Hur länge slaven ska vänta efter ett misslyckat försök innan nytt 
försök görs att kontakta master. 

 

Expire:  Hur länge data är giltigt i det fall slaven inte når master, dvs 
under hur lång tid får slavservern fortfarande svara på frågor 
även om masterservern inte är nåbar. 
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TTL:  Hur länge svar från för zonen officiell namnserver ska sparas av 
resolvrar.  

 

Server: Domännamn för zonens masterserver. Dess 
användningsområde är dock tveksam i dagsläget. 

 

Resolver  

De flesta vanliga datorer är inte konfigurerade för att själva genomsöka 
domännamnsträdet för att finna svaret på DNS-frågor från frågeställare som 
exempelvis kan vara en användares persondator. Det vanligaste är att DNS-frågor 
ställs till en fristående server med DNS-programvara. En sådan DNS-server, vars 
syfte är att vara ombud för andra datorers DNS-frågor, kallas i detta dokument 
fortsättningsvis för resolver. En resolver söker på frågeställarens uppdrag igenom 
domännamnsträdet genom att fråga olika namnservrar. När den har funnit svaret 
så sänds det till frågeställaren. DNS-stödet hos frågeställaren kan därigenom göras 
enkelt, då frågeställaren endast behöver sända en fråga till en resolver och därefter 
invänta svaret. 
 

En resolver kan vara ombud för allt från en enkel hem-PC till en avancerad 
server. En dator måste dock känna till vilken resolver den ska använda. Detta görs 
genom att IP-adressen till en eller flera lämpliga resolvrar anges, antingen 
automatiskt via dynamisk adressering (DHCP) eller manuellt, se figur 9. 
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Figur 9 - Manuell konfiguration i klient av IP-adress till resolver 

 

 

Resolvern är som regel inte en allmänt tillgänglig resurs, utan var och en förutsätts 
ha sina egen resolver. Mindre avancerade användare har ofta ingen egen, utan 
använder någon av de resolvrar som internetoperatören tillhandahåller åt sina 
kunder, se figur 10. 
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Figur 10 - Mindre avancerade användare utan egen Resolver 

 

 

I mer avancerade nätverk kan anrop passera genom flera led av resolvrar. T.ex. är 
det vanligt att man i större nätverk tillhandahåller en intern DNS-tjänst för 
resurser i organisationens intranät. Användarna ställer då sina DNS-frågor mot en 
intern namnserver. Den interna namnservern ser till att frågor avseende den egna 
domänen besvaras lokalt medan frågor avseende externa resurser sänds vidare 
mot Internet. För att isolera det interna DNS-systemet sänds frågorna mot 
Internet genom ett brandväggssystem som kan innehålla en separat namnserver 
och som då fungerar som resolver mot Internet. På detta sätt passerar 
användarnas DNS-frågor två resolvrar innan frågan når Internets publika DNS-
infrastruktur, se figur 11. 

 

   

Resolver
 

Frågeställare 

Internet

Namnservrar på  Internet
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Figur 11 - Brandväggslösning med separat intern och extern DNS 

 

 

En resolverfunktion ingår normalt i en namnserver. Med denna konfiguration kan 
namnserverfunktionen svara på frågor avseende annat än bara sina officiella 
zoner. När namnservern får en fråga som den inte vet svaret på ställer den frågan 
vidare mot andra namnservar. 

 

En komplett domännamnsuppslagning 

Om en resolver inte har någon information cachad (sparad) från tidigare 
uppslagningar, tas följande steg när en frågeställare frågar efter den IP-adress som 
motsvarar domännamnet www.pts.se, se figur 12 

 

1. Frågeställaren sänder en fråga till sin resolver, i vilken A-posten för www.pts.se 
efterfrågas. 

2. Resolvern sänder frågan vidare till en av rotnamnservrarna. 
3. Rotnamnservern besvarar frågan genom att returnera en lista över .se:s 

namnservrar med IP-adresser. 
4. Resolvern ställer nu frågan till en av .se:s namnservrar. 
5. .se:s namnserver returnerar en lista över PTS (pts.se) namnservrar med IP-

adresser. 
6. Resolvern ställer frågan till en av PTS (pts.se) namnservrar. 
7. PTS (pts.se) namnserver returnerar IP-adressen för www.pts.se till resolvern. 
8. Resolvern returnerar svaret till frågeställaren. 
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Internet
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Figur 12- Uppslagning av ett domännamn 

 

Cachning 

För att undvika att behöva upprepa frågor, sparar tillfälligt (cachar) resolvern 
svaren från tidigare domännamnsuppslagningar. I figur 13 ges exempel på hur 
trafiken mot domännamnsträdet påverkas av resolverns sparade information. I fall 
A har resolvern ingen sparad information, varvid resolvern kommer att ställa 
frågor i tur och ordning mot namnservrarna för rot, för .se och för pts.se. I fall B 
har resolvern tidigare frågat efter information från en annan domän än pts.se, där 
den andra domänen också finns under .se. Resolvern har då redan mottagit och 
sparat information från rotnamnservrarna om vilka som är namnservrar för .se 
och behöver därför inte upprepa frågan till rot. Resolvern behöver endast ställa 
frågor mot namnservrarna för zonerna .se och pts.se. I fall C har resolvern tidigare 
frågat efter någon annan information från pts.se, t.ex. kan mail.pts.se.ha efterfrågats. 
Resolvern vet då vilka namnservrar pts.se har, varför resolvern direkt kommer att 
fråga en namnserver för pts.se. 
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….
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….
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Svar – www.pts.se har IP -adress  …. 
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Svar  – www.pts.se har IP - adress 

….

 
ResolverFrågeställare 
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Figur 13 - Trafikminskning till följd av sparad information 

 

 

 

I fall D har resolvern ett sparat svar från en tidigare förfrågan avseende www.pts.se. 
När nästa fråga erhålls om www.pts.se svarar den direkt, utan att ställa frågor mot 
domännamnsträdet. 

 

TTL 

För att förhindra att de poster som cachas av namnservrar blir gammal och 
ogiltig, får posten en giltighetstid med parametern TTL (Time to Live). Varje post 
har sitt eget TTL-värde, som anger hur länge posten får sparas av t.ex. en resolver. 
TTL-värdet sätts av den som konfigurerar zonen och returneras med varje post i 
svarsmeddelandet, se figur 14. 
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Figur 14 - Cachning av NS-poster för en TLD 

 

 

 

I detta exempel returnerar en namnserver för rot en lista över de officiella 
namnservrarna för .se på frågan adressen för z110.se. Varje namnserver för .se-
zonen har ett TTL-värde om 2 dygn. Det gör att resolvern inte behöver fråga 
rotnamnservrarna mer under denna tid, då frågorna avser domännamn i .se-
domänen, utan kan i stället direkt fråga .se:s namnservrar. Ett högt TTL-värde gör 
att mycket information kommer att cachas av resolvern, varigenom trafiklasten 
minskar, uppslagningarna blir snabbare och högre robusthet mot bortfall av 
namnservrar uppnås. Nackdelen är att det tar längre tid för 
konfigurationsförändringar att slå igenom.  
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Cachning som skydd mot driftstörningar 

Tack vare att resolvrarna cachar poster, kan driftstörningarna till följd av 
otillgängliga namnservrar minskas. Eftersom TTL för den cachade informationen 
successivt löper ut, har cachningen bara effekt under begränsad tid, varefter den 
cachade informationen blir ogiltig och måste förnyas. Antag att alla 
rotnamnservrar samtidigt blir otillgängliga. Detta är naturligtvis ett hypotetiskt 
antagande, men oavsett detta kan följande förväntas hända: 

De resolvrar som just hämtat uppdaterade NS-poster för en viss TLD hos rot 
med TTL-värde på 48 timmar har långa TTL-värden kvar på dessa, varför de inte 
behöver kontakta rotnamnservrarna i detta ärende på ett bra tag igen. Den mindre 
lyckligt lottade resolvern fick sin uppdatering för 47 timmar och 59 minuter sedan 
och behöver redan en minut efter kraschen få en ny uppdaterad information om 
den aktuella TLD:ns NS-poster från rotnamnservrarna. Olika resolvrar kommer 
därmed att drabbas olika snabbt av förlorad tillgång till rot. I en större population 
kan man förvänta sig att resolvrarnas TTL-värden är någorlunda jämnt fördelade 
(frånsett dygnsvariationer) och att de löper ut enligt den i figur 15 beskrivna 
kurvan. Efter en timme drabbas 1/48 av resolverpopulationen av driftstörningen, 
efter ett dygn 50% osv. 

 

Förutsättningar för detta är bl.a.:  

• omstarter görs inte 
• TLD:er för vilket ett stort antal frågor görs, varför svaret ” alltid” finns 

cachat i resolvern (gäller ej för ovanliga TLD:er) 
• TTL för TLD:ns namnservrar är 48 timmar 

 

Figur 15 - Cachning fördröjer skadan då alla namnservrar är otillgängliga 

Otillgänglighet
(ej svar på TLD-frågan)

100%

48 tim

50%

10%

24 tim4 tim 48 min
 

 

Det finns dock det som både talar för att den av användarna upplevda skadan kan 
komma snabbare och att det kan ta längre tid. Det som talar för att skadan 
kommer att märkas snabbare är: 
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• Både sändarens och mottagarens resolvrar måste fungera för att leverera e-
post.  

• T.ex. för webb, är användaren ofta beroende av domännamn från olika 
domäner, för vilka TTL har löpt olika långt. 

• T.ex. har .se i sin zon satt sina NS-posters TTL till 1 dygn och även denna 
information når resolvern. 

• Rot kan behöva nås p.g.a. att TTL för NS-posterna för rotzonen i sig har löpt 
ut. 

• Användarna blir nervösa när ”nätet” börjar uppträda konstigt och startar då 
om sina resolvrar, varefter inget finns cachat. 

 

Det som talar för att det kan ta längre tid är att den eftersökta A-posten finns 
cachad. Att ge en mer exakt bild av hur snabbt DNS-tjänsten försämras kräver 
således betydligt noggrannare förutsättningar. Dock kan man slå fast att cachning 
inte undanröjer behovet av tillgängliga namnservrar. Endast under en begränsad 
tid kan den uppkomna skadan minskas. 

 

 

 

 

 

Tilllämpningars beroende av DNS-tjänsten 

E-post 

 

Många olika produkter och protokoll kan användas för e-post, t.ex. POP3, IMAP, 
webbmail och Outlook/MS Exchange. Vi ger här ett exempel på en enkel och 
vanlig konfiguration. 

 

Ett enkelt exempel 

I exemplet förutsätter vi att POP3 används för att hämta e-post och SMTP för att 
sända e-post. I denna konfiguration sänder användaren adam@e1.se ett brev till 
användare bertil@e2.se, se 05. 
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Figur 16 - Enkel konfiguration för e-post 

MAIL.E1.SE

adam@E1.SE
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3.

PO
P/
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TP

 

 

Hypotesen är att uppslagningar görs i DNS enligt nedanstående tabell. 
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Figur 17 – Uppslagningar för e-post i DNS 

Steg i 

fig. 16 
Beskrivning DNS-frågor 

1.1 
Uppkoppling mot mail.e1.se 

A-post: mail.e1.se 

1.2 
Mottagande mailserver (mail.e1.se), kontrollerar att 
domännamnet i brevets avsändaradress och mottagaradress 
finns (e1.se och e2.se). Om allt stämmer tas brevet mot för 
vidare leverans. 

MX-post: e1.se 

A-post: mail.e1.se 

MX-post: e2.se 

A-post: mail.e2.se 

2.1 mail.e1.se tar rätt på var post för e2.se ska levereras 
och sänder det sedan till den angivna mailservern 
(mail.e2.se) 

MX-post: e2.se 

A-post: mail.e2.se 

2.2 Den mottagande mailservern (mail.e2.se) kommer 
med stor sannolikhet att göra DNS-uppslagning 
baserat på destinationsadress och avsändaradress och 
kontrollera att dom finns. Dvs. uppslagningar för 
e1.se samt e2.se. Om allt stämmer tas brevet emot 
för vidare leverans till en lokal mailbox tillhörande 
mottagaren i brevet. 

MX-post: e1.se 

A-post: mail.e1.se 

MX-post: e2.se 

A-post: mail.e2.se 

3. Användarens dator kommer troligtvis bara att göra 
DNS-förfrågningar för att ta reda på sin mailservers 
IP-adress där hans mailkonto finns (mail.e2.se). 
Därefter hämtas brevet ner till datorn via POP3-
protokollet. 

A-post: mail.e2.se 

 

I ovanstående enkla konfiguration kan man se att ett stort antal DNS-frågor måste 
göras för att leverera ett enda brev.  

 

Komplicerande faktorer 

Exemplet ovan är enkelt. Det finns andra lösningar som kräver än mer DNS-stöd, 
t.ex. i följande fall: 

• Många mailservrar har idag en mycket komplex konfiguration där en enda 
mailserver kan vara ansvarig för 10000-tals olika maildomäner och där 
man använder DNS extremt mycket för att skicka brev till rätt mailserver. 
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I detta fall så har man mycket svårt att klara sig utan en fungerande DNS-
tjänst. 

• Hantering av alias (vidaresändning) och sändlistor. 
• Spamfilter 

 

Även enkla konfigurationer förutsätter dock en fungerande DNS-tjänst för att 
användare ska kunna utbyta e-post. 

 

Webb 

Vid adressering av webbsidor ingår vanligtvis domännamn. T.ex. i URL:en 
http://www.iis.se/tptest/ utgör www.iis.se ett domännamn. En fungerande DNS-
tjänst är därför fundamentalt för webbanvändningen.  

 

 

DNS-tjänstens tillhandahållande 

Internet var från början en företeelse av relativt begränsad omfattning och i första 
hand kopplad till universitetsvärlden. Detta kan vara en förklaring till det 
informella förfarandet som tidigare gällde t.ex. vid delegering av ansvar för 
domäner. Efterhand som alltfler nät kopplats samman och alltfler användare fått 
tillgång till Internet har dess betydelse för samhället som helhet ökat. Ekonomiska 
transaktioner, kontakter mellan myndigheter och medborgare samt handel bedrivs 
via Internet i en allt större omfattning. Det är då naturligt att myndigheter, 
organisationer och företag som förlitar sig på detta medium ställer krav på bland 
annat driftsäkerhet när det gäller anslutning till Internet och tillgången till DNS. 
Ett led i bedömningen av driftsäkerheten torde vara att det finns fasta och klara 
rutiner och en tydlig ansvarsfördelning mellan de företag som tillhandahåller 
tjänsten/tjänsterna. Historiskt har t.ex. delegeringen av ansvaret för toppdomäner 
skett informellt genom kontakter mellan den som varit intresserad av att hantera 
domänen och den organisation som hade det övergripande ansvaret för 
hanteringen av domännamn i världen. Ansvaret att hantera den svenska 
toppdomänen delegerades från IANA till en enskild person i Sverige år 1985, 
Björn Eriksen. Sedan dess har toppdomänen hanterats från Sverige. 
Överenskommelsen var informell och enligt uppgift helt utan skriftliga avtal3. På 
liknande sätt har ansvaret för tillhandahållandet av tjänster för drift av DNS 
många gånger kommit att fördelas. Detta kan gälla såväl på rotserver-nivå som för 
servrar på lägre nivå i DNS-trädet.  

 

                                                 

3 .se, betänkande av domännamnsutredningen, SOU 2000:30, sid. 37.  
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Beroenden 

En förutsättning för att användare ska få tillgång till bland annat webb och e-post 
är alltså att uppslagningar i domännamnsystemet fungerar. Tillhandahållandet av 
DNS-tjänsten till slutanvändaren involverar ett flertal organisationer med olika 
verksamhetsområden såväl på nationell som internationell nivå. Beroenden och i 
viss mån ansvar i domännamnsträdet följer domännamnsträdets hierarkiska 
struktur. Detta innebär att en ovanliggande zon ansvarar för att ”peka ut” dess 
underliggande domäner. Utpekning innebär att den ovanliggande zonens 
namnservrar svarar på frågor avseende den underliggande domänen. Den 
ovanliggande nivån svarar på frågorna genom att hänvisa till den underliggande 
domänens namnservrar. En domän är beroende av de i domännamnsträdet 
ovanliggande zonerna för att kunna tillhandahålla sin del av DNS-tjänsten. T.ex. 
är domänen pts.se helt beroende av .se och rots tjänster (se figur 22). Det omvända 
gäller inte, dvs. ovanliggande nivå påverkas inte av brister i underliggande 
domäners tjänster. Inte heller påverkar syskondomäner varandra.  

 

Figur 22 – Beroenden i domännamnsträdet 

…
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Bilaga 3 – Vad är IP-protokoll och IP-adresser? 

Internet Protocol, IP 

För datapaket som sänds från dator till dator över Internet används 
nätverksprotokollet Internet Protocol (IP), som används för att förmedla 
datatrafik inom och mellan olika nätverk, där trafiken sänds i form av paket och 
styrs till rätt destination via vägvalsregister s.k. routrar. Varje IP-paket är försedd 
med en information om avsändare och mottagare i form av var sin IP-adress. 

Internet Protocol, version 4 (IPv4) 

Adressen i Internet Protocol, version 4 (IPv4) är 4 bytes (32 bitar) lång. Den 
skrivs oftast som fyra decimala tal (i intervallet 0-255) med punkter mellan. 
Exempel: 193.180.23.16. IP-adresser består av nätdel och datordel med dynamisk 
uppdelning mellan de olika delarna med hjälp av en s.k. subnätmask. Exempel: 
subnätmask 255.255.255.0 anger att det är tre bytes nätdel och 1 byte datordel. 
255.255.255.128 betyder 25 bitar nätdel och 7 bitar datordel, o.s.v. IPv4 har ca 4 
miljarder adresser  eller 4x10 upphöjt till 9 varav ca hälften används idag medan. 
Den tidigare indelningen i olika adressklasser (A, B etc.) har upphört p.g.a. bristen 
på IP-adresser. Istället används genomgående s.k. klasslösa adresser, varför ett 
fundamentalt krav för att överhuvudtaget få ett IP-adresspann, är att 
routingtekniken Classless InterDomain Routing (CIDR) stöds fullt ut i 
operatörens nät. 

  

Internet Protokoll, version 6 (IPv6) 

Den nya versionen av IP-protkollet, IPv6, har 128 bitars adressfält och 
utvecklades av IETF som en ny standard bl.a. för att adressutrymmet inom IPv4 
inte är tillräckligt för att svara mot behovet för Internets pågående och framtida 
expansion.  

Det nya protokollet har följande egenskaper: 

• Ett utökat adressutrymme där IPv6 har en adressmängd som kan uttryckas 
som 3.4 x 10 upphöjt till 38 eller 430 triljoner triljoner triljoner vilket 
innebär 4 miljoner adresser per kvadratmeter jordyta.  

• Innehåller IPsec - en standard för säker kommunikation från ändpunkt till 
ändpunkt t ex via VPN-teknik (Virtual Private Network) som byggts in 
från början till skillnad från IPv4 som saknar denna typ av säkerhet 

• Kvalitetssäkring genom att en speciell "flow label" används som möjliggör 
identifiering av flöden och kan genom denna metod hantera trafiken i 
olika prioriteringklasser 

• Generell header-kompression vilket ger mindre belastning på nätet 
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• En funktion som kallas "neighbor unreachability detection” upptäcker när 
en router faller ifrån vilket medger tidigare upptäckt och åtgärd av 
problem på nätnivån för överföring av information genom t ex Internet 

• Kan hantera s.k. mobile IP på ett bättre sätt (mobile IP har inget att göra 
med trådlös IP-kommunikation - det innebär snarare möjlighet att bli 
nådd på en och samma IP-adress trots att man förflyttat sig till annan plats 
och därmed bytt nät). 

 

. 
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Bilaga 4 - Förkortningsordlista och 
begreppsförklaringar 

I denna bilaga återfinns de begrepp och förkortningar som använts i rapporten. 

Avlämningspunkt  Det ställe på Internet från vilken 
namnserveroperatörerna ansvarar för transporten av 
IP-paket till och från sina namnservrar. 

BIND (Berkeley Internet Name Daemon) programvara för 
namnservrar 

Cachning Tillfälligt lagrade DNS-data som, när deras 
giltighetstid gått ut, försvinner vid omstart av datorn 

DNS  (Domain Name System) domännamnsystemet (se 
bilaga 2). 

DNS-operatörer  Företag eller organisationer som driver DNS för en 
viss domän/zon. 

DNS-tjänsten  I denna rapport en tjänst som tillhandahåller 
information från domännamnsträdet på begäran av 
frågeställaren som kan vara en slutanvändares PC. 
Kan utryckas som den tjänst som översätter namn på 
t.ex. hemsidor eller e-postadresser till IP-adresser och 
omvänt på begäran av frågeställaren. (se bilaga 2) 

Domän En nivå i domännamnshierarkin 

Domännamn  Ett namn som motsvarar en IP-adress, t ex pts.se. 

 

Domännamnsystemet  Se bilaga 2  

Domännamnsträdet Domännamnssystemets hierariska struktur med rot i 
toppen, toppdomäner på nivå två och 
huvuddomäner på nivå tre etc. 

DOS-attack  (Denial of Service-attack) 
Tillgänglighetsförhindrande attack, vanligen utförda 
genom avsiktlig överbelastning 

GAC (Governmental Advisory Committee) ett rådgivande 
organ till ICANN med nationella representanter som 
bidrar med sina respektive länders syn på DNS. 
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IANA  (Internet Assigned Numbers Authority) organisation 
med ansvar för de parametrar och värden som 
används i olika internetstandarder.  

ICANN  (Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers) organisation med bland annat ansvar för 
policies kring fördelningen av IP-nummer och 
domännamn.  

IETF Internet Engineering Task Force, Internationell 
standardiseringsorganisation för Internets protokoll 

ISP  Internet Service Provider, Internetoperatör som 
förvärvsmässigt transporterar IP-paket från 
avsändare som är någon annan och utanför det egna 
nätet till en tredje part 

IP  (Internet Protocol) kommunikationsprotokoll som 
handhar adressering, vägval och överföring av IP-
paket på Internet på det som kallas nätverksnivån. 

IP-adress  Numerisk adress till en dator eller annan utrustning i 
ett IP-nät. Adressen skrivs vanligen som fyra heltal 
åtskiljda med punkter (t.ex. 123.45.67.8) 

IPv4  Internet Protocol, version 4 (32-bitars IP-adress).  

 

IPv6  Internet Protocol, version 6 (128-bitars IP-adress).  

ISP  (Internet Service Provider), se Internetoperatör. 

Knutpunkt  Se Internetknutpunkt. 

Knutpunktsoperatörer  Företag eller organisationer vars huvudsakliga 
verksamhet består i att driva faciliteter för 
sammankopplingspunkter mellan flera olika 
operatörers nät. 

Masterserver I DNS-sammanhang den namnserver som förvaltar 
sin zons databas i vilken ändringar görs för zonen 
och från vilken de övriga namnservrarna för zonen 
hämtar databasen. 

MD5 Algoritm för att utifrån en given informationsmängd 
beräkna en checksumma som bifogas informationen 
t.ex. innan den skickas över Internet. Används för att 
kontrollera att innehållet inte ändrats vid 
mottagandet. 
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NIC-SE  (Network Information Centre Sweden) NIC-SE AB 
hanterar på uppdrag av sin ägare II-stiftelsen 
administration och drift av det svenska 
domännamnsregistret .se.  

Ompekning ändring av en post för en huvuddomän i 
kunddatabasen där IP-adressen för en namnserver 
bytts ut, vilket även ger ändrad zonfil för 
toppdomänen 

Redundans  Reservkapacitet t.ex. i form av en alternativ 
anslutningskabel eller dubblerad datorutrustning 

Resolver  Ställer DNS-frågor till olika namnservrar för att t.ex 
översätta namn till adress som en servicefunktion åt 
slutanvändare 

Robusthet I denna rapport förmågan att fungera trots svåra 
påfrestningar. 

Rotnamnserver  Dator eller samling datorer som innehåller en 
databas med information om rot-zonen som är den 
högsta nivån i DNS-hierarkin 

Router  Dator med programvara för vägvals för att styra 
trafiken mellan olika IP-nät 

SLA  (Service Level Agreement) servicegaranti i form av 
ett avtal där t. ex. ett företag som tillhandahåller en 
Internettjänst åtar sig att upprätthålla en viss kvalitet 
på sin tjänst med ersättningsskyldighet om 
tjänstetillhandahållaren inte uppfyller avtalade krav 
som avtalats.  

Slavserver Namnservrar i DNS som hämtar uppdaterade kopior 
på deras respektive zons databas från masterserven 
för zonen. 

SOF Sveriges Internetoperatörers Forum är ett 
samarbetsorgan för de svenska huvudoperatörerna 
på Internet i Sverige. Med en svensk huvudoperatör 
menas en organisation som bedriver nätverksamhet 
på Internet i Sverige och som har direktkoppling till 
de olika nationella knutpunkterna för utbyte av 
Internettrafik i Sverige.  

TLD  (Top Level Domain) Samlingsnamn för 
toppdomäner för länder, s.k ccTLD:er och generiska 
toppdomäner, s.k. gTLD:er. 
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T-SIG Metod att signera en informationsmängd med 
symmetriska krypteringsnycklar dvs. avsändare och 
mottagare har samma nyckel för kryptering och 
dekryptering. Mottagaren av en datafil t.ex. en 
slavserver som tar emot en zonfil från sin master, 
kan förvissa sig om att innehållet inte ändrats och att 
den är äkta dvs. kommer från förväntad avsändare. 

 

Toppdomän  Nivå i DNS-hierarkin som ligger närmast under 
högsta nivån dvs. rot 

UDP  (User Datagram Protocol) Enklare 
transportprotokoll som saknar funktioner för 
säkerhet och felhantering och som snabbt levererar 
IP-paket efter bästa förmåga. 

Webb Dator försedd med utrustning för att presentera och 
distribuera lättillgänglig information till användare 
anslutna till Internet 

 


