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Säkerhet i domännamnssystemet 
 

 Post- och telestyrelsen 

Förord 
 
PTS arbetar bland annat med frågor som rör Internets säkerhet, tillgänglighet och 
tillförlitlighet, vilket även omfattar dess domännamnssystem. Tillgång till korrekt 
information från domännamnssystemet är avgörande för användarnas åtkomst till 
önskad webb och att kunna skicka e-post till avsedd mottagare och därmed 
användarnas tillit till Internet som kritisk infrastruktur. 
  
Denna rapport har tagits fram i syfte att sprida kunskap om sårbarheter i Internets 
domännamnssystem och vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra 
säkerheten. Rapporten beskriver även vilka konsekvenserna kan bli vid angrepp 
och störningar samt hur en nyligen standardiserad teknik kan förbättra säkerheten 
i domännamnssystemet. Dessutom redogörs för en test som PTS låtit genomföra 
för införande och användning av denna teknik som kallas DNS Security 
Extensions eller DNSSEC. Genom användning av de säkerhetsfunktioner som 
omfattas i DNSSEC, kan tilliten till domännamnssystemet öka genom att 
möjlighet ges till upptäckt av felaktig eller falsk information. 
 
Rapporten har författats av Anders Rafting. 
 
 
 
 
 
Marianne Treschow  
Generaldirektör 
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Sammanfattning 
Dagens svenska samhälle är beroende av att Internet fungerar tillfredsställande 
vilket även inbegriper det för användbarheten kritiska domännamnssystemet 
(DNS). Falsk DNS-information medför risk för att e-posttrafik leds till oönskat 
ställe, annans information stjäls eller att transaktioner störs. Om exempelvis en 
viss webbplats efterfrågas, kan falsk DNS-information göra att användare hamnar 
på en oavsiktlig webbplats som kan ha bedrägligt innehåll eller på ett bedrägligt 
sätt lockar användare till visst agerande. Post- och telestyrelsen (PTS) vill därför 
främja åtgärder som vidtas för ökad tillgänglighet och tillit till Internets DNS, 
bland annat genom att använda de nyligen standardiserade säkerhetsfunktionerna 
för domännamnssystemet, DNS Security Extensions (DNSSEC), vilket ger 
möjlighet till upptäckt av manipulerad och förfalskad information genom 
användning av digitala signaturer.  

Den svenska toppdomänen .se är den första nationella toppdomänen i världen att 
införa DNSSEC, som är en säkrare teknik för namnuppslagning på Internet. Det 
räcker dock inte att .se-zonen kan hantera DNSSEC. Namnservrar för 
underliggande domäner och användarens namnserver som sköter uppslagningen 
av namn till adress s.k. resolver, måste också kunna hantera tekniken. Då 
administratören för den svenska nationella toppdomänen (.se) dvs. II-stiftelsen 
(IIS) för närvarande håller på att testköra och snart sätter DNSSEC i produktion, 
har PTS låtit genomföra ett test av DNSSEC i se-domänen. Testet genomfördes i 
rollen av en typisk tillhandahållare av DNS t.ex. en namnserveroperatör som kan 
hantera DNS men ännu inte DNSSEC och som vill kunna leverera säkra svar på 
förfrågningar till DNS.  

Resultatet av utförda tester visar att införandet av DNSSEC generellt sett är enkelt 
att genomföra för namnserveroperatörer. Det som saknas är automatiserade och 
standardiserade verktyg för nyckelgenerering och zonsignering, vilket är en viktig 
förutsättning för att användandet av DNSSEC skall ta fart och för att kritiska och 
komplicerade rutiner, som ännu måste göras manuellt, inte ska äventyra den 
förhöjda säkerhet som DNSSEC i övrigt för med sig.  

Trots de brister som nämnts ovan, är DNSSEC rätt väg att gå för att få ökad tillit 
till DNS-tjänsten och därmed Internet. DNSSEC måste i första hand införas hos 
de aktörer som är verksamma på de högre nivåerna i DNS-hierarkin, dvs. de 
aktörer som aktivt har DNS-administration som ett av sina affärsområden och 
därmed vara drivande i spridningen av DNSSEC. När detta skett, kan företag, 
myndigheter och organisationer med höga krav på säkerhet efterfråga DNSSEC 
hos sina operatörer och i förekommande fall införa DNSSEC i de namnservrar 
t.ex. resolvrar som de själva hanterar. 
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Summary 
Internet users of today consider that the availability and the security for the 
Internet should be satisfactory and this also applies to the crucial DNS service. A 
number of different functions are required to ensure correct, traceable and 
sufficiently rapid responses to DNS queries. This report is oriented towards the 
functions that are of importance for availability and security of DNS with a 
particular focus on the deployment and use of the IETF standard DNS Security 
Extensions also called DNSSEC.  

The Swedish top-level domain .se is the first national top-level domain in the 
world to introduce DNSSEC – a more secure technique for name resolving on 
the Internet. However, it is not enough that the .se zone is configured for 
DNSSEC. Underlying domains and the end-users’ name servers also need to be 
configured to support DNSSEC. In line with the introduction of DNSSEC 
performed by the Foundation for Internet Infrastructure (IIS), Post- och 
Telestyrelsen (National Post and Telecom Agency in Sweden) has performed tests 
of DNSSEC on the .se-domain. In this work experts have been engaged whose 
work, apart from a description of functionality and definitions in DNSSEC, has 
been focused on testing the implementation and administration of DNSSEC on a 
sub-domain to .se. 

Result of performed tests shows that the implementation of DNSSEC generally is 
simple to perform. What is missing today are good tools for automation of 
DNSSEC-administration (key generation and zone signing). A standardization of 
such tools feels like a necessity for the usage of DNSSEC to take off. Otherwise, 
the increased manual work needed for administration will counteract the increased 
security that DNSSEC offers.  

Despite the imperfections mentioned above, DNSSEC is the right choice to 
achieve increased trust to the DNS and the Internet as a whole. In the first place 
DNSSEC should be implemented at operators in higher levels of the DNS 
hierarchy. When this has happened, enterprises, organisations and authorities with 
heavy security demands, can ask for DNSSEC support at their DNS operators 
and if applicable implement DNSSEC in those nameservers e.g. resolvers they 
administer themselves. 
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1 PTS främjar säkrare DNS-tjänst 
 

1.1 Att främja säkerhet i domännamnssystemet är en av 
åtgärderna för ett säkrare Internet 

 
PTS har, i sitt tidigare regeringsuppdrag Strategi för att säkra Internets 
infrastruktur (PTS-ER-2005:7), vilken rapporterades till regeringen 2005 och i 
regeringsuppdraget Strategi för ett säkrare Internet i Sverige (PTS-ER-2006:12) 
som rapporterades till regeringen 2006, föreslagit att PTS bland annat skall främja 
införandet och användandet av ett standardiserat säkerhetstillägg till 
domännamnssystemet (DNS) DNS Security Extensions (DNSSEC). PTS har 
föreslagit att PTS skall fortsätta att informera om risker, hot och sårbarheter i 
samband med användning av Internet. Detta omfattar även information om 
lämplig utformning och hantering av DNS-tjänsten hos företag, myndigheter och 
organisationer. Denna rapport är ett led i sådan information. 
 

1.2 PTS vill sprida kunskap om hur DNSSEC kan införas och 
användas 

 
Syftet med denna rapport är att beskriva sårbarheter och hot mot DNS-tjänsten 
samt att redovisa ett test som genomförts av en standardiserad metod för säkrare 
DNS. Målet är att öka förståelsen hos Internetanvändare för hur viktig tillgången 
till korrekt och äkta DNS-information är samt hur tilliten till DNS och därmed 
Internet kan öka genom införande och användning av DNSSEC. Effekten 
förväntas bli att olika kategorier av användare efterfrågar DNSSEC hos sin 
namnserveroperatör ledande till att DNSSEC börjar tillhandahållas och användas. 
 

1.3 Test av införande och användning av DNSSEC 

Då administratören för den svenska nationella toppdomänen (.se) dvs. II-
stiftelsen (IIS) för närvarande håller på att testköra och snart sätter DNSSEC i 
produktion, har PTS låtit genomföra ett test av DNSSEC i se-domänen. Testet 
genomfördes i rollen av en typisk tillhandahållare av DNS t.ex. en 
namnserveroperatör som kan hantera DNS men ännu inte DNSSEC och som vill 
kunna leverera säkra svar på förfrågningar till DNS, genom att möjlighet finns till 
spårbarhet och upptäckt av felaktigheter. Inom ramen för detta arbete har 
Netlight Consulting AB anlitats vars uppgift, utöver en beskrivning av 
funktionalitet och definitioner i DNSSEC, varit att testa DNSSEC med avseende 
på införande, drift och användning av en subdomän till .se. 

1.4 Läsanvisningar 

Rapportens huvuddel beskriver motiv till införande och användning av DNSSEC 
för att få en säkrare DNS-tjänst och därmed bidra till att säkra den egna 
verksamheten och få ett ökat förtroende för Internetbaserade tjänster i stort. Den 
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kan därför läsas av generalister och av dem som vill veta varför ökad säkerhet i 
DNS behövs, på vad sätt DNSSEC kan förbättra säkerheten samt hur olika 
kategorier av användare ska kunna dra nytta av den ökade säkerheten som 
DNSSEC kan ge. Förkortningar och begrepp förklaras i bilaga 1. En kortfattad 
beskrivning av DNS finns i bilaga2.  

För den tekniskt intresserade finns i bilaga 3 den fullständiga rapporten från testet 
av införande och användning av DNSSEC med detaljerade tekniska beskrivningar 
av installation, konfiguration, signering, loggning etc. 
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2 Ett säkert domännamnssystem är viktigt i ett 
robust Internet 

2.1 Domännamnssystemet underlättar användningen av 
Internet 

För att information skall kunna sändas till en viss destination på Internet, krävs att 
varje ansluten dator tilldelas en unik adress så att informationen hittar fram. 
Adresserna är numeriska och ingår i nätverksprotokollet Internet Protocol (IP) 
och kallas därför IP-adresser som på grund av sin karaktär är svåra att komma 
ihåg. För att göra Internet mer användarvänligt används därför 
domännamnssystemet (DNS) i vilket kopplingen mellan IP-adress och 
domännamn görs. DNS är dels en databas som lagrar Internets adresser och 
domännamn, dels ett kommunikationsprotokoll som förmedlar svar på frågor 
som ställs till DNS. En mer utförlig beskrivning av DNS finns i bilaga 1. 

 

2.2 Utan DNS fungerar inga tjänster på Internet 
I stort sett alla som är beroende av att ha tillgång till Internet är också beroende av 
tillgång till ett tillförlitligt DNS. Bristande tillgång till DNS försvårar eller 
omöjliggör användningen av offentliga och kommersiella tjänster på Internet. 
Utan DNS kan inte en angiven webbadress översättas till de IP-adresser som 
Internet använder för att styra trafiken till rätt ställe. Många företag är starkt 
beroende av att deras webbplatser via DNS enkelt kan nås genom angivande av 
webbadressen. Även e-post används till mer eller mindre kritisk verksamhet och 
skulle inte fungera praktiskt utan DNS. När e-post skickas görs ett antal anrop till 
DNS för att meddelandet skall kunna nå fram till rätt adressat. Vissa företag 
bygger således hela sin verksamhet på att Internet och DNS fungerar.  
 
De stora operatörerna planerar övergång till paketförmedlad kommunikation för 
all slags elektronisk kommunikation i det som ofta kallas Next Generation 
Network (NGN). I NGN-konceptet ingår uppkoppling med Session Initiation 
Protocol (SIP) som kommer att behöva anropa DNS. När NGN med SIP 
successivt har genomförts om några år, kommer DNS att vara en alltmer kritisk 
funktion, t.ex. för att koppla upp telefonsamtal, vilket kommer att ställa ökade 
krav på tillförlitligheten till DNS-tjänsten. 
 

2.3 DNS-tjänsten kan störas eller slås ut 
Idag fungerar DNS för det mesta tillfredsställande och risken att DNS-tjänsten 
inte fungerar är liten. Det finns dock sårbarheter som kan göra sig gällande genom 
misstag eller som kan utnyttjas i illvilligt syfte för att orsaka skada och störa eller 
styra om trafik. Det finns anledning att befara att fortsatta angrepp kommer att 
riktas mot kritiska infrastrukturella logiska funktioner som DNS, för att slå ut eller 
allvarligt störa samhällsviktig elektronisk kommunikation. En 
överbelastningsattack mot DNS orsakad av att frågeställare ställer upprepade 
frågor i stor mängd i illvilligt syfte till DNS, kan medföra att DNS-tjänsten inte 
kan upprätthållas. Andra sätt att störa DNS-tjänsten är angrepp mot förbindelsen 
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för överföringen av DNS-information som namnservrarna är beroende av eller 
angrepp mot namnservrarna i sig.  
 

2.4 DNS-informationens riktighet och äkthet kan inte 
kontrolleras 

Även om tillgängligheten till DNS i allmänhet är god, kan man vara mer orolig för 
tilliten till de svar som DNS levererar. Genom intrång i namnservrar i syfte att 
manipulera DNS-data eller falska namnservrar, kan svar som fås på 
adressförfrågningar till DNS innehålla felaktig information. Samma sak kan hända 
om ett angrepp sker av en s.k.man-in-the-middle, där en antagonist kan läsa, 
tillföra och ändra meddelanden som skickas mellan två parter utan att någondera 
parten vet om att länken mellan dem har blivit komprometterad Hittills har det 
inte varit möjligt att verifiera vem som ursprungligen lagt in viss information och 
att avgöra att informationen inte ändrats på vägen, vilket medför att risk för 
felaktig eller förfalskad adressinformation fås.  

2.5 Vad kan hända om DNS-informationen är falsk eller 
felaktig? 

Falsk DNS-information medför risk för att trafik leds till oönskat ställe, annans 
information stjäls eller att transaktioner störs. Om exempelvis en viss webbplats 
efterfrågas, kan falsk DNS-information göra att användare hamnar på en 
webbplats som kan ha bedrägligt innehåll eller på ett bedrägligt sätt lockar 
användare till visst agerande. Som exempel kan en obehörig person ha inplanterat 
en falsk IP-adress för t.ex. www.pts.se s.k. cache poisoning, med en giltighetstid 
på t.ex. 30 dagar, utan att den kan påverkas av giltighetstiden för ovanliggande 
zoner. Detta är olyckligt, för det betyder att för att få bort den falska uppgiften 
från DNS, måste varje resolver, som har den lagrad, rensa adressinformation som 
finns lagrad i minnet som i dessa sammanhang ofta kallas cache.  

Om DNS levererat en adress som är falsk eller felaktig, finns risk för att känslig 
information hamnar i fel händer eller att efterfrågad information inte kan hämtas. 
Ett företags webbplats kan bli ”osynlig” på Internet om adressen till den 
manipuleras, vilket kan leda till ekonomiska förluster, särskilt om e-handel via 
webbplatsen bedrivs av företaget. Bankernas tjänster via Internet kan bli 
otillgängliga om kunderna inte kan nå deras webbplatser med besvärande 
konsekvenser för alla berörda parter. Myndigheter kan vid förfalskad DNS-
information inte nå ut med sin information och deras interaktiva tjänster kan inte 
användas av kunderna osv. 

2.6 Vilken säkerhet finns idag? 
DNS består av ett stort antal domäner som i sin tur är indelade i driftsmässigt 
hanterbara administrativa områden som kallas zoner. Varje zon har en ansvarig 
administratör. Den databas som finns lagrad på namnservrar i en zon benämns 
zonfil. T.ex. ansvarar IIS för zonen .se medan PTS ansvarar för zonen pts.se. 
Båda dessa zoner ingår i se-domänen. När namnserveroperatörer för över 
zonfilen från en domäns masterserver eller distributionspunkter till dess 
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slavservrar, finns idag skydd mot förändring under överföringen med hjälp av 
elektroniska transaktionssignaturer genom Transaction Signatures (T-SIG), vilket 
gör att förändring kan upptäckas. T-SIG är definierad i RFC 2845 och använder 
sig av symmetrisk kryptoteknik. Genom att de kommunicerande noderna utbyter 
en gemensam hemlig nyckel kan integriteten hos mottagen data verifieras. 
 
Korrupt data i zonfilen kan vara ett resultat av att angrepp skett mot processen 
för dynamiska uppdateringar. Den teknik som en angripare vanligtvis använder 
för att åstadkomma detta dvs. utnyttja en falsk avsändaradress s.k. IP-adress 
spoofing, kan också utnyttjas av en antagonist för att attackera zonfilsöverföring 
mellan masternamnserver och slavserver och på så sätt föra in korrupt data i 
slavserverns zonfil.  
 
T-SIG saknar dock lämplig metod för nyckeldistribution och använder sig av en 
hemlig delad nyckel, vilket gör att metoden mest lämpar sig i filöverföringar 
mellan ett fåtal namnservrar. Detta förhållande gör T-SIG praktiskt oanvändbar 
för vanliga DNS-frågor. Vidare säkerställs inte varje objekt i filen, varför en 
manipulerad post kommer att kunna ingå i den signerade zonen utan att felet kan 
upptäckas. En antagonist som kommer över nyckeln kan uppträda som en 
betrodd namnserver och överföra manipulerad information utan att det upptäcks.   

För att minska risken för missbruk av t.ex. spammare, har de flesta operatörer för 
primära och sekundära namnservrar (åtminstone på toppdomännivå (TLD) 
spärrat möjligheten till vidare överföring av hela zonfilen till tredje part (AXFR), 
utom för de särskilda fall där detta är befogat. 
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3 DNS-tjänstens tillförlitlighet kan förbättras genom 
generella åtgärder 

3.1 Grundäggande krav på DNS 
Vissa grundläggande krav måste ställas på DNS för varje enskild domän. Enligt 
standarden för DNS ska underliggande domäner hanteras av minst två separata 
namnservrar. Dessa bör vara fysiskt separerade och placerade på olika nätsegment 
för att bästa tänkbara tillgänglighet ska kunna upprätthållas. 
 
I DNS finns s.k. NS-poster som pekar ut en domän. Alla NS-poster för en viss 
domän måste existera i den underliggande zonen. I den överliggande zonen 
används NS-poster för att överlåta ansvaret för en viss domän till andra servrar. 
Denna lista av datorer skall enligt DNS-dokumentationen finnas införda även i 
den zonfil som "tar emot" ansvaret, och som innehåller övriga data om zonen. 
Listorna måste hållas synkroniserade, så att alla NS-poster som förekommer i 
zonfilen för den överliggande domänen också återfinns i den underliggande 
domänen. Listan i den överliggande zonfilen uppdateras inte automatiskt, utan 
endast efter "manuell" anmälan till ansvarig registreringsenhet. Vid förändring 
som leder till behov av ändring i överliggande zon är det den underliggande 
zonens administrativa kontaktperson som har ansvaret för att utan dröjsmål se till 
att registreringsenheten meddelas om detta. 
 

3.2 Anslutningen till Internet måste vara tillräckligt god 
Anslutning till Internet måste vara tillräckligt god för att DNS-trafik ska kunna 
förmedlas och för att namnservrarna överhuvudtaget ska kunna nås. Detta 
innebär i praktiken att Internetanvändare och namnserveransvariga, som har höga 
tillgänglighetskrav, bör ha dubbla Internetanslutningar med olika fysisk 
kanalisation en god bit in i Internets infrastruktur fram till någon form av 
knutpunkt med alternativa vägar för att klara t.ex. ett kabelavbrott.  
 
Domännamnsinnehavare t.ex. ett e-handelsföretag, bör se till att tillgängligheten 
är tillräckligt god till de namnservrar som hänvisar användare till de adresser på 
Internet som man vill exponera för omvärlden t.ex. webbservrar och e-
postservrar. En god regel är därför att alltid, företrädesvis hos olika operatörer 
med skilda infrastrukturer, ha minst två namnservrar för att minska risken att 
användare kunder inte kan nå önskade destinationer. 
 

3.3 Namnservrar bör ha överkapacitet för att klara 
överbelastningsattacker och vara korrekt konfigurerade 

För att öka förmågan att klara tillgänglighetsattacker s.k. Denial of Service (DoS) 
mot namnservrarnas för att minska deras förmåga att besvara frågor, är det viktigt 
att namnservrarna har överkapacitet när det gäller minne, processorkraft etc. och 
att de är tillräckligt många. För en angripare blir det då svårare att nå fullständig 
framgång Dessutom bör åtgärder vidtas för att aktivt kunna filtrera bort denna typ 
av attacker.  
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En annan viktig faktor är att se till att domänens namnservrar är korrekt 
konfigurerade, så att t.ex. alla namnservrar i zonen har samma information och att 
berörda namnservrar fungerar korrekt. För detta ändamål finns möjlighet att på 
Internet testa sin DNS för att se om felaktigheter finns, exempelvis på IIS 
webbplats där möjlighet finns att genom testet DNSCHECK kontrollera att en 
viss domän är tillgänglig på rätt sätt. RFC 2276 beskriver hur Internetleverantörer 
och Internetanslutna organisationer kan konfigurera sin utrustning för att minska 
effekterna av olika tillgänglighetsattacker. 
 

3.4 Säkerhet kan förbättras genom säkrare administration 

Utöver det skydd som DNSSEC ger, kan ökad säkerhet uppnås genom förbättrad 
administration och genom den av namnserveroperatörer allmänt tillämpade 
tekniken T-SIG för att skydda zonfilsöverföring, beskrivet i punkt 2.6.  

Om en zonfil är felaktig trots användning av T-SIG, kan det vara ett resultat av att 
felaktig eller falsk data matats in i zonfilen medvetet av en angripare eller genom 
misstag av zonadministratören. Riskerna för detta kan minimeras genom att säkra 
rutiner och regelverk införs för administration av zonen. Till exempel bör alla 
zonfiler och andra konfigurationsfiler ha korrekta läs- och skrivrättigheter, vara 
säkerhetskopierad och även underhållas i ett versionshanteringssystem. Ibland kan 
det vara befogat att ha selektiv åtkomst för utvalda användare till vissa 
namnservrar genom att köra dem i s.k. stealth mode. Programvaran som hanterar 
DNS, t.ex. Berkeley Internet Name Domain (BIND), kan köras i separata 
skyddade minnesareor, för att försvåra oönskad åtkomst till data vid ett intrång 
eller för att hårt avgränsa olika administrativa domäner som hanteras i samma 
dator.   
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4 Ökad säkerhet i DNS-tjänsten genom DNSSEC 
Med nuvarande tekniska lösningar kan inte DNS-information som överförs 
varken garanteras vara korrekt eller äkta dvs. med säkerhet kunna sägas komma 
fram oförvanskad och från den äkta källan.  

I maj 2005 kom efter nära tio års arbete en internationell standard från Internet 
Engineering Task Force (IETF) för säkerhetsfunktioner i form av tillägg till DNS 
som kallas DNS Security Extensions eller DNSSEC. Genom DNSSEC fås säkrare 
informationsöverföring mellan namnservrarna vilket medför ökade möjligheter att 
upptäcka förekomsten av manipulerad eller falsk DNS-information. 
Tillförlitligheten till de svar på adressförfrågningar som DNS levererar kan 
därmed stärkas avsevärt. 

4.1 DNSSEC baseras på digitala signaturer 

DNSSEC använder sig av kryptografiska nycklar tillsammans med checksummor 
som beräknas på översänd information. Det innebär att en DNSSEC-anpassad 
zon använder en hemlig nyckel för kryptering av checksumman på avsändarsidan 
och tillhandahåller en publik nyckel för dekryptering av checksumman på 
mottagarsidan. Som grund för denna s.k. asymmetriska krypteringsteknik, skapas 
ett nyckelpar baserat på ett gemensamt certifikat där den ena nyckeln är hemlig 
s.k. privat nyckel, medan den andra är tillgänglig för alla s.k. publik nyckel. 
Checksumman som krypterats med den privata nyckeln utgör en s.k. digital 
signatur som skickas med och som enbart kan dekrypteras med tillhörande 
publika nyckel i det specifika nyckelparet. 

Frågeställaren som fått svar från en namnserver, kan beräkna en egen 
checksumma för den mottagna informationen och jämföra den med den 
medskickade checksumman som beräknats och krypterats av avsändaren. Om 
mottagen checksumma kan tolkas och är lika med den som beräknas av 
mottagaren, kan mottagaren vara säker på två viktiga ting nämligen  

• att informationen kommer från förväntad källa 

• att informationen inte har förvanskats på vägen. 

För att kunna säkerställa äkthet och integritet av DNS-informationen, måste både 
den namnserver som ställer frågor om adresser, en s.k. resolver, och den 
namnserver som ger svar på frågorna, vara konfigurerade för att använda 
DNSSEC. Den svarande namnservern måste ha sin zon signerad (med sin privata 
nyckel) och den frågande resolvern måste konfigureras med motsvarande publika 
nyckel, och därmed bli vad vi fortsättningsvis i denna rapport kallar 
”säkerhetsmedveten”.  

I exemplet med .se-domänen innebär det att Stiftelsen för Internetinfrastruktur 
har signeringsnycklar för att signera alla poster i .se-zonen. 
Domännamnsinnehavare i .SE behöver framställa egna nycklar för sin zon. För 
att skapa en koppling mellan domänen, innehavaren och innehavarens öppna 
nyckel kan innehavaren få ett fingeravtryck av sin öppna nyckel signerad av .se:s 
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hemliga nyckel. Genom att .se publicerar sin öppna nyckel kan andra användare 
senare verifiera nycklar som är signerade med .se:s hemliga nyckel. 

4.2 DNSSEC skyddar mot manipulation och förfalskning  

Genom DNSSEC kan äktheten och integriteten i svar på DNS-frågor verifieras 
vilket gör det svårt för en antagonist att lyckas med att förvanska DNS-data under 
transport utan att det upptäcks. DNSSEC skyddar också mot angrepp som går ut 
på att någon tar över den svarande namnserverns roll genom att svara innan den 
legitima namnservern hinner göra det i en s.k. man-in-the-middle-attack. Om en 
falsk namnserver på detta sätt lyckas med att svara först, förkastas svaret av den 
frågande parten, eftersom svarets signatur inte är korrekt 

I nedanstående figur beskrivs vad som händer när en slutanvändare via en 
DNSSEC-anpassad resolver frågar efter en webbadress som finns under se-
domänen.  

FFI och SINTEF hos 
PTS 2005-09-23

Resolver
Slutanvändare

1) www.pts.se?

4) www.pts.se=192.5.18.195

Plus signatur av pts.se

se

pts.se

2) www.pts.se ?

3)  www.pts.se?
5)  www.pts.se=192.5.18.195
Plus pts.se:s signatur som
verifierats av resolvern. 

 

1) Slutanvändaren skriver in www.pts.se i sin webbläsare. Webbläsaren 
skickar frågan vidare till en s.k. resolver som ska ta reda på sökt adress. 

2) Resolvern skickar frågan till en namnserver för se som hänvisar till pts.se 
och skickar med den publika nyckeln för pts.se för att svaret från den 
zonen skall kunna verifieras.  

3) Svaret från se verifieras av resolvern med se:s publika nyckel. Resolvern 
skickar frågan på nytt – nu till en namnserver för pts.se  

4) Namnservern för pts.se vet svaret och returnerar IP-adressen för 
www.pts.se inklusive en signatur gjord med den privata nyckeln för pts.se. 

5) Resolvern verifierar signaturen genom att den har .se:s publika nyckel och  
skickar verifierat svar till slutanvändaren. Genom signaturen vet resolvern 
att svaret kommer från rätt källa och det inte har ändrats på vägen.  
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4.3 Säkerheten bygger på förtroendekedja 

Som beskrivits ovan, kan en resolver ställa frågor till en signerad zon och verifiera 
svaren genom att ha dess publika nyckel konfigurerad och därmed vara 
säkerhetsmedveten. För att arkitekturen skall vara skalbar, behövs en lösning där 
helst bara en eller bara ett fåtal publika nycklar konfigureras. Denna problematik 
har konstruktörerna av DNSSEC varit medvetna om och löst genom att införa 
konceptet förtroendekedja (Chain of Trust), genom vilken flera redan säkra zoner 
länkas ihop. Genom att säkerheten hos underliggande zoner på detta sätt 
garanteras av överliggande zoner, behövs bara en enda publik nyckel för 
verifiering av svaret hos den frågande resolvern. På motsvarande sätt skulle 
signering av rotzonen, som är den högsta nivån i DNS-hierarkin, göra det möjligt 
att använda rotzonens publika nyckel för att verifiera signerade svar för alla 
underliggande zoner. Inom Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers (ICANN), som bland annat ansvarar för att förvalta domännamnen, 
finns signering av rotzonen på agendan. 

I bilaga 3 förklaras konceptet förtroendekedja i detalj.  

4.4 DNSSEC skyddar inte mot allt 

Exempel på andra påfrestningar som varken DNSSEC eller andra metoder för 
säker DNS skyddar mot, är olika överbelastningsattacker, intrångsförsök via 
brister i programvaror, exempelvis överfyllt minne s.k. buffer overflow och fel i 
protokollspecifikationer som exempelvis gör att fel personer kan utnyttja 
funktioner avsedda för ett fåtal. Denna rapport tar dock inte upp dessa aspekter i 
detalj.  

Det är viktigt att komma ihåg att DNSSEC ger möjlighet till spårbarhet och 
upptäckt av felaktigheter fram till och med resolvernivå, vilket innebär att 
överföringen av svar sista biten från resolver till klient inte säkras av DNSSEC. 
Detta innebär att trots att informationen som överförs till och med använd 
resolver är skyddad med DNSSEC, kan en angripare lyckas med att ge felaktig 
information till slutanvändaren, genom att ge sig ut för att vara användarens 
legitima resolver via en attack med en s.k. man-in-the-middle. Det är sannolikt att 
tillverkare av operativsystem inom några år kommer att ta fram DNSSEC-stöd i 
klientutrustningen så att DNS-tjänsten kan säkras hela vägen. 

DNSSEC förhindrar inte insyn, eftersom ingen kryptering sker av DNS-
informationen. Det är också värt att påpeka att DNSSEC är lika sårbart som 
traditionell DNS när det gäller störningar och angrepp på de 
kommunikationsförbindelser som används för att överföra DNS-informationen.  

4.5 Vad krävs för att börja använda DNSSEC? 

Innan Internetanvändare kan använda DNSSEC, måste denne ha tillgång till en 
DNSSEC-anpassad resolver i den egna organisationen eller hos den 
namnserveroperatör som man använder sig av. Berörd domännamnsinnehavare, 
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till exempel en bank, måste se till att signera sin domän genom att framföra sina 
önskemål till den vanligen externa DNS-operatör som man använder sig av. Det 
är också nödvändigt att tillhandahållare av DNSSEC på ett säkert sätt gör den 
publika krypteringsnyckeln tillgänglig för resolveradministratörer på ett säkert sätt. 
I DNSSEC-sammanhang, liksom i andra PKI-lösningar, skickas den publika 
nyckeln för underliggande nivå med i svaret tillsammans med hänvisningen till 
lämplig namnserver. Om exempelvis en fråga ställs om IP-adressen för 
www.pts.se till en namnserver för se-domänen, kommer svaret att, förutom 
hänvisning till namnserver för pts.se även innehålla den publika nyckel som skall 
användas för att verifiera svaret från pts.se.  

Eftersom det än så länge saknas DNSSEC-stöd ända ut till slutanvändarnas 
utrustning, påverkas deras agerande eller deras utrustning inte alls av att DNSSEC 
införs i den DNS-infrastruktur som de använder sig av, vilket innebär att varken 
anpassning av arbetsplatser eller utbildningsinsats för användare krävs.  

4.6 Vad kommer det att kosta? 

Att tillhandahålla DNSSEC för en organisation som hanterar en namnserver, 
innebär att vissa initiala investeringar måste göras. Aministrationen kommer att bli 
mer omfattande för att hantera nyckelutbyte och omsignering av zonen. 
Naturligtvis är det nödvändigt med utbildning i DNSSEC och uppgradering av 
befintlig namnserverprogramvara för stöd av DNSSEC. En mycket vanlig 
programvara är BIND (Berkeley Internet Name Domain), för vilken det krävs 
minst version 9.3.1 eller senare. För den dagliga driften måste nya rutiner införas 
för att hantera nyckelbyte och i förekommande fall regelbundet signera om 
zonfilen. Om DNSSEC-stöd kommer att påverka priset på DNS-tjänsten eller 
Internetaccessen för kunder till operatörer, är svårt att uttala sig om idag. 

4.7 Den svenska toppdomänen kan snart erbjuda DNSSEC 

I Sverige har Stiftelsen för Internetinfrastruktur som hanterar den svenska 
nationella toppdomänen .se, under drygt ett år kört DNSSEC i testdrift med 
externa deltagare och kommit en bra bit på väg mot att kunna erbjuda DNSSEC 
som tjänst. IIS har arbetat sen år 2000 med utvecklingen av DNSSEC och bl.a. 
genomfört och delvis finansierat olika former av utbildning i DNSSEC för 
operatörer och DNS-administratörer, senast genom ett par kurser under 2006. 

En del problem återstår att lösa t.ex. säker identifiering av den som administrerar 
nycklar för en domän. IIS har med sin officiella PGP-nyckel signerat .se-zonens 
DNSSEC-nyckel och tillika utvecklat ett prototypsystem för hantering av nycklar. 
En plan har utarbetats för att driftsätta DNSSEC i skarp produktion fullt ut. IIS 
har ambitionen och även möjligheten att bli den första toppdomänen i världen 
som kan erbjuda DNSSEC fullt ut för användare.  

Många organisationer i flera länder arbetar med DNSSEC. Vid sidan av IIS har 
administratörerna för den tyska (DENIC) respektive den holländska 
toppdomänen (SIDN) kommit längst i världen med tester av DNSSEC. 
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DENIC har undersökt möjligheterna att införa DNSSEC i mer än fem år och 
hittills utvärderat DNSSEC för själva driften. DENIC är, enligt vad de själva 
säger, berett att ta de steg som krävs för att kunna svara mot behoven hos 
Internetsamfundet inom detta område. 

Under 2003 testades DNSSEC av SIDN och NLnet Labs inom ramen för ett 
projekt kallat Secure Registry (SecReg) Project. SIDN kommer enligt egen utsago 
inte att kunna introducera DNSSEC förrän det existerande registreringssystemet 
byts ut. När DNSSEC kan implementeras i .nl-domänen är okänt. 

Administratören för domänerna com och net, säkerhetsföretaget Verisign, har sen 
två år undersökt möjligheter för 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.  

För .nu-domänen är DNSSEC än så länge endast på diskussionsstadiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Säkerhet i domännamnssystemet
 

Post- och telestyrelsen 21 

5 Test visar att det är enkelt att komma igång med 
DNSSEC 

 Med anledning av att administratören för den svenska nationella toppdomänen 
.se (II-stiftelsen) under det senaste året med framgång testat DNSSEC och inom 
en relativt snar framtid sannolikt sätter tjänsten i skarp produktion, har PTS låtit 
genomföra ett test av DNSSEC i se-domänen. I detta sammanhang kan påpekas 
att både namnservrar för underliggande domäner t.ex. pts.se och användarnas s.k. 
resolvrar som sköter uppslagningen av namn till adress genom frågor till DNS, 
också måste kunna hantera tekniken. Utgångspunkten för testet var att vi satte oss 
i rollen av en typisk tillhandahållare av DNS dvs. en namnserveroperatör för 
underdomäner som kan hantera DNS men ännu inte DNSSEC. 

5.1 Enkel installation och god funktion 

Resultatet av utförda tester, vars fullständiga redovisning finns i bilaga 3, visar att 
införande av DNSSEC generellt sett är enkel att genomföra för såväl 
namnserveroperatörer som resolveradminstratörer. Testerna visar också att 
DNSSEC tekniskt fungerar väl och levererar säkrade svar på förväntat sätt. 

Anvisningar angående DNS-programvaror, nyckelhantering m.m. är lätt att hitta 
på IIS-länken http://dnssec.nic.se/ och genom att ställa frågor till dnssec-
info@nic.se.  Även skapandet av den s.k. förtroendekedjan till se-domänen är 
enkelt, mycket tack vare IIS:s tydliga beskrivning av tillvägagångssättet samt 
genom ett användarvänligt verktyg. Även uppsättningen av DNSSEC för en 
namnsserver som ska verifiera mottagna svar på adressförfrågningar, en s.k. 
resolver, är lätt att genomföra.  

5.2 Brister och sårbarheter 

DNSSEC innebär otvivelaktigt en ökad komplexitet i hanteringen och därmed en 
potentiellt ökad risk för att fel inträffar exempelvis vid förnyelse av nycklar eller 
vid omsignering av zon. Zonfiler som signeras ökar flerfaldigt i storlek, vilket 
dock inte är något problem för zoner av se-domänens storlek. Införande av 
noggranna kvalitetssäkrade rutiner är nödvändigt för att undvika problem.  

Idag saknas automatiserade metoder för DNSSEC-administrationen. Framtagning 
av standardiserade verktyg för nyckelgenerering och zonsignering är nödvändigt 
för att användandet av DNSSEC skall ta fart och för att det ökade manuella 
arbetet inte ska förta den förhöjda säkerhet som DNSSEC i övrigt för med sig. 

Konsekvensen av felaktiga nycklar, är också viktigt att notera. Den grundläggande 
regeln är att med en inaktuell eller felaktig dekrypteringsnyckel i resolvern, saknas 
tillgång till samtliga destinationer på Internet som ligger i eller under den domän 
som nyckeln gäller för. 

Generellt för DNSSEC gäller att informationen till slutanvändaren om de effekter 
som uppstår vid ett felaktigt DNSSEC-svar helt saknas. Vid testerna var det enda 
som visades i webbläsaren meddelandet ”sidan kan inte visas”. Om e-post inte 
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kan skickas beroende på fel i DNSSEC-hanteringen fås heller ingen information 
om orsaken. 

Ett potentiellt problem är att den DNS-programvara, som sannolikt är vanligt 
förekommande i företagsinterna nätverk, Microsoft DNS, ännu saknar stöd för att 
agera DNSSEC-medveten resolver. 

5.3 Slutsatser och rekommendationer för DNSSEC-införande 

Trots de brister som nämnts ovan, är DNSSEC rätt väg att gå för att få ökad tillit 
till DNS-tjänsten och därmed Internet. Tekniken kommer som allt annat nytt att 
mogna och utvecklas vidare. Exempelvis pågår arbete på olika håll t.ex. inom 
DNSSEC Deployment Coordination Initiative http://www.dnssec-
deployment.org för att utveckla automatiserade rutiner för nyckelhantering etc.  

DNSSEC måste i första hand införas hos de aktörer som är verksamma på de 
högre nivåerna i DNS-hierarkin, dvs. de aktörer som aktivt har DNS-
administration som ett av sina affärsområden och därmed vara drivande i 
spridningen av DNSSEC. För dessa aktörer kan DNSSEC skapa en högre 
säkerhet, genom att förtroendekedjor skapas mellan toppdomäner, namnservrar 
för huvuddomäner och resolvrar som de själva administrerar. När detta skett, kan 
företag, myndigheter och organisationer med höga krav på säkerhet efterfråga 
DNSSEC hos sina operatörer och i förekommande fall införa DNSSEC i de 
namnservrar t.ex. resolvrar som de själva hanterar. Som tidigare nämnts, är det 
angeläget att den högsta nivån, domännamnssystemets rotzon, signeras, vilket 
skulle medföra att endast rotzonens publika nyckel skulle behövas i resolvrarna 
för att göra säkra namnuppslagningar för samtliga domäner med DNSSEC-stöd. 

. 
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Litteratur och länkar 
Strategi för att säkra Internets infrastruktur (PTS-ER-2005:7) 
Strategi för ett säkrare Internet i Sverige (PTS-ER-2006:12) 
 
De dokument s.k. RFC:er som beskriver DNSSEC är följande: 
RFC 4033: DNS Security Introduction and Requirements; 
RFC 4034: Resource Records for the DNS Security Extensions;  
RFC 4035: Protocol Modifications for the DNS Security Extensions. 
 
Mer information om DNSSEC finns bland annat på  
http://dnssec.nic-se.se/  
http://www.dnssec.net 
http://www.ripe.net/projects/disi/dnssec_howto 
http://www.dnssec-deployment.org 
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Bilaga 1 - Förkortningsordlista och begreppsförklaringar 
Här återfinns de begrepp och förkortningar som använts i rapporten. 

 

AXFR Överföring av en komplett zonfil från masterserver 
till slavserver (jfr. IXFR, där endast förändringar 
överförs) 

BIND Berkeley Internet Name Domain - programvara för 
namnservrar från Internet Systems Consortium, ISC 

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

DNS  Domain Name System eller Internets 
domännamnssystem 

DNSSEC DNS Security Extensions – standardiserat 
säkerhetstillägg till domännamnssystemet 

DENIC Adminstratören för den tyska nationella 
toppdomänen (.de) 

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. webbplatser 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 

Domännamnssystemet Se bilaga 2 

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

DOS-attack Denial of Service-attack eller tillgänglighetsattack, 
vanligen utförd genom avsiktlig överbelastning 

IETF Internet Engineering Task Force, Internationell 
standardiseringsorganisation för Internetteknik 
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IIS Stiftelsen för Internetinfrastruktur som hanterar 
administration och drift av den svenska nationella 
toppdomänen 

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

Masterserver Se nedan Primimärserver 

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. 

 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 Kan även beskrivas som den process 
där DNS-data för ett registrerat domännamn byts ut. 

NSD Name Server Daemon – programvara för 
namnservrar utvecklat av NLnet Labs 

Primärserver I DNS-sammanhang den namnserver som förvaltar 
sin zons databas i vilken ändringar görs för zonen 
från vilken de övriga namnservrarna för zonen hämtar 
databasen. Kallas även masterserver för en zon. 

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

Resolver  Namnserver i DNS som ställer DNS-frågor till andra 
namnservrar för att t.ex. översätta namn till adress 
som en servicefunktion åt slutanvändare 

Robusthet I denna rapport avses 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 
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SIDN Stichting Internet Domeinregistratie Nederland,  
administratören av den Holländska nationella 
toppdomänen. 

Sekundärserver Namnserver i DNS som hämtar uppdaterade kopior 
eller inkrementella uppdateringar på sin respektive 
zons databas från masterservern för zonen. Kallas 
också för slavservrar. 

Slavserver Se ovan Sekundärserver 

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 de krav som 
avtalats. 

SLD Second Level Domain – nivån under toppdomän t.ex. 
pts.se 

TLD  Top Level Domain -samlingsnamn för toppdomäner 
för länder, s.k. ccTLD:er (country code Top Level 
Domains) t.ex. .se och generiska toppdomäner, s.k. 
gTLD:er t.ex..com 

Toppdomän Nivån direkt under rot i DNS-hierarkin t.ex. .se 

T-SIG Secret Key Transaction Signatures for DNS är en 
metod att signera en informationsmängd med 
symmetriska krypteringsnycklar dvs. avsändare och 
mottagare har samma nyckel för kryptering och 
dekryptering.  

Webbserver Dator försedd med programvara och information för 
att presentera och distribuera lättillgänglig 
information i hypertextformat till användare anslutna 
till Internet 

 
Zon En del av en domän som en viss 

namnserveradministratör/operatör är ansvarig för. 
Exempelvis är PTS ansvarig för zonen pts.se som är 
en del av domänen .se 

 
Zonfil Den databas som finns i mastersevern för zonen och 

som med jämna mellanrum överförs till slavservrarna 
i en s.k. zonfilsöverföring 
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Bilaga 2 - Domännamnssystemet - en introduktion 
För att information skall kunna sändas till en viss destination på Internet, krävs att 
varje ansluten dator tilldelas en unik adress så att informationen hittar fram. 
Adresserna utgörs av nummer som varje nätansluten dator tilldelas. Dessa 
numeriska adresser används av nätverksprotokollet Internet Protocol (IP) och 
kallas därför IP-adresser. IP-adresserna är på grund av deras uppbyggnad svåra att 
komma ihåg. För att göra Internet användarvänligt finns därför s.k. domännamn 
kopplade till IP-adresserna. För att göra det möjligt för en dator att översätta 
domännamn till IP-adresser finns ett stödsystem i Internet som kallas 
domännamnssystemet (DNS). Domännamnssystemet håller reda på de olika 
adresserna och översätter domännamn till IP-adresser och tvärt om. Till en och 
samma IP-adress kan höra flera domännamn. 

Domännamnssystemet är byggt som ett träd med roten uppåt 

Domännamnssystemet är hierarkiskt uppbyggt och organiserat i en upp och 
nedvänd trädstruktur. På högsta nivån hålls trädet samman av dess rot. Under 
rotnivån finns de s.k. toppdomänerna som ingår i domännamnsträdet. Det finns i 
dag ca.250 olika toppdomäner. Toppdomänerna kan delas upp i två grupper: 
nationella toppdomäner (country code top level domain ccTLD), vilka motsvarar 
landskoder enligt ISO 3166-1- standarden t.ex. se, de, no och uk, och generiska 
toppdomäner (generic top level domains gTLD), som com, net och org. De 
nationella toppdomänerna kan även avse delar av en nation eller en större region 
t.ex. ax för Åland och eu för Europeiska Unionen. 

Domännamnen återspeglar domännamnssystemets hierarkiska uppbyggnad och 
har en toppdomän som sista synbara led. Till vänster om toppdomänenanges en 
eller flera underdomäner, Second-Level Domain (SLD), varav den närmast under 
toppdomänen brukar kallas huvuddomän.  

DNS baseras på lokalt ansvar och hänvisningar 

En stor fördel med det hierarkiska systemet är att ingen av de inblandade 
servrarna behöver ha mer information än att de kan hänvisa till den namnserver 
som antingen kan hänvisa vidare i sin tur eller ge den slutliga sökta IP-adressen 
som svar. De olika DNS-databaserna som ingår i den globalt distribuerade DNS-
databasen, behöver endast innehålla information om sin del av Internet och blir 
därför inte ohanterligt stora. 

Syftet med DNS är att avsändaren av ett meddelande som skall skickas från en 
dator till en mottagande dator inte behöver veta var den mottagande datorn 
befinner sig. Information om var den mottagande datorn finns ges i en iterativ 
process som utförs av en s.k. resolver som ställer frågan till DNS om IP-adressen 
för mottagande dator. De servrar som hanterar domännamnsinformation brukar 
benämnas DNS-servrar eller namnsservrar. Hela systemet bygger på att de olika 
namnservrarna hänvisar till nästa server nedåt i hierarkin. 
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För att ett meddelande skall komma fram måste det med andra ord finnas ett antal 
namnservrar som kan sköta vidarehänvisningen. I det fall DNS skulle vara 
otillgängligt finns möjlighet att använda IP-adresser i stället för domännamn, men 
t.ex. de flesta system för e-post fungerar inte utan DNS. Ett sätt att öka 
driftsäkerheten och förbättra kommunikationen är att se till att det finns flera 
namnservrar på samma nivå i hierarkin med kopierad – speglande – information. 
Om någon av servrarna skulle sluta fungera finns därmed alternativ som kan 
användas i stället. Den server som informationen kopieras från brukar kallas 
masterserver eller auktoritativ server. De servrar som har kopierad information 
brukar kallas slavservrar.  
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Sammanfattning 

Uppdraget 

Den svenska toppdomänen .se är den första nationella toppdomänen i världen att 
införa DNS Security Extensions (DNSSEC) - en säkrare teknik för 
namnuppslagning på Internet. Det räcker dock inte att .se-zonen kan hantera 
DNSSEC. Underliggande domäner och användarens namnserver måste också 
kunna hantera tekniken. I samband med att IIS inför DNSSEC vill nu PTS göra 
ett test av se-domänens DNSSEC. Inom ramen för detta arbete har Netlight 
anlitats i egenskap av expertkonsult. Netlights arbete har, utöver en beskrivning av 
funktionalitet och definitioner i DNSSEC, fokuserats på att testa DNSSEC med 
avseende på implementation och drift av en subdomän till .se. 

DNSSEC 

DNSSEC definierar en process där en “säkerhetsmedveten” resolver kan verifiera 
äktheten och integriteten i svar på DNS-förfrågningar gjorda till en ”säker” zon. 
Med äkthet menas att det går att säkerställa att mottagna data verkligen är 
skickade från den källa som resolvern tror har gjort det, och med integritet menas 
att det går att säkerställa att mottagen data är densamma som den som 
ursprungligen skickades. Funktionaliteten i DNSSEC som adderar denna säkerhet 
till DNS bygger på asymmetrisk kryptoteknik. För att kunna säkerställa äkthet och 
integritet av DNS-informationen så måste både den resolver som ställer frågorna 
och den namnserver som svarar vara konfigurerade för att använda DNSSEC. 
Den svarande namnservern måste signera sin zon (med sin privata nyckel) och 
den frågande resolvern måste konfigureras med motsvarande publika nyckel, och 
därmed bli säkerhetsmedveten. Förtroendekedjor kan sedan byggas upp mellan 
signerade zoner, där en överliggande zon garanterar säkerheten i den 
underliggande. På så vis kan resolvers konfigureras med ett fåtal nycklar.  

DNSSEC skyddar mot de scenarion där en antagonist förfalskar identiteten för en 
master- eller slav-server för en domän, eller identiteten för en caching forwarder. 
Genom att vara säkerhetsmedveten kan den frågande parten (caching forwardern 
eller resolvern) säkerställa äktheten och integriteten i svaret (under förutsättning 
att zonen är säker).  Det går därmed inte att lura denna att genom att skicka ett 
förfalskat svar. I samma kommunikationspunkter skyddar också DNSSEC mot 
s.k. ”man-in-the-middle”-attacker eftersom en antagonist inte kan föra in falsk 
information i en caching forwarder eller resolver genom att svara innan den 
legitima namnservern. Om en antagonist försöker göra detta förkastas svaret av 
den frågande parten eftersom svaret inte stämmer överens med den publika 
nyckeln som denna har konfigurerad eller har fått genom att följa en 
förtroendekedja. 
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Det är viktigt att påpeka att varken DNSSEC, eller någon annan metod inom 
ramen för det som brukar kallas Secure DNS, skyddar mot angrepp på 
kommunikationen mellan resolver och klient, DOS-attacker, intrångsförsök via 
programmatiska fel, exempelvis buffer overflows, eller fel i 
protokollspecifikationer som exempelvis gör att fel personer kan utnyttja 
funktioner avsedda för ett fåtal. DNSSEC i sig skyddar inte heller mot felaktigt 
inmatad information i zon-filen - via zon-administratör eller genom förfalskning 
av en klient för dynmaiska uppdateringar. Här finns dock kompletterade 
säkerhetsåtgärder inom ramen för Secure DNS. 

Resultat av utförda tester 

Implementationen av DNSSEC är generellt mycket enkel att genomföra i BIND 
9.3.x för rollen som ansvarig namnserver (master). Det är ett fåtal tydliga steg som 
genomförs och även skapandet av förtroendekedjan till .se-domänen är enkelt, 
mycket tack vare IIS’s tydliga beskrivning av tillvägagångssättet och verktyget 
KEYMAN. Även konfigurationen av en säkerhetsmedveten (DNSSEC-aktiv) 
resolver är lätt att genomföra, men ett stort problem är dock att den DNS-version 
som troligen oftast används i interna företagsnätverk, Microsoft DNS, helt saknar 
stöd för att agera DNSSEC-medveten resolver. 

Det som saknas i dagsläget är bra verktyg för automatisering av DNSSEC-
administration (nyckelgenerering och zonsignering). En standardisering av dylika 
känns som en nödvändighet för att användandet av DNSSEC skall ta fart. Annars 
riskerar det ökade manuella arbetet med detta att motverka den förhöjda säkerhet 
som DNSSEC i övrigt innebär. 

Generellt är informationen kring DNSSEC och de effekter som uppstår vid ett 
felaktigt DNSSEC-svar obefintliga för slutanvändaren. Det enda som visades i 
webbläsaren var ”sidan kan inte visas”. För e-post är problemen likartade. 
Beroende på hur e-postservern är konfigurerad kan det, om information fås 
överhuvudtaget, ta dagar innan användaren får information om att skickad e-post 
inte kom fram. Då finns det inte heller, i dagsläget, någon information om att det 
berodde på DNSSEC. 

Resultatet av felaktiga nycklar är även det viktigt att notera. Den grundläggande 
regeln är att med en felaktig nyckel konfigurerad i resolvern erhålls ingen tillgång 
till någonting på Internet som ligger i eller under den domän som nyckeln gäller 
för. Om en nyckel för t.ex. .se inte hålls uppdaterad i resolvern, riskerar man 
därmed att slå ut all åtkomst till domäner under .se för de som använder sig av 
denna resolver. 
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Abstract 

Assignment 

The Swedish top-level domain .se is the first national top-level domain in the 
world to introduce DNS Security Extensions (DNSSEC) – a more secure 
technique för name resolving on the Internet. However, it is not enough that the 
.se zone is configured for DNSSEC. Underlying domains and the end-users’ name 
servers also need to be configured. In line with the introduction of DNSSEC by 
IIS, PTS now wants to test DNSSEC on the .se-domain. In this work, Netlight 
has been engaged as an expert in the area. Netlight’s work has, apart from a 
description of functionality and definitions in DNSSEC, been focused on testing 
the implementation and administration of DNSSEC on a sub-domain to .se. 

DNSSEC 

DNSSEC defines a process where a “security-aware” resolver can verify the 
authenticity and integrity of answers to DNS queries made to a “secure” zone. 
Authenticity by determining that received data really is sent from the expected 
source and integrity by determining that the received data is the same as the data 
originally sent. The functionality in DNSSEC that adds this security to DNS is 
based on asymmetric cryptography. To be able to verify the authenticity and 
integrity of DNS information, both the resolver asking the questions and the 
responding name server need to be configured to use DNSSEC. The responding 
name server must sign its zon (using its private key) and the querying resolver 
must be configured with the corresponding public key, thus becoming “security-
aware”. Chains of trust can then be established between signed zones, where a 
zone higher up in the DNS hierarchy (parent-zone) guarantees the security of its 
secure child-zones. In this way, resolvers can be configured with a limited number 
of keys. 

DNSSEC protects against scenarios where an antagonist impersonates a master- 
or slave-server for a domain, or impersonates a caching forwarder. By being 
“security-aware” the querying part (caching forwarder or resolver) verifies the 
authenticity and integrity of the answer (assuming that the zone in questions is 
secure). It is therefore not possible to trick the resolver by sending a forged 
answer. In the same communications, DNSSEC also protects against so-called 
“man-in-the-middle” attacks, since an antagonist cannot insert false information 
into a caching forwarder or resolver by answering before the legitimate name 
server. If an antagonist tries to do this, the answer is discarded by the querying 
server since the answer doesn’t correspond to the expected public key. 

It is important to note that neither DNSSEC, nor any other method within the 
scope of what is called Secure DNS, protects against attacks on the 
communication between resolver and client, DOS-attacks, intrusion attack 
through programmatical errors – like buffer overflows – or errors in protocol 
specifications that for example allows unauthorized access to functionality. 
DNSSEC in itself also doesn’t protect against incorrectly entered information in 
the zone file – by either the zone administrator or by the means of certain kinds 



Säkerhet i domännamnssystemet - BILAGA 3
 

Post- och telestyrelsen 35 

of IP spoofing. However, for these vulnerabilities there are other security 
measures to use within the scope of Secure DNS. 

Result of performed tests 

The implementation of DNSSEC is generally very simple to perform in BIND 
9.3.x for a master nameserver. A limited number of clear steps are performed and 
the establishment of the chain of trust to the .se domain is also simple, much to 
the credit of IIS’s step-by-step description and the tool KEYMAN. The 
configuration of a security-aware resolver is also easy to do, but here a big 
problem is the fact that the DNS-implementation most likely used within internal 
company networks, Microsoft DNS, completely lacks support for acting as a 
DNSSEC-aware resolver. 

What is missing today are good tools for automation of DNSSEC-administration 
(key generation and zone signing). A standardization of such tools feels like a 
necessity for the usage of DNSSEC to take off. Otherwise, the increased manual 
work needed for administration will counteract the increased security that 
DNSSEC offers. 

Generally, information regarding DNSSEC and the effects that an incorrect 
DNSSEC-answer to a query will have are non-existent for the end-user. The only 
information shown in the web browser was that “The page could not be found”. 
The same problems apply to e-mail. Depending on how the e-mail server is 
configured, it can take days before information that the e-mail could not be 
delivered is received, if at all. If information is received there is, today, no mention 
of DNSSEC involvement in producing the negative result. 

The result of incorrect keys is also important to note. The basic rule is that with 
an incorrectly configured key in the resolver, there is no access to anything in, or 
hierarchically under, the domain for which the key is configured. Hence, if a key 
for the .se top-level domain is not correctly maintained in the resolver or caching 
forwarder, there is a definite risk that users of this name server will have no access 
to .se domains at all.  
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Inledning 

Bakgrund 

Den svenska toppdomänen .se är den första nationella toppdomänen i världen att 
införa DNSSEC - en säkrare teknik för namnuppslagning på Internet. Det räcker 
dock inte att .se-zonen kan hantera DNSSEC.Underliggande domäner och 
användarens namnserver måste också kunna hantera tekniken. Namnservern finns 
oftast hos användarens Internetleverantör och är den funktion som 
vidareförmedlar och tolkar adressinformation på nätet (DNS). Det är svårt att 
säga när de flesta namnservrar är förberedda för DNSSEC, men genom att IIS 
valt att vara tidigt ute underlättar det för svenska namnserveroperatörer som vill 
erbjuda sina kunder DNSSEC. 

Syfte 

I samband med att IIS inför DNSSEC vill nu PTS göra ett test av se-domänens 
DNSSEC genom uppdrag till expertkonsult. Netlight Consulting AB (Netlight) 
har fått detta uppdrag och denna rapport presenterar resultatet av testet. Syftet 
med testerna har varit att ta reda på hur pass väl DNSSEC fungerar och vilka 
problem som måste lösas på vägen fram till en väl fungerande funktion. Målet 
med testerna är att PTS skall kunna informera svenska namnserveroperatörer och 
intresserade användare om hur de skall gå tillväga för att införa och använda 
DNSSEC samt vad man skall beakta vid införande, drift, underhåll och 
administration. 

Fokus och avgränsningar 

Denna rapport har fokuserats på att beskriva funktionalitet och definitioner inom 
DNSSEC, samt att testa DNSSEC med avseende på implementation och drift av 
en subdomän till .se. Rapporten presenterar inte någon djupare analys för det 
reella värdet av DNSSEC. Vidare har ingen analys genomförts för att identifiera 
och jämföra andra tekniker som kan erbjuda liknande funktionalitet som 
DNSSEC.  

Rapportens upplägg 

Efter det inledande kapitlet presenterar kapitel 2 en introduktion till flöden och 
sårbarheter i DNS. Detta görs för att ge en bättre bild av vilken funktionalitet 
DNSSEC tillför samt vad DNSSEC skyddar, respektive inte skyddar, mot. Dessa 
frågor diskuteras sedan i kapitel 3 efter det att en kort introduktion till DNSSEC 
har getts. Kapitlet avslutas därefter med en beskrivning av de nya begrepp som 
införs i DNSSEC.  

Kärnan i rapporten återfinns i kapitel 4 och 5. Här presenteras de tester som har 
gjorts med avseende på implementation och administration. I kapitel 4 beskrivs 
först hur DNSSEC implementerades och administrerades och i kapitel 5 återfinns 
resultat för samtliga tester som har genomförts.  
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I kapitel 6 avslutas rapporten med en diskussion vilken fokuserar på att 
sammanfatta de betänkligheter som identifierats under testerna.  
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DNS – Flöden och sårbarheter 
För att lättare kunna beskriva vilka sårbarheter inom DNS som DNSSEC 
skyddar, respektive inte skyddar, mot inleds denna rapport med en översikt av 
flöden och sårbarheter inom DNS.  

Meddelandeflöden i DNS 

I figurerna nedan visas två exempel på vanligen involverade noder i DNS och 
meddelandeflöden mellan dessa när en användare surfar till en webbplats, i dessa 
två exempel PTS webbplats. I båda fallen är användaren ansluten till ett nätverk 
(LAN) och DNS-förfrågningar skickas från användarens dator (genom en s.k. 
stub resolver) till en resolver på nätverket. I det första fallet (figur 1) 
vidarebefordrar resolvern alla DNS-förfrågningar till en s.k. caching forwarder, 
vilken vanligtvis erbjuds av Internetleverantören (Telia, Bredbandsbolaget etc.).  I 
det andra fallet (figur 2) använder sig resolvern inte av en extern caching 
forwarder, utan sköter all kommunikation med externa namnserverar själv. 
Vinsten med en gemensam extern caching forwarder är att dess cache kommer att 
underhållas av en större mängd klienter, vilket resulterar i en större andel 
cacheträffar än i fallet då varje resolver sköter sin egen cache. 

Båda exemplen visar den normala proceduren vid en DNS-förfrågan. En första 
fråga skickas till den högsta punkten i DNS-hierarkin; en root-server (4). Denna 
server vet inte svaret, i detta fall IP-adressen för www.pts.se, men vet vilken server 
man skall fråga för att få ett bättre svar (5), i detta fall en namnserver för .se-
domänen (IIS). Denna namnserver kan i sin tur peka ut ansvarig namnserver för 
domänen pts.se (7), vilken slutligen kan returnera svaret; den efterfrågade IP-
adressen (9). 

(Observera att sifferhänvisningarna relaterar till figur 1). 
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Figur 1 – Översikt av meddelandeflöden i DNS med extern caching forwarder. 
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Figur 2 – Översikt av meddelandeflöden i DNS utan caching forwarder. 

Dataflöden i DNS 

Figur 3 nedan är baserad på de båda exemplen från föregående stycke och ger en 
bild av de olika typer av dataflöden som äger rum mellan DNS-noderna.  

Den ansvariga namnservern för en zon (Master) håller data som beskriver tjänster 
inom zonen (www, e-postservrar etc.). Denna data finns i en s.k. zon-fil vilken 
underhålls av ansvarig administratör för zonen (1). Zon-data kan även tillföras 
namnservern genom dynamiska uppdateringar från servrar och klienter på 
nätverket (2). Förfrågningar om tjänster i zonen inkommer till ansvarig 
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namnserver från caching forwarders (4) eller direkt från resolvers som i figur 4. 
För att minska lasten på den ansvariga namnservern kan man delegera ut dess 
arbete till andra servrar, vilka då kallas slavservrar. Information om zonen (zon-
filen) överförs då kontinuerligt till slavarna genom s.k. zon-överföringar (3). 

 

 

Figur 3 – Översikt av dataflöden i DNS, med extern caching forwarder. 

 

 

Figur 4 – Översikt av dataflöden i DNS, utan extern caching forwarder. 

Sårbarheter i DNS 

I figur 5 nedan ges en översikt för de vanligaste sårbarheterna i dataflödena inom 
DNS. Inom DNS finns ingen funktionalitet för att validera att data är korrekt och 
att den kommer från rätt källa. Felaktig data i den ansvariga namnservern (Master) 
kan därför få stora konsekvenser.  
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Figur 5 – Översikt av sårbarheter i DNS 

En korrupt zon-fil kan vara ett resultat av att felaktig data matats in av 
administratören, av misstag eller medvetet (1), eller genom att proceduren för 
dynamiska uppdateringar utnyttjats (2). Till exempel kan en antagonist genom att 
använda sig av IP-spoofing utge sig för att vara en legitim nod för dynamiska 
uppdateringar, och därmed föra in korrupt data i zon-filen. 

IP spoofing kan även utnyttjas för att få en slav att tro att data kommer från den 
ansvariga namnservern, och på så sätt föra in korrupt data i slavservrarnas zon-
filer (3).  

Denna typ av hot där IP spoofing används är även de andra dataflödena i DNS 
sårbara för. Genom att en antagonist förfalskar identiteten hos en master (4), slav 
(4), caching forwarder (5) eller resolver (6) kan den noden som ställt DNS-
förfrågan luras till att tro att svaret kommer från rätt källa. En antagonist kan även 
föra in korrupt data i en caching forwarder (4) eller resolver (5) genom en s.k. 
”man-in-the-middle attack”. Genom att fånga upp en DNS-förfrågan och svara 
innan den riktiga namnservern hinner göra det kan en antagonist föra in felaktig 
data i den frågande nodens cache. För att antagonistens svar skall accepteras 
måste detta ha rätt id och vara skickat till rätt UDP-port, något som det finns flera 
olika typer av attackmetoder för att åstadkomma. 

Exempel på vad som kan hända när korrupt data på något sätt har kommit in i 
DNS är: 

• En användare som surfar kommer till en annan webbplats än den riktiga 
webbplatsen.  

• Ett e-postmeddelande skickas inte till rätt e-postserver utan istället till en 
server som kontrolleras av en antagonist vilken därmed kan läsa e-
postmeddelandet.  
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 Andra sårbarheter i DNS 

DNS-system är utöver de ovan nämnda DNS-specifika informationsattackerna 
även möjlig att skada med mer generalla attacker. Exempel på sådana attacker är 
olika DOS-varianter, intrångsförsök via programmatiska fel, exempelvis buffer 
overflows, och fel i protokollspecifikationer som exempelvis gör att fel personer 
kan utnyttja funktioner avsedda för ett fåtal. 

Denna rapport tar inte upp dessa aspekter eftersom DNSSEC inte tillför någon 
extra säkerhet i dessa avseenden överhuvudtaget. 
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DNSSEC 

Introduktion till DNSSEC 

DNS Security Extensions (DNSSEC) definierar en process där en 
“säkerhetsmedveten” resolver kan verifiera äktheten och integriteten i svar på 
DNS-förfrågningar gjorda till en ”säker” zon. Med äkthet menas att det går att 
säkerställa att mottagna data verkligen är skickade från den källa som resolvern 
tror har gjort det, och med integritet menas att det går att säkerställa att mottagen 
data är densamma som den som ursprungligen skickades. 

Funktionaliteten i DNSSEC som adderar denna säkerhet till DNS bygger på 
asymmetrisk kryptoteknik. I asymmetrisk kryptoteknik skapas nyckel-par där den 
ena nyckeln är privat (hemlig) och den andra publik (tillgänglig för alla). 
Information som krypteras med den privata nyckeln kan enbart dekrypteras med 
den publika nyckeln i det specifika nyckelparet. Det är denna egenskap som 
tillsammans med checksummering (digests) utnyttjas i digitala signaturer. 
DNSSEC använder digitala signaturer för att säkerställa äkthet och integritet av 
informationen i DNS. 

För att kunna säkerställa äkthet och integritet av DNS-informationen så måste 
både den resolver som ställer frågorna och den namnserver som svarar vara 
konfigurerade för att använda DNSSEC. Den svarande namnservern måste 
signera sin zon (med sin privata nyckel) och den frågande resolvern måste 
konfigureras med motsvarande publika nyckel, och därmed bli 
säkerhetsmedveten.  

I figur 6 ges en principiell överblick som beskriver vad DNSSEC adderar till DNS 
i meddelandeflöden mellan normala noder. Exemplet är hämtat från den testmiljö 
som har används i detta projekt (se mer i kapitel 4.2 om testmiljön) och har 
fokuserats på att göra meddelandeflödena i DNSSEC lättförståeliga. En del 
detaljer har utelämnats för att underlätta förståelsen, senare delar av rapporten 
kommer att mer i detalj beskriva funktionaliteten i DNSSEC. 



Säkerhet i domännamnssystemet - BILAGA 3
 

Post- och telestyrelsen 47 

LA
N

Fö
rtr

oe
nd

ek
ed

ja

 

Figur 6 – Principiell överblick över meddelandeflöden i DNSSEC 

Resolvern är i detta fall säkerhetsmedveten genom att den använder sig av 
DNSSEC och har en publik nyckel för .se-domänen konfigurerad. I ett första steg 
(3,4,5) kontrollerar resolvern att den kan lita på .se-servern, dvs. äktheten. När 
detta är kontrollerat skickas den fråga (6) som har genererats genom att 
användaren har skrivit in adressen till webbplatsen www.nl-dnssectest.se i sin 
webbläsare (1,2). Namnservern för .se-domänen svarar att resolvern skall fråga 
namnservern för domänen nl-dnssectest.se (7). Genom att domänerna .se och .nl-
dnssectest.se är förbundna med en förtroendekedja (förklaras nedan) kan .se 
garantera äktheten i det svar som resolvern kommer att få (7). Förenklat kan man 
säga att .se-domänen går i god för att den metod som erbjuds för att kontrollera 
äktheten och integriteten i svar från .nl-dnssectest.se är säker. 

Vad skyddar DNSSEC mot? 

I figur 7 nedan ges en överblick för vilka åtgärder som kan utföras för att skydda 
mot de sårbarheter som finns i DNS. Ur bilden kan tydas att DNSSEC adresserar 
de sårbarheter som finns i kommunikationen mellan master (och slavar), caching 
forwarders och resolvers då en DNS-fråga skall besvaras. Nedan förklaras mer i 
detalj vad detta innebär. 

 



Säkerhet i domännamnssystemet - BILAGA 3 
 

48 Post- och telestyrelsen 

Slaves

Master

Zon-fil(er)

Slavar

Caching 
forwarder Resolver

Stub resolver 
(i OS)

Zon-filer 1

Dynamiska 
uppdateringar 2

Zon-överföringar

3

Förfrågningar
4

Förfrågningar4

Förfrågningar
5

Förfrågningar6

Zon-admin

Korruption av data i zonfil 
(medvetet eller av misstag)

 Korruption av zon-data genom icke-
auktoriserade uppdateringar och/eller 
fejkad avsändare genom IP-spoofing 

 Korruption av zon-data genom 
fejkad Master genom IP-spoofing 

Cache poisoning genom IP spoofing, 
data interception, eller genom fejkad 

Master eller Slav

Felaktig data genom Cache poisoning, 
data interception, fejkad Caching 

forwarder genom lokal IP spoofing

Cache poisoning genom lokal IP 
spoofing, data interception, eller 

genom fejkad Resolver

DNSSEC

DDNS-klienter
(DHCP-servrar etc.)

 

Figur 7 – översikt av sårbarheter i DNS och vad DNSSEC skyddar mot. 

Som beskrivet tidigare definierar DNSSEC en process där en säkerhetsmedveten 
resolver kan verifiera äktheten och integriteten i svar på DNS-förfrågningar gjorda 
till en ”säker” zon. DNSSEC skyddar därmed mot de scenarion där en antagonist 
fejkar en master (4), slav (4) eller caching forwarder (5). Genom att vara 
säkerhetsmedveten kan den frågande parten (caching forwardern eller resolvern) 
säkerställa äktheten och integriteten i svaret (under förutsättning att zonen är 
säker).  Det går därmed inte att lura denna att genom att skicka ett förfalskat svar. 
I samma kommunikationspunkter skyddar också DNSSEC mot s.k. ”man-in-the-
middle”-attacker eftersom en antagonist inte kan föra in falsk information i en 
caching forwarder eller resolver genom att svara innan den legitima namnservern. 
Om en antagonist försöker göra detta förkastas svaret av den frågande parten 
eftersom svaret inte stämmer överens med den publika nyckeln som denna har 
konfigurerad eller har fått genom att följa en förtroendekedja. 

Vad skyddar DNSSEC inte mot? 

Ovan förklarades vad DNSSEC skyddar mot. I bilden nedan ges en överblick för 
vad DNSSEC inte skyddar mot. De flesta av sårbarheterna vilka DNSSEC inte 
adresserar är hanterade av andra protokoll inom ramen för Secure DNS, i bilden 
kallade ”säkrare administration” och ”TSIG”. Nedan diskuteras dessa i mer detalj. 
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Figur 8 – Översikt av vad DNSSEC inte skyddar mot. 

Åtgärd inom ramen för Secure DNS – säkrare administration 

Som beskrivet tidigare kan en korrupt zon-fil i DNS vara ett resultat av att felaktig 
data matats in av zon-administratören, av misstag eller medvetet (1). Riskerna för 
detta kan minimeras genom att införa säkra rutiner och policies för administration 
av zonen. Till exempel bör alla zon-filer och andra konfigurationsfiler ha korrekta 
läs- och skrivrättigheter, vara uppbackade eller underhållas i ett 
versionshanteringssystem. Namnservrar kan också köras i s.k. ”stealth-mode” för 
att minimera publik access. Vidare kan BIND-processer köras i separata sandlådor 
(”chroot jails”); detta för att minimera accessen till data exempelvis vid ett intrång 
eller för att hårt avgränsa olika administrationsdomäner.   

Åtgärd inom ramen för Secure DNS – Transaction Signatures (TSIG) 

Korrupt data i zon-filen kan också vara ett resultat av att processen för dynamiska 
uppdateringar har utnyttjas av en antagonist (punkt 2 i bilden ovan). Den teknik 
som vanligtvis används för att åstadkomma detta, IP spoofing, kan också utnyttjas 
av en antagonist för att attackera kommunikationen mellan ansvarig namnserver 
och slavserver, och på så sätt föra in korrupt data i slavserverns zon-fil (punkt 3 i 
bilden). För att skydda mot dessa sårbarheter kan Transaction Signatures (TSIG) 
användas. TSIG är definierad i RFC 2845 och använder sig av symmetrisk 
kryptoteknik. Genom att de kommunicerande noderna utbyter en hemlig nyckel 
kan integriteten hos mottagen data verifieras. 
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Kommunikation mellan resolver och klient skyddas inte 

Det är viktigt att påpeka att varken DNSSEC eller någon annan metod inom 
ramen för Secure DNS skyddar mot angrepp på kommunikationen mellan 
resolver och klient (punkt 6 i bilden ovan). Även om DNSSEC används mellan 
caching forwarder och resolver kan potentiellt en antagonist angripa klienten 
genom att fejka resolver eller via en ”man-in-the-middle”-attack. 

Andra sårbarheter som varken DNSSEC eller övriga Secure DNS-metoder 
skyddar mot 

Exempel på sårbarheter som varken DNSSEC eller övriga Secure DNS-metoder 
skyddar mot  är olika DOS-attacker, intrångsförsök via programmatiska fel, 
exempelvis buffer overflows, och fel i protokollspecifikationer som exempelvis 
gör att fel personer kan utnyttja funktioner avsedda för ett fåtal. 

Denna rapport tar dock inte upp dessa aspekter i mer detalj. 

Funktionalitet i DNSSEC 

Signering av en zon i DNSSEC – att göra den säker 

Som tidigare sagts görs en zon säker i DNSSEC genom att alla RRs i zonen 
(exempelvis A, NS, SOA, MX) signeras med en privat nyckel vilken säkert kan 
knytas till zonen i fråga. För varje signerad RR skapas en signatur (RR SIG). 
Motsvarande publika nyckel kan sedan användas för att verifiera att mottagen data 
är korrekt. Proceduren för att signera en zon beskrivs mer i detalj i kapitel 3.4.6 
och exemplifieras sedan i kapitel 4.4.  

Förtroendekedja (Chain of trust) 

När en zon är signerad kan den sägas vara en ”island of security”, vilket betyder 
att zonen i sig är säker, men att den inte har några säkra kopplingar till zoner över 
eller under i DNS-hierarkin. Som tidigare beskrivits kan en resolver ställa säkra 
förfrågningar till en signerad zon genom att ha dess publika nyckel konfigurerad 
och därmed vara säkerhetsmedveten. En sådan arkitektur kan fungera bra i 
enskilda fall, t.ex. inom ett företagsnät eller mellan ett antal tätt samarbetande 
företag/myndigheter, men skalar inte bra då resolvern behöver konfigurera 
publika nycklar för alla zoner den vill ställa säkra förfrågningar till. För att 
arkitekturen skall kunna skala behövs en funktionalitet där bara ett fåtal (optimalt 
bara en) publika nycklar konfigureras. 

Skaparna till DNSSEC har varit medvetna om denna problematik och har löst 
problemet genom att införa konceptet förtroendekedja (Chain of Trust). I en 
förtroendekedja länkas flera redan säkra zoner ihop, och genom att säkerheten 
hos underliggande zoner garanteras av överliggande behövs bara en (1) publik 
nyckel hos den frågande resolvern. I kommande avsnitt kommer konceptet 
förtroendekedja förklaras mer i detalj. Men först beskrivs de olika typer av nycklar 
som används i DNSSEC. 



Säkerhet i domännamnssystemet - BILAGA 3
 

Post- och telestyrelsen 51 

Zone Signing Keys (ZSK) och Key Signing Keys (KSK) 

I DNSSEC används två typer av nycklar (där både typerna har ett nyckel-par med 
privat/publik nyckel) när en zon signeras; Zone Signing Keys (ZSK) och Key 
Signing Keys (KSK). En privat nyckel av typen ZSK används för att signera all 
data (alla RR:s) och en privat nyckel av typen KSK används därefter för att signera 
alla publika nycklar i zonen, dvs. både den publika delen för KSK och den publika 
för ZSK. 

För att de publika nycklarna i ZSK och KSK skall vara tillgängliga för alla placeras 
de i zon-filen i en s.k. DNSKEY RR. Detta sker innan zonen har signerats med 
den privata delen av ZSK och KSK. I kapitel 3.4.6 nedan beskrivs processen vid 
signering mer i detalj och exemplifieras sedan i kapitel 4.4. 

Förtroendekedja och olika typer av nycklar 

När en zon är säkrad (signerad) kan den anslutas till en befintlig förtroendekedja 
eller användas för att delegera säkerhet till en sub-zon, dvs. bygga en 
förtroendekedja nedåt i DNS-hierarkin. I både fallen görs detta genom 
användande av en s.k. Delegation Signer Resource Record (DS RR), vilken är en 
ny typ av RR som har införts i DNSSEC. En DS RR placeras i den ovanliggande 
zonen (Parent zone) och fungerar som en pekare till nästa nyckel i 
förtroendekedjan. En DS pekar på den publika KSK i den underliggande zonen. 
Genom att en sub-domän läggs till i förtroendekedjan garanteras dess säkerhet av 
den ovanliggande zonen. 

När en resolver konfigureras så att den blir säkerhetsmedveten är det en publik 
Key Signing Key för en zon som har konfigurerats i resolvern, i exemplet nedan 
(figur 9) resolvern för Företag A.  

Genom att följa DS kan en resolver ”vandra längs” en förtroendekedja från en 
nod där resolvern har en säker punkt för start av förtroendekedja. Med en säker 
punkt menas här att resolvern har en publik nyckel konfigurerad för zonen.  
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Figur 9 – Exempel på förtroendekedja byggd av DS och KSK  

 

Relationen mellan RR, ZSK, KSK och DS kan sammanfattas enligt följande: 

• Data i en zon (RR:s) är säker om den är signerad med en ZSK 

• En ZSK är säker om den är signerad med en KSK 

• En KSK är säker om den pekas på av en DS 

• En DS är säker om den: 

o Är signerad av ovanliggande zons ZSK 

eller 

o har utväxlats ”out-of-band” och är sparad lokalt i resolvern och 
därmed fungerar som en säker punkt för start av förtroendekedja.  

NSEC 

Både i DNS och DNSSEC kan en inkommande förfrågan till en namnserver röra 
en tjänst som inte finns inom domänen. En användare kan t.ex. att skriva in 
adressen www.exempel.se i sin webbläsare utan att denna tjänst finns inom 
domänen. För att meddela detta till den förfrågande resolvern svarar, i DNS, 
namnservern för domänen .exempel.se med ett tomt svar. 

Denna procedur ställer dock till med problem i DNSSEC eftersom det inte finns 
något att signera, och det är signaturen som garanterar svarets integritet. För att 
lösa detta har en ny typ av RR införts i DNSEC: Next Secure (NSEC). När en 
zon signeras i DNSSEC skapas en NSEC RR för varje RR i zonen. Varje NSEC 
pekar på ”nästa säkra” RR i zonen och genom att den sista instansen av NSEC 



Säkerhet i domännamnssystemet - BILAGA 3
 

Post- och telestyrelsen 53 

pekar på den första skapas en sluten kedja. NSEC kan därmed användas till att 
säkert svara att en tjänst (RR) inte finns i zonen. Alla RR i en zon sorteras 
alfabetiskt så att en DNS-klient enkelt kan verifiera ett NSEC-svar från en 
namnserver. Se detta exempel: 

• Ponera att det finns tre A-records A, B, D i zonen exempel.se. 

• En förfrågan om A-record C inkommer till ansvarig namnserver för 
exempel.se. 

• Namnservern returnerar den NSEC som säger att ”nästa säkra” RR efter 
B är D, vilket bevisar att C inte finns eftersom den signerade zonen är 
sorterad i alfabetisk ordning,. Genom att denna NSEC är signerad med 
ZSK kan integriteten i svaret verifieras. 

Sammanfattning över signering, nycklar och förtroendekedjor 

Sammanfattningsvis sker följande vid en signering av en zon: 

1. Alla RR i zon-filen sorteras i alfabetisk ordning. 

2. Efter varje RR läggs en NSEC RR till som pekar på ”nästa säkra” RR. 

3. Den privata ZSK används för att signera varje RRset (RR + NSEC). En 
RRSIG skapas därmed för varje RRset. Detta inkluderar även de två 
DNSKEY RR som finns i zon-filen för ZSK och KSK, dvs. de RR som 
beskriver den publika delen av dessa nycklar. 

4. Den privata KSK används för att signera de två DNSKEY RRset 
(DNSKEY + RRSIG) för de publika delarna av ZSK och KSK. 

För att återkoppla till beroendet mellan de olika nyckeltyperna och 
förtroendekedjan kan sammanfattningsvis sägas om exemplet i figur 9 ovan: 

• Ponera att en användare på företag A vill surfa till www.nl-dnssectest.se.  

• Genom att resolvern på företag A använder DNSSEC och har en ”säker 
punkt för start av förtroendekedja”, dvs. den publika KSK för .se 
konfigurerad, litar den på äktheten hos .se-domänen. 

• Genom att den publika KSK för .se är säker kan resolvern verifiera att den 
publika ZSK för .se är säker. Därigenom kan verifieras att den DS som 
pekar på den publika KSK hos .nl-dnssectest.se är säker.  

• Genom att den publika KSK hos .nl-dnssectest.se är säker kan det 
verifieras att den publika ZSK är säker. Denna kan därefter säkert 
användas för att verifiera att RR för  
www.nl-dnssectest.se är korrekt. 
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Implementation av DNSSEC 

Målbild – översikt för slutgiltig topologi 

Målbilden för denna implementation var att registrera och signera en publik .se-
domän, nl-dnssectest.se, samt att sätta upp en förtroendekedja (chain of trust) 
till .se (IIS). Processen för detta skulle utvärderas och kommenteras. Baserat på 
denna miljö skulle, både under implementationens gång och efteråt, ett antal tester 
genomföras för att identifiera och analysera hur, samt hur väl, DNSSEC fungerar. 

Testmiljö 

Översikt 

För att kunna genomföra ovanstående sattes en testmiljö upp för de två 
huvudsakliga rollerna: 

1. Namnserveroperatören för nl-dnssectest.se 
(t.ex. ISP eller ett företag som själv administrerar sin publika DNS). 

2. Omvärlden, som vill komma åt den information som finns hos 
namnserveroperatören  
(via en resolver-DNS). 

LAN

ns1.nl-dnssectest.se: 213.115.37.78
www.nl-dnssectest.se: 213.115.37.79

postbox.nl-dnssectest.se: 213.115.37.79

192.168.2.0 /32

192.168.1.0 /24

DMZ

Publik DNS samt webb- och mailserver
192.168.2.2
ns.nl-dnssectest.se
Hanterar den publika, signerade domänen 
nl-dnssectest.se
Hanterar även ”företagets” publika webb och 
mailserver

Fedora 4, BIND 9.3.1

Resolver DNS 1
192.168.1.2
ns.other-company.se
Hanterar ett separat företags interna DNS 
och agerar resolver åt nätverkets klienter
Är ”DNSSEC-aware”

Fedora 4, BIND 9.3.1

Brandväggsregler:

WAN->DMZ
- DNS mot 213.115.37.78 styrs till 192.168.2.2
- http mot 213.115.37.79 styrs till 192.168.2.2
- smtp mot 213.115.37.79 styrs till 192.168.2.2

LAN->DMZ
- Http öppet utåtInternet

Resolver DNS 2
192.168.1.11
ns.another-company.se
Hanterar ytterligare ett separat företags 
interna DNS och agerar resolver åt 
nätverkets klienter

Windows 2003 Server DNS

1

2
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Figur 10 – Översikt över testmiljö 

Grundinformation nl-dnssectest.se (publik DNS) 

En publik DNS-server installerades och konfigurerades för att ikläda sig 
namnserveroperatörens roll och serva signerad information för domänen nl-
dnssectest.se såsom ansvarig namnserver. 

Denna server placerades på ett DMZ bakom en brandvägg med publik IP-adress, 
enligt figuren ovan. 

Operativsystemet Fedora Core 4 installerades med det grafiska gränssnittet 
Gnome för enkelt testförfarande och administration. Förutom de grundläggande 
installationspaketen installerades följande för att kunna testa önskade funktioner: 

• BIND 9.3.1, inklusive chroot. 

• Red Hat BIND Configuration Tool – ett grafiskt gränssnitt för DNS-
administration som även hanterar DNSSEC. 

• Apache web server – för att publicera webbsidan för domänen nl-
dnssectest.se. 

• Sendmail – för att ta emot inkommande e-post till domänen nl-
dnssectest.se. 

Grundinformation resolver-DNS 

För att kunna testa hur omvärlden skulle reagera på och använda sig av den 
signerade domänen nl-dnssectest.se sattes två resolver-DNS-servrar upp vars enda 
syfte vara att slå upp DNS-information åt klienter på de fiktiva företagen other-
company.se samt another-company.se. Dessa företags domännamn användes 
enbart på det interna nätverket. 

• Företaget other-company.se fick en BIND 9.3.1 DNS konfigurerad på en 
Linux Fedora Core 4. 

• Företaget another-company.se fick en Active Directory-integrerad 
Windows DNS konfigurerad på en Windows 2003 Server. 

 

Förberedelser 

Inhämtning av information 

Före själva installationen av testmiljön identifierades de steg som skulle krävas för 
att uppnå önskad målbild. Information söktes hos IIS och webbplatsen 
http://dnssec.nic.se/ hittades. Information om tillvägagångssätt samt en 
övergripande beskrivning av DNSSEC fanns lätt tillgängliga på denna webbplats 
och gav en god bild över vad som behövde genomföras. Viktigt att notera är att 
vid denna rapports färdigställande var IIS’s DNSSEC-projekt fortfarande i en 
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testfas, varför IIS starkt avråder från att sätta upp denna förtroendekedja i en 
produktionsmiljö. Följande krav ställs för deltagande i testet1: 

• Domänen som registreras måste vara en subdomän till .se.  

• Domänägaren måste underteckna och skicka in ett avtal till IIS som 
godkänner att den säkra delegeringen enbart är för test och kan avbrytas 
av IIS när som helst. 

• Domänägaren måste delge IIS en teknisk kontaktperson, inklusive e-
postadress och telefonnummer.  

• IIS måste kunna säkerställa identiteten hos denna tekniska kontaktperson 
via ett certifikat utgivet och signerat av en certifikatsutgivare godkänd av 
IIS's nyckel-hanteringsverktyg KEYMAN2.  

• Domänen måste delegeras till en eller flera namnservrar som alla stödjer 
DNSSEC i enlighet med RFC 4033, 4034 och 4035. 

Implementation av DNSSEC – nl-dnssectest.se 

Detta avsnitt beskriver implementationen av DNSSEC för domänen nl-
dnssectest.se. Detta sker i huvudsak på den DNS-server som skall användas som 
ansvarig namnserver för domänen men behandlar även kommunikationen med 
IIS. Målet är att skapa en förtroendekedja från .se till nl-dnssectest.se.  

Avsnittet kan därför användas som en vägledning av dem som själva önskar 
genomföra tester av DNSSEC, och sedermera även införa det i en 
produktionsmiljö när det blir aktuellt. 

Grundkonfiguration av DNS 

Domänen nl-dnssectest.se har satts upp i det grafiska gränssnittet Red Hat BIND 
Configuration Tool. Detta verktyg förenklar processen kring både uppsättning av 
DNS och sedermera DNSSEC. Vid installationen av DNS valdes även att placera 
DNS-informationen i ett chroot-fängelse för att öka säkerheten. 

I uppdraget ingick att testa hur användandet av DNSSEC påverkade både webb-
surfning och skickande av e-post, därför sattes relevanta A-records och MX-
pekare upp för detta.  

                                                 
1 http://dnssec.nic.se/delegation.html, 2006-03-06 
2 https://keyman.nic.se/ (Användningen av KEYMAN kommer att beskrivas i detalj senare i 
rapporten) 
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Figur 11 – Det grafiska gränssnittet Red Hat BIND Configuration Tool. 

 

I detta läge är zonen osignerad och motsvaras av följande zon-fil (nl-
dnssectest.se.db): 

 

 

Då denna DNS-servers enda syfte är att tjäna som Master för domänen nl-
dnssectest.se konfigurerades den till att inte tillåta rekursiva uppslagningar, men 

$TTL 1H   

@ SOA ns1 info.netlight.se. ( 1 

      3H 

      1H 

      1W 

      1H 
) 

NS ns1

$TTL 1H   

@ SOA ns1 info.netlight.se. ( 1 

      3H 

      1H 

      1W 

      1H 
) 

NS ns1
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att svara på alla förfrågningar. Named.conf, som är konfigurationsfilen för BIND, 
utökades därför med följande Options3: 

 

 

För att fånga relevant loggning sattes detta upp för att skicka mycket information 
till separata filer, enligt nedan. I vanliga fall skickas det mesta av detta till syslog, 
där det antingen kastat bort eller försvinner i mängden. 

 

… 

logging { 

 channel "default_syslog" { 

  file "data/default.log"; 

                 print-time yes;  

                 print-category yes;    

                 print-severity yes;        

  severity info; 

 }; 

 channel secure_log { 

  file "data/namedsec.log"; 

  severity debug; 

  print-time yes; 

  }; 

 

 category default { default_syslog; }; 

 category general { default_syslog; }; 

 category security { secure_log; }; 

 category config { default_syslog; }; 

 category resolver { default_syslog; }; 

 category xfer-in { secure_log; }; 

 category xfer-out { secure_log; }; 

 category client { secure_log; }; 

 category network { secure_log; }; 

                                                 
3 För en extensiv förklaring till de parametrar som kan konfigureras i named.conf hänvisas till 
relevant DNS-litteratur. Se litteraturlista i slutet av rapporten för rekommendationer. 

… 

options { 

 

 zone-statistics yes; 

 recursion no; 

 allow-query {any; }; 

directory "/var/named";
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 category queries { secure_log; }; 

 category lame-servers { default_syslog; }; 

}; 

… 

 

Named.conf har i detta läge följande utseende: 

// 

// named.conf for nl-dnssectest.se 

// Test of DNSSEC by Netlight  

// 

 

logging { 

 channel "default_syslog" { 

  file "data/default.log"; 

                print-time yes;  

                print-category yes;    

                print-severity yes;        

  severity info; 

 }; 

 channel secure_log { 

  file "data/namedsec.log"; 

  severity debug; 

  print-time yes; 

  }; 

 

 category default { default_syslog; }; 
 category general { default_syslog; }; 

 category security { secure_log; }; 

 category config { default_syslog; }; 

 category resolver { default_syslog; }; 

 category xfer-in { secure_log; }; 

 category xfer-out { secure_log; }; 

 category client { secure_log; }; 

 category network { secure_log; }; 

 category queries { secure_log; }; 

 category lame-servers { default_syslog; }; 

}; 

 

options { 

 zone-statistics yes; 

 recursion no; 

 allow-query {any; }; 

 directory "/var/named"; 
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 dump-file "/var/named/data/cache_dump.db"; 

         statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt"; 

}; 

 

zone "37.115.213.IN-ADDR.ARPA." IN { 

 type master; 

 file "213.115.37.db"; 

}; 

zone "nl-dnssectest.se." IN { 

 type master; 

 file "nl-dnssectest.se.db"; 

 allow-update { none; }; 

}; 

zone "." IN { 

 type hint; 

 file "named.ca"; 

}; 

 

zone "255.in-addr.arpa" IN { 

 type master; 

 file "named.broadcast"; 

 allow-update { none; }; 

}; 

 

zone "0.in-addr.arpa" IN { 

 type master; 

 file "named.zero"; 

 allow-update { none; }; 

}; 

 

Specifikt för zonen nl-dnssectest.se tillåts inga uppdateringar (allow-update { none }) 
av zon-innehållet. Detta för att garantera att enbart denna server får justera 
zonens innehåll. 

Domänregistrering 

När nu master-servern för vår domän är uppsatt är det dags att registrera 
domänen. Domänen nl-dnssectest.se registrerades i enlighet med normala 
förfaranden via ett av IIS’s svenska ombud. Det tog ca en vecka från beställning 
tills det att registreringen var klar. 

Aktivering av DNSSEC 

Nästa steg är att se till att DNS-konfigurationen kan använda sig av DNSSEC, 
vilket är avslaget i grundkonfigurationen. En enkel funktion finns för detta: dnssec-
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enable. Raden dnssec-enable yes läggs till under ”options” i named.conf, som får 
följande utseende: 
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… 

options { 

 dnssec-enable yes; 

 zone-statistics yes; 

 recursion no; 

 allow-query {any; }; 

 directory "/var/named"; 

 dump-file "/var/named/data/cache_dump.db"; 

         statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt"; 

}; 

… 

Loggning av DNSSEC 

Utöver detta vill vi även se till att all relevant loggning för DNSSEC fångas och 
läggs i en separat fil. Detta steg visade sig under testerna dock vara fullständigt 
onödigt för en server som agerar master för en signerad zon, då ingen som helst 
dnssec-specifik loggning sker. Vill man vara på säkra sidan är det dock ett enkelt 
tillägg, återigen i named.conf: 

Under logging läggs en ny channel till som för enkelhetens skull kallas dnssec_log. 
Logg-kategorin dnssec specificeras sedan att skickas till denna channel. 

logging 

… 

        channel dnssec_log {                  // a DNSSEC log channel 

                file "data/dnssec.log" size 20m; 

                print-time yes;                  // timestamp the entries 

                print-category yes;              // add category name to 
entries 

                print-severity yes;              // add severity level to 
entries          

                severity debug 3;               // print debug message <= 
3 t 

        }; 

 

category dnssec  { dnssec_log;  }; 

… 

Som sagt, under alla de tester som genomfördes loggades inte en enda rad på 
denna master-server. 

DNSSEC-specifika verktyg 

I samband med implementation och användning av DNSSEC är det två nya 
verktyg som introduceras, ett för nyckelgenerering och ett för zonsignering. 
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Nyckelgenerering (dnssec-keygen) 

Dnssec-keygen är det verktyg som används för att skapa de nyckelpar som behövs 
för DNSSEC. Verktyget används även för generering av andra nycklar inom 
DNS, t.ex. för TSIG eller SIG(0), men i detta fall fokuseras på vad som krävs för 
skapande av DNSSEC-nyckelparen. Nedan listas de argument som finns att tillgå: 

Usage: 

    dnssec-keygen -a alg -b bits -n type [options] name 

 

Version: 9.3.1 

Required options: 

    -a algorithm: RSA | RSAMD5 | DH | DSA | RSASHA1 | HMAC-MD5 

    -b key size, in bits: 

        RSAMD5:         [512..4096] 

        RSASHA1:                [512..4096] 

        DH:             [128..4096] 

        DSA:            [512..1024] and divisible by 64 

        HMAC-MD5:       [1..512] 

    -n nametype: ZONE | HOST | ENTITY | USER | OTHER 

    name: owner of the key 

Other options: 

    -c <class> (default: IN) 

    -e use large exponent (RSAMD5/RSASHA1 only) 

    -f keyflag: KSK 

    -g <generator> use specified generator (DH only) 

    -t <type>: AUTHCONF | NOAUTHCONF | NOAUTH | NOCONF(default: AUTHCONF) 

    -p <protocol>: default: 3 [dnssec] 

    -s <strength> strength value this key signs DNS records with (default: 0) 

    -r <randomdev>: a file containing random data 

    -v <verbose level> 

    -k : generate a TYPE=KEY key 

Output: 

     K<name>+<alg>+<id>.key, K<name>+<alg>+<id>.private 

 

För skapande av DNSSEC-nycklar används algoritmen RSA-SHA1 med en 
nyckellängd på mellan 512 och 4096 bits. Man anger sedan för vilken zon 
nycklarna skall skapas (-n ZONE <zon-namn>). När man skapar ett KSK-par 
lägger man även till en flagga som anger att det just är en KSK (-f KSK). 

Standardutseende för skapande av ett ZSK-par respektive KSK-par blir alltså: 

ZSK: dnssec-keygen –a RSA-SHA1 -b 1024 –n ZONE <zon-namn>   

KSK: dnssec-keygen –f KSK –a RSA-SHA1 -b 1024 –n ZONE <zon-namn> 
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Resultatet av verktyget blir två filer, där namnen innehåller viktig information. 

• Publik nyckel: K<domännamn>+<algoritm-ID>+<nyckel-ID>.key 

• Privat nyckel: K<domännamn>+<algoritm-ID>+<nyckel-ID>.private 

Ur nyckelnamnen kan man alltså utläsa för vilken domän de gäller, med vilken 
algoritm de krypterats samt vilket nyckel-ID de fått. I namnet syns ingen skillnad 
mellan ZSK och KSK, vilket det dock gör i själva nyckeln. Detta kommer att visas 
senare i rapporten, när nycklar skapas för domänen nl-dnssectest.se. 

Zonsignering (dnssec-signzone) 

För att signera en zon med skapade nycklar används verktyget dnssec-signzone. Detta 
verktyg utför ett flertal uppgifter: 

1. Sorterar RR i alfabetisk ordning. 

2. Lägger till NSEC RR för varje namn i zon-filen. 

3. Signerar varje RR-set i zon-filen (RR inklusive de NSEC RR som skapades 
i steg 2) genom att lägga till en RRSIG RR (digital signatur). Detta görs 
med ZSK. 

4. Signerar DNSKEY RR-set bestående av ZSK och KSK vid zonens start 
med KSK (om så specificeras). 

5. Skapar eventuellt, om så önskas, filer som innehåller DS RR och KSK, 
vilka används för att skapa en förtroendekedja hos parent-zonen. 

6. Skapar en signerad zon-fil. Standard är att lägga till ändelsen .signed till zon-
filsnamnet. 
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Usage: 

        dnssec-signzone [options] zonefile [keys] 

 

Version: 9.3.1 

Options: (default value in parenthesis) 

        -c class (IN) 

        -d directory 

                directory to find keyset files (.) 

        -g:     generate DS records from keyset files 

        -s YYYYMMDDHHMMSS|+offset: 

                RRSIG start time - absolute|offset (now – 1 hour) 

        -e YYYYMMDDHHMMSS|+offset|"now"+offset]: 

                RRSIG end time  - absolute|from start|from now (now + 30 days) 

        -i interval: 

                cycle interval - resign if < interval from end ( (end-start)/4 
) 

        -v debuglevel (0) 

        -o origin: 

                zone origin (name of zonefile) 

        -f outfile: 

                file the signed zone is written in (zonefile + .signed) 

        -r randomdev: 

                a file containing random data 

        -a:     verify generated signatures 

        -p:     use pseudorandom data (faster but less secure) 

        -t:     print statistics 

        -n ncpus (number of cpus present) 

        -k key_signing_key 

        -l lookasidezone 

        -z:     ignore KSK flag in DNSKEYs 

Signing Keys: (default: all zone keys that have private keys) 

        keyfile (Kname+alg+tag) 

 

Ett standardutseende för signering av en zon med genererade KSK och ZSK blir 
då: 

dnssec-signzone –o  <zon-namn> -k <KSK-nyckelfil> <zon-filsnamn> <ZSK-nyckelfil> 

Slutprodukten blir en ny, signerad zon-fil med ändelsen .signed tillagd.   

Signering av zon-fil för nl-dnssectest.se – BIND Configuration Tool 

Nästa steg i processen för att implementera DNSSEC är att skapa signerings-
nycklar samt signera zonen nl-dnssectest.se. Som beskrivits ovan används 
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verktyget dnssec-keygen för att skapa de två nyckelpar som behövs (KSK samt 
ZSK), som sedan används i zon-signerings-verktyget dnssec-signzone. 

Genom att använda Red Hat BIND Configuration Tool för detta ändamål 
förenklas processen avsevärt. Det enda steg som behöver göras är att höger-klicka 
på zonen nl-dnssectest.se och välja Sign.  

 

Figur 12 – Signering av zon-fil i BIND Configuration Tool 

 

Programmet utför följande aktiviteter i bakgrunden: 

1. Nödvändiga nyckelpar har skapats med 1024 bitars RSA-SHA1 kryptering 

a. Key-signing key paret:  Knl-dnssectest.se.+005+42675.key och 
…private 

b. Zone-signing key paret:  Knl-dnssectest.se.+005+22754.key och 
…private 

2. Publika nycklarna ur ovanstående nyckelpar har lagts till i zon-filen för nl-
dnssectest.se 

3. Zon-filen för nl-dnssectest.se har signerats och sparats under namnet  
nl-dnssectest.se.db.signed 

4. BINDs konfigurationsfil named.conf har editerats så att nl-
dnssectest.se.db.signed används som zon-fil för domänen nl-dnssectest.se 

5. Två nyckelset-filer har skapats för nl-dnssectest.se 

a. keyset-nl-dnssectest.se 

b. dsset-nl-dnssectest.se 

6. Omstart av DNS så att ovanstående förändringar aktiveras 

Förloppet tog ca 30-60 minuter på vår Pentium III 667 MHz testserver, och 
bestod till största delen av nyckelgenereringen. Med en mer högpresterande 
hårdvara kortas denna process ner ordentligt. 
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Namnservern är nu redo att svara på DNSSEC-förfrågningar förutsatt att de 
noder som frågar är säkerhetsmedvetna, dvs. använder sig av DNSSEC och har 
den publika delen av KSK för nl-dnssectest.se konfigurerad. 

Signering av zon-fil för nl-dnssectest.se - kommandoprompt 

Då det är troligt att de flesta inte väljer att använda sig av det grafiska gränssnittet 
BIND Configuration Tool är det viktigt att beskriva de manuella steg som 
motsvarar den automatiserade zon-signeringen som beskrivits ovan. Dessutom är 
det viktigt då man, som kommer att diskuteras senare i rapporten, inte vill 
använda sig av den automatiserade processen vid uppdateringar av zon-
informationen. 

Skapande av Zone-signing key-par 

För att skapa ett ZSK-par används följande kommando: 

dnssec-keygen –a rsasha1 –b 1024 -n zone nl-dnssectest.se 

Detta genererar ett ZSK nyckelpar med 1024-bitars RSA-SHA1 kryptering för nl-
dnssectest.se, som i detta fall fick ID 22754. Den publika nyckeln har följande 
utseende, där talet 256 markerar att det är en ZSK. 

 

 

 

nl-dnssectest.se. IN DNSKEY 256 3 5 
AQPXw8qmjQ+xjf9LtIemAVr7OodnAygkULcewk+cQy2V48QJgpF0CsCV 
Mu3GUmbfAUePKFCUGggR+uh6k+EG5TrolqdSLIo5nSkFq/KR/3iQB/rX 
ktbno9Jkla3euZS3x4TrEWCSGQCLBJXs3EyAJeRLbeEszVsENcQl2TOK pOIVQQ== 

Skapande av Key-signing key-par 

För att skapa ett KSK-par används samma kommandorad som ovan, men med 
flaggan –f KSK för att specificera att det är ett KSK-par som skapas: 

dnssec-keygen –f KSK –a rsasha1 –b 1024 -n zone nl-dnssectest.se  

Detta genererar ett KSK nyckelpar med 1024-bitars RSA-SHA1 kryptering för nl-
dnssectest.se, som i detta fall fick ID 42675. Den publika nyckeln har följande 
utseende, där talet 257 markerar att det är en KSK. 

nl-dnssectest.se. IN DNSKEY 257 3 5 
AQPWsVXHVYmAdW6iqdfuTXcreBpmxyOaBGnAX+lOuiESAKuLxnR6GnTg 
yfeTAezlSowHJDbJO7KBcCIRodqCEJ+rEk935lQXqBhIGyR8gZ/uE+X6 
wKTvOInojOi6/FyhKi5zpIBan81zHlDbMuQXXsvB4P8Fa8yfD4bYUIgj hQtnaQ== 
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Signering av zonen nl-dnssectest.se 

Signeringen av zon-filen sker i två steg, där man i det första steget lägger in 
nycklarna i zon-filen. Man kan utan problem lägga in själva nycklarna i zon-filen, 
men av säkerhetsskäl väljs här att istället använda include för att peka ut filerna: 

$TTL 1H 

@ SOA ns1 info.netlight.se. ( 1 

     

 3H 

     

 1H 

     

 1W 

     

 1H ) 

   NS ns1  

 IN 1H MX 0 postbox

  

ns1 IN 1H A 213.115.37.78  

www IN 1H A 213.115.37.79 

postbox  IN 1H A 213.115.37.79  

 

; include the public keys. 

$include Knl-dnssectest.se.+005+22754.key   ; ZSK 

$include Knl-dnssectest.se.+005+42675.key   ; KSK  

 

När nu detta är gjort kan zonen signeras med hjälp av kommandot dnssec-signzone.  

dnssec-signzone  -o nl-dnssectest.se -k Knl-dnssectest.se.+005+42675.key nl-dnssectest.se.db    
Knl-dnssectest.se.+005+22754.key 

 

Följande parametrar används: 

• -o vilken zon som skall signeras 

• -k vilken nyckel som skall användas som KSK 

• Sedan följer namnet på zon-filen (nl-dnssectest.se.db) 

• Avslutningsvis specificeras vilken nyckel som skall användas som ZSK 

Tre filer skapas av dnssec-signzone: 

1. Den signerade zon-filen nl-dnssectest.se.db.signed 

2. Keyset-filen keyset-nl-dnssectest.se 

3. DS-set-filen dsset-nl-dnssectest.se 



Säkerhet i domännamnssystemet - BILAGA 3
 

Post- och telestyrelsen 69 

Aktivering av signerad zon 

Avslutningsvis måste named.conf justeras så att den signerade zon-filen läses in vid 
uppstart av DNS. Detta görs genom att ändra filen som används från den 
osignerade till den signerade: 

… 

zone "nl-dnssectest.se." IN { 

 type master; 

 file "nl-dnssectest.se.db.signed"; 

 allow-update { none; }; 

}; 

… 

 

Sedan startas DNS-tjänsten om och samma status som efter den automatiserade 
signeringen har uppnåtts. 

Zon-filen har nu utökats avsevärt och ser i detta skede ut enligt följande: 

; File written on Wed Feb 22 09:31:43 2006 

; dnssec_signzone version 9.3.1 

nl-dnssectest.se. 3600 IN SOA ns1.nl-dnssectest.se. 
info.netlight.se. ( 

    1          ; serial 

    10800      ; refresh (3 
hours) 

    3600       ; retry (1 
hour) 

    604800     ; expire (1 
week) 

    3600       ; minimum (1 
hour) 

    ) 

 3600 RRSIG SOA 5 2 3600 20060324073142 ( 

   20060222073142 22754 nl-
dnssectest.se. 

  
 Q4S43Ejz3EvZvP0vZ9IdnUW0r+eG998N+rPt 

  
 FTWAgIMBrm4a4rgxXQoqy8+d32Q5liSjMIvh 

  
 AlofJlMqFf8sY+xf9vHNNCAcrfs9ib48EJiw 

  
 fGT0j7jdwzmOdZYQOJm1wCYGrCEU6bDNyEMu 

   S3sikDeWg7H8C9HTGnj6T8onsRc= ) 

 3600 NS ns1.nl-dnssectest.se. 

 3600 RRSIG NS 5 2 3600 20060324073142 ( 
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   20060222073142 22754 nl-
dnssectest.se. 

  
 oeWxRPAqnLbTSDYmu/ySDovLvT4xYWRWabHE 

  
 sfN5yhnVepqgfikKNVnnhooZ3VfENiY9UZf8 

  
 kPF7eTXQXihH+iO1MFsMRNDu8HuEdAn40351 

  
 YGu1MUXI0Ez5I1sLAUPethqSvhW4HXjRefU+ 

   GgK6ucuB4eHqo/yE+KSMlIN0PX0= ) 

 3600 MX 0 postbox.nl-dnssectest.se. 

 3600 RRSIG MX 5 2 3600 20060324073142 ( 

   20060222073142 22754 nl-
dnssectest.se. 

  
 Tp4XI6UUh0fdfOsAwbFJw3643XiUUACvVVKs 

  
 reyfJTVlEgGbwSkcfzJVALRe2j+E4XhDRbPU 

  
 KtD7/CKAZtnoU3IE/ha3jHkpA9Ex0aRqSykn 

  
 bU5iACeDv5aV6kX5wONHlT7vSGpw0CTHh5pP 

   rqnRIF1qiKrhFViRtOn3z3Mx/80= ) 

 3600 NSEC ns1.nl-dnssectest.se. NS SOA MX 
RRSIG NSEC DNSKEY 

 3600 RRSIG NSEC 5 2 3600 20060324073142 ( 

   20060222073142 22754 nl-
dnssectest.se. 

  
 gPbLVxKCnQLiijbSkwcMtaFXlnyymjthUeMj 

  
 k6qKYrH42JyOtGY0lk+Qp5845MQguH9xYyAp 

  
 DiAhb8TxqCa/a0PfoIF12JmVlqS7iePyvbNY 

  
 4UhZ+qBmDGkhSpJqxOoOdkV5Nd1qRMjz+Fzh 

   EGSNTqsTA9mcULqcHxBZ8AxOojU= ) 

 3600 DNSKEY 256 3 5 ( 

  
 AQPXw8qmjQ+xjf9LtIemAVr7OodnAygkULce 

  
 wk+cQy2V48QJgpF0CsCVMu3GUmbfAUePKFCU 

  
 GggR+uh6k+EG5TrolqdSLIo5nSkFq/KR/3iQ 

  
 B/rXktbno9Jkla3euZS3x4TrEWCSGQCLBJXs 

   3EyAJeRLbeEszVsENcQl2TOKpOIVQQ== 

   ) ; key id = 22754 

 3600 DNSKEY 257 3 5 ( 

  
 AQPWsVXHVYmAdW6iqdfuTXcreBpmxyOaBGnA 
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 X+lOuiESAKuLxnR6GnTgyfeTAezlSowHJDbJ 

  
 O7KBcCIRodqCEJ+rEk935lQXqBhIGyR8gZ/u 

  
 E+X6wKTvOInojOi6/FyhKi5zpIBan81zHlDb 

   MuQXXsvB4P8Fa8yfD4bYUIgjhQtnaQ== 

   ) ; key id = 42675 

 3600 RRSIG DNSKEY 5 2 3600 20060324073142 ( 

   20060222073142 22754 nl-
dnssectest.se. 

  
 Gkf/UfjXyI12tApKOOwid9RIpt1n+ooTp3CR 

  
 6jr4xjNASCy95BCgiWIQWC5NKIO4q1sKrc1l 

  
 CXE9uiqw5IBmOS4PDwFYzpA/CXRyB0y+sTFA 

  
 I9l6JLp5FpAnJT5iPq/nYFplf4pDRQSqmESc 

   zPRCXzVW3L5y1pSZffCLIwO4rlo= ) 

 3600 RRSIG DNSKEY 5 2 3600 20060324073142 ( 

   20060222073142 42675 nl-
dnssectest.se. 

  
 XKB2pe4VxYimb+HV5PStKhc/UnE0f/1F5108 

  
 sXHBeorgFMwVuZcFsY4jqSUSJv25aMHmwL+V 

  
 /0H0mR4MYLUGry6r+0caufw0dAIGuTCLXHW4 

  
 ArXOgd2/tqdSe7Y6fzNFG1N11TkiHIOgc6hV 

   OeNwVvntBYFpm27tAF1XIvReXMg= ) 

ns1.nl-dnssectest.se. 3600 IN A 213.115.37.78 

 3600 RRSIG A 5 3 3600 20060324073142 ( 

   20060222073142 22754 nl-
dnssectest.se. 

  
 mxSNIee6q/ohW5YSzMrvwI5XS1msBsv2C4ZC 

  
 atWyE4UXc9+JyjYMaf8kBOn0CiYtaos8IFeB 

  
 tgBycE6JX1gk88cHfwlGF5hDcZZliwLqtmx7 

  
 pHqwvN7V/dqtAhFEi19XR3lsSmrwlsTsJhxz 

   2RcqfBD8M/7VZ2CHLfbrVo1YZR8= ) 

 3600 NSEC postbox.nl-dnssectest.se. A RRSIG 
NSEC 

 3600 RRSIG NSEC 5 3 3600 20060324073142 ( 

   20060222073142 22754 nl-
dnssectest.se. 

  
 M3XLwrdDOGG80ijG/XPpqfaaAjvSV9uQLd43 
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 kXKAYc8FSM10NhtWSB0NntOAtVwuGjslD25y 

  
 XnL1zicozkXZ6yWk5QCzVhPfTUwSxXeSmbCq 

  
 oGdSNgdLwu5c4nXfWNIXnGgsC4IaJrTumP9M 

   MLLAEfQyV7y+jK0o/+a2Qnol7IA= ) 

postbox.nl-dnssectest.se.  3600 IN A 213.115.37.79 

 3600 RRSIG A 5 3 3600 20060324073142 ( 

   20060222073142 22754 nl-
dnssectest.se. 

  
 VmtF1cXVvJSl80a2TgdQpCqTRnuYGXLN9e7h 

  
 FucMNKzpYLr0lzOJEtdQfjYUZbhY6tmUXZrG 

  
 Rlvhf2zNPU3BmHOTMq9Y+rDOQOiCA1Jx4VfX 

  
 NGf/TlrP7SxTfNHMDAauGIR5//BS/LUDD+m1 

   8GyB70o3J1yi3J0Xf8E4kns+/OQ= ) 

 3600 NSEC www.nl-dnssectest.se. A RRSIG NSEC 

 3600 RRSIG NSEC 5 3 3600 20060324073142 ( 

   20060222073142 22754 nl-
dnssectest.se. 

  
 uX/Jx4YkBfcagJyzKkb+MVUL6XfCsgLt6yWO 

  
 mjm9uemIMikndoflU9TkgVAnIp9Oxchtg6+p 

  
 5FAEIoM78txnFVVjKqE2ks9n49zK7dbwiIxI 

  
 LnW9XLnPYVCP+Ct/Utsh1nKY7ZmvfceMC8kN 

   UyYbRllAchzaCirw5ojyO4N5XjI= ) 

www.nl-dnssectest.se. 3600 IN A 213.115.37.79 

 3600 RRSIG A 5 3 3600 20060324073142 ( 

   20060222073142 22754 nl-
dnssectest.se. 

  
 KkbpNWu4GGyyhXqp62oYn29+C/EJXSj4YEP8 

  
 cf0R090QXDjwg7VxAou31Nev3Wnx+zo/zTni 

  
 GVrKHlKXFLXeePEAG3oxm89/bIdvJ/hAbT35 

  
 zqg3QC2vvReeVVQ1zqCrSdZSjHq7sgJmlHgb 

   Jltpt6VMgDhxLwJjVV3gdIhbFyM= ) 

 3600 NSEC nl-dnssectest.se. A RRSIG NSEC 

 3600 RRSIG NSEC 5 3 3600 20060324073142 ( 

   20060222073142 22754 nl-
dnssectest.se. 

  
 ZelJ5dpVs/1PPokJQlmL4cacZYgagaz1c9tt 
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 3tB+henqjI7mDyIGo14xS4/JLyu59oyIh9cQ 

  
 aB95u7RW95QYX+reqifJddw946sIGu08v1mg 

  
 0ZTigyJPHbmhbjjEHgiVXsuov0BxZT8zAlaa 

   7cTaDhG4XJX7MuPQ17Bvt+mp8Pw= ) 

 

Etablering av förtroendekedja mot IIS 

Tillvägagångssätt  

Enligt IIS’s modell krävs att dessa sex steg utförs för att aktivera den säkra 
delegeringen av DNS för den registrerade domänen4. 

1. Säkerställ att alla domänens namnservrar stödjer DNSSEC. Detta 
görs av domänadministratören. 

2. Signera zonen lokalt. Det är viktigt att inte glömma bort att detta 
måste ske under ordnade former. Detta görs av 
domänadministratören. 

3. Införskaffa ett klientcertifikat för den tekniska kontaktpersonen, 
utfärdat av en certifikatutgivare godkänd av IIS's 
nyckelhanteringsverktyg.  

4. Registrera den tekniska kontaktpersonens certifikat i KEYMAN.  

5. Fyll i testavtalet (svenska/engelska) och faxa detta till IIS på +46 8 
452 35 02. Skicka inte in detta avtal till IIS förrän den tekniska 
kontaktpersonen has registrerats i KEYMAN.  

6. IIS verifierar den tekniska kontaktpersonens certifikat via telefon 
eller e-post. Efter detta kan den tekniska kontaktpersonen använda 
KEYMAN för att ladda upp och aktivera nycklar till IIS.  

                                                 
4 Dessa steg var giltiga vid rapportens färdigställande. Se http://dnssec.nic.se/delegation.html för 
uppdaterad information. 
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Vi kommer i denna rapport att utföra ovanstående punkter i en lite annan 
ordning, varför följande tabell kan vara användbar: 

Punkt på checklista Kapitel i rapport 

1. Säkerställande av namnserver-version 4.2.2 

2. Lokal signering av zon 4.4 

3. Införskaffande av klientcertifikat 4.5.2 

4. Registrering av certifikat i KEYMAN 4.5.2 

5. Inskickning av testavtal 4.5.3 

6a. Verifiering och godkännande av 
certifikat 

4.5.3 

6b. Uppladdning av nycklar till IIS 4.5.4 

Registrering av klientcertifikat i KEYMAN 

IIS har satt upp en webbplats för hanteringen av DNSSEC-nycklar, vilket 
underlättar kommunikationen och administrationen av förtroendekedjan mot 
dem. Denna webbplats återfinns på https://keyman.nic.se. 

För att få tillgång till denna webbplats måste man, som tidigare nämnts, registrera 
ett personligt certifikat för den tekniska kontaktperson som skall administrera 
nycklarna för DNSSEC. 

Idag går ett klientcertifikat, eller e-legitimation, att införskaffa gratis via de flesta 
banker. Då den tekniska kontaktpersonen för detta uppdrag inte hade något 
personligt certifikat vid projektets start fick även detta införskaffas. Via 
kontaktpersonens Internetbank beställdes certifikatet och proceduren var klar på 
ca tio minuter. 

Med certifikatet på plats är det bara att gå in på https://keyman.nic.se och klicka 
på Enroll new user: 
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I nästa steg laddar användaren upp det certifikat man vill använda. Sedan är det 
bara att fortsätta till nästa steg. 

Testavtal 

Då skapande av en förtroendekedja mot IIS och .se-domänen ännu är i ett 
testskede begränsas IIS’s ansvar och de är i sin fulla rätt att avsluta testet när som 
helst.  

Avtalet fylls i och faxas till +46 8 452 35 02 (verifiera faxnummer på 
http://dnssec.nic.se/delegation.html).  
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Nu är det bara att invänta att personal från IIS hör av sig via telefon eller e-post 
för att verifiera den tekniska kontaktpersonens certifikat.  

Under arbetet med denna undersökning tog det ca 4-5 arbetsdagar. Sedan hörde 
IIS av sig via telefon och hörde sig för vilket certifikat det var som skulle kopplas 
till domänen. Detaljer i certifikatet fick delges för verifikation. 
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Uppladdning och aktivering av DNSSEC-nyckel hos IIS 

Vi återvänder nu till https://keyman.nic.se/ för att avsluta processen och aktivera 
vår förtroendekedja från se-domänen. Väl inne på KEYMAN klickar vi på Key 
Manager och verifieras genom vårt sedan tidigare godkända certifikat. 
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Vi får nu upp en lista över de domäner som vår tekniska kontaktperson har rätt 
att administrera. IIS har efter vårt samtal kopplat ihop vårt certifikat med 
domänen nl-dnssectest.se. 

 

Genom att klicka på vald domän kommer vi åt att administrera den och aktivera 
den eller de nycklar vi önskar. 
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Det vi direkt kan se är att IIS redan har ”hämtat” de nycklar som finns att tillgå 
från ns1.nl-dnssectest.se. Detta är mycket intressant och bra. Publika delar av 
aktiva nycklar presenteras i zon-filen för nl-dnssectest.se och är hämtbara via t.ex. 
DiG eller liknande kommandon. Att IIS automatiserat denna process underlättar 
helt klart både detta initiala skede, men även vid nyckelbyte, vilket kommer att 
diskuteras senare i rapporten. Det enda som behöver göras nu är alltså att markera 
korrekt KSK som aktiv. ZSK kommer inte att användas här, och den går inte 
heller att markera. Den finns med all sannolikhet där enbart för att processen just 
är automatiserad och hämtar alla nycklar. 

Vi markerar nu listad KSK som Active och bekräftar genom att klicka på Submit 
New Active Keys.  

Förändringen bekräftas genom följande sida där man också får meddelande om 
att DNSSEC-informationen kommer att publiceras vid nästa signering av .se-
domänen, vilket sker varannan timme. 
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Domänen är nu listad som Secure och det går även se när denna information senast 
uppdaterades. 
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Hela processen kring skapandet av en förtroendekedja från .se till nl-dnssectest.se 
gick mycket smidigt och startsträckan för att få upp en DNSSEC-testmiljö i 
enlighet med detta bör kunna betraktas som relativt kort.  

IIS har definitivt underlättat processen, vilket tydligt syns i beskrivningen ovan. 
Även vid nyckelbyte fungerar detta mycket smidigt, vilket visas senare i rapporten. 

 

Administration 

Vad gäller administrationen av en signerad zon är det egentligen två saker som 
kommer att uppta ens tid utöver de normala DNS-administrativa uppgifterna. 
Dessa är: 

1. Byte av nycklar 

2. Omsignering av zonen 

a. Vid uppdatering av zoninformation 

b. Då RRSIG går ut (ca 30 dagar) 

Förr eller senare riskerar de flesta nycklar att knäckas, och följer man de 
rekommendationer som ges i de tekniska rapporter och instruktioner som finns 
att tillgå för DNSSEC så bör man byta ut sina nycklar någorlunda ofta. Det finns i 
huvudsak två metoder för att byta ut nycklar; förpublicerings-metoden (”Pre-
publish” scheme) och dubbelsignaturs-metoden (”Double Signature” scheme). I 
rapporten används för enkelhetens skull de engelska, och mer internationellt 
gångbara, namnen nedan. 

I följande avsnitt används det manuella, kommandoprompts-baserade, förfarandet 
för nyckelskapande och omsignering. Detta då BIND Configuration Tool inte har 
något stöd för att på användarens egna initiativ utföra dessa steg. 

Byte av Zone-signing key 

Vid byte av ZSK för nl-dnssectest används här ”Pre-publish” metoden, där man 
inkluderar en ny, men passiv, ZSK i steg 1, för att sedan i steg 2 signera om hela 
zonens innehåll med denna nya ZSK. 

Förberedelsefasen 

Först skapas alltså en ny ZSK. Detta på precis samma sätt som förra gången: 

dnssec-keygen –a rsasha1 –b 1024 -n zone nl-dnssectest.se 

Resultatet blev ett nyckelpar med ID 43976 och filnamnen Knl-
dnssectest.se.+005+43976.key respektive Knl-dnssectest.se.+005+43976.private.  

Sedan läggs den nya publika nyckeln till i den osignerade zon-filen nl-
dnssectest.se.db: 



Säkerhet i domännamnssystemet - BILAGA 3 
 

82 Post- och telestyrelsen 

… 
; include the public keys. 
$include Knl-dnssectest.se.+005+43976.key   ; new, passive ZSK 
$include Knl-dnssectest.se.+005+22754.key   ; active ZSK 
$include Knl-dnssectest.se.+005+42675.key   ; active KSK 
… 

 

När detta är utfört och sparat signeras zonen om. Även nu med exakt samma 
kommando som förra gången, då man i detta skede enbart vill få en DNSKEY 
RR skapad för denna nya ZSK. Den nya nyckeln skall inte användas för att 
signera alla zon-records förrän man kan vara säker på att DNSKEY RR för denna 
nya nyckel har spridits ut i cachade DNS:er världen över. 

dnssec-signzone  -o nl-dnssectest.se -k Knl-dnssectest.se.+005+42675.key nl-dnssectest.se.db    
Knl-dnssectest.se.+005+22754.key 

 

Den nya signerade zon-filen innehåller nu, förutom tidigare innehåll, även ett 
DNSKEY RR för den nyskapade ZSK:n med ID 43976. 

DNS-tjänsten (named) startas om så att den nya zon-filen laddas och sedan 
avvaktas en tidsperiod som åtminstone är 2 gånger längre än den längsta TTL:en i 
zonen (vilken i detta fall är 1 timme). Därigenom kommer den uppdaterade zon-
filen ha hunnit sprida sig innan man fortsätter med nästa steg. 

Hos IIS ser vi nu att båda ZSK finns tillgängliga för spridning.  
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Byte av aktiv ZSK 

När erforderlig tid passerat kan zonen signeras om igen, fast denna gång med den 
nya ZSK:n. Ser dock till att först öka serienumret på SOA i zon-filen. Sedan 
signeras zonen om: 

dnssec-signzone  -o nl-dnssectest.se -k Knl-dnssectest.se.+005+42675.key nl-dnssectest.se.db    
Knl-dnssectest.se.+005+43976.key 

DNS-tjänsten startas om så att den nya zon-filen laddas och slutligen bör 
kommentarerna uppdateras i den osignerade zon-filen, så att rätt nyckel står som 
aktiv respektive passiv. 

Städning av zon-fil 

När erforderlig tid passerat, vilket bör vara ca 4 gånger längre än den längsta 
TTL:en i zonen, kan den gamla och numera passiva ZSK:n tas bort från den 
osignerade zon-filen. 

I detta läge kan man välja att enbart ha aktiva nycklar i zon-filen, men ännu bättre 
är att redan i detta skede introducera en ny passiv ZSK. Då är man förberedd och 
kan vid nästa byte av aktiv ZSK vara säker på att alla relevanta parter redan 
känner till DNSKEY för denna nya ZSK.  

Man skapar då en ny ZSK i enlighet med förberedelsefasen, lägger till den i den 
osignerade zon-filen, uppdaterar serienumret på SOA i zon-filen och signerar 
sedan om zonen med den aktiva ZSK:n. 

I denna implementation utfördes precis detta. Ännu en ny ZSK skapades, som 
fick ID 06521, som sattes som passiv och slutligen raderades den ursprungliga 
ZSK:n (ID 22754) som användes för att signera zonen den första gången. 

När denna fas var slutförd såg den osignerade zon-filen för nl-dnssectest.se ut 
enligt följande: 

 

$TTL 1H 
@ SOA ns1 info.netlight.se. ( 4 
     3H 
     1H 
     1W 
     1H ) 
   NS ns1  
 IN 1H MX 0 postbox
  
ns1 IN 1H A 213.115.37.78  
www IN 1H A 213.115.37.79 
postbox  IN 1H A 213.115.37.79  
 

;ZSK 
$include Knl-dnssectest.se.+005+43976.key   ; active ZSK 
$include Knl-dnssectest.se.+005+06521.key   ; new, passive ZSK 

;KSK 
$include Knl-dnssectest.se.+005+42675.key   ; active KSK 
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Byte av Key-signing key 

Vid byte av KSK används här den så kallade ”Double signature” metoden, där 
man har två aktiva KSK och signerar om zonen med båda dessa. Eftersom det 
enbart är själva nycklarna som signeras av vår KSK blir inte denna dubbla 
signering en speciellt stor belastning. 

Förberedelse 

Man skapar alltså först en ny KSK, på precis samma sätt som förra gången: 

dnssec-keygen –f KSK –a rsasha1 –b 1024 -n zone nl-dnssectest.se 

Resultatet blev ett nyckelpar med ID 18975 och filnamnen Knl-
dnssectest.se.+005+18975.key respektive Knl-dnssectest.se.+005+18975.private. 

Sedan läggs den nya nyckeln till i den osignerade zon-filen för nl-dnssectest.se: 

… 
;ZSK 
$include Knl-dnssectest.se.+005+43976.key   ; active ZSK 
$include Knl-dnssectest.se.+005+06521.key   ; new, passive ZSK 

;KSK 
$include Knl-dnssectest.se.+005+42675.key   ; active KSK (to be removed later) 
$include Knl-dnssectest.se.+005+18975.key   ; new, active KSK 
… 

 

När detta är utfört och sparat signeras zonen om. Denna gång skall dock 
kommandoraden utökas med den nya KSK:n. 

dnssec-signzone  -o nl-dnssectest.se -k Knl-dnssectest.se.+005+42675.key –k  
Knl-dnssectest.se.+005+18975.key nl-dnssectest.se.db Knl-dnssectest.se.+005+43976.key 

 

Den nya signerade zon-filen innehåller nu, förutom tidigare innehåll, även 
DNSKEY RRSIG skapade av den nya KSK:n. 

DNS-tjänsten startas om så att den nya zon-filen laddas och sedan avvaktas 
åtminstone en tidsperiod som är 2 gånger längre än den längsta TTL:en för zonen 
(vilken i detta fall är 1 timme). Precis som vid bytet av ZSK görs detta för att den 
uppdaterade zon-filen ska ha hunnit sprida sig innan man fortsätter med nästa 
steg. 

Aktivering av ny KSK hos IIS 

När man nu introducerat ännu en ny och aktiv KSK måste man även se till att IIS 
signerar om sin DS RR så att alla resolver-DNS:er som litar på IIS får tillgång till 
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båda KSK för  
nl-dnssectest.se. 

Vi loggar in på KEYMAN igen och öppnar domänen nl-dnssectest.se. 

 

Här ser vi att den nya nyckeln (18975) har hämtats automatiskt och finns 
tillgänglig för aktivering. Med all sannolikhet uppdateras nyckelinformationen för 
relevant domän i samband med inloggning på KEYMAN. 

Den nya, omarkerade, nyckeln markeras som Active, samtidigt som den gamla är 
fortsatt markerad som Active. Förändringen genomförs genom att klicka på Submit 
New Active Keys. 

Slutresultatet är som väntat två aktiva KSK. 
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Städning av zon-fil 

Efter att erforderlig tid har passerat kan man sedan helt ta bort den gamla KSK:n. 
Till att börja med tas den bort ur den osignerade zon-filen och serienumret 
uppdateras: 

… 

;ZSK 

$include Knl-dnssectest.se.+005+43976.key   ; active ZSK 

$include Knl-dnssectest.se.+005+06521.key   ; new, passive ZSK 

;KSK 

$include Knl-dnssectest.se.+005+18975.key   ; active KSK 

… 

Sedan signerar man om zonen med de två aktiva nycklarna. 

dnssec-signzone  -o nl-dnssectest.se -k Knl-dnssectest.se.+005+18975.key nl-dnssectest.se.db 
Knl-dnssectest.se.+005+43976.key 

Slutligen startar man om DNS-tjänsten. Bytet av KSK är nu helt avslutat lokalt på 
namnservern. 

Städning hos IIS 

Vi måste dock säkerställa om IIS har uppfattat att den gamla KSK:n är borttagen, 
eller om detta måste göras manuellt. Vi loggar in på https://keyman.nic.se och 
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domänen nl-dnssectest.se. Där ser vi att den gamla nyckeln ligger kvar, fast den är 
markerad som Absent (frånvarande). 

 

Detta är ett bra beteende då IIS inte kan veta om det korrekt att en av de aktiva 
nycklarna saknas eller ej. Det krävs alltså en manuell borttagning av den gamla 
KSK:n, och detta görs genom att klicka på på Submit New Active Keys. Eftersom 
bara den nya KSK:n därefter är markerad som Active är nyckelkonfigurationen 
korrekt. 
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Vi bekräftar och väntar på att IIS signerar om sin zon. När detta är gjort är hela 
processen för nyckelbytet av KSK genomförd. 

Omsignering av zon vid uppdatering 

Om administrationen av nycklar i DNSSEC är relativt komplex är det enklare vid 
en ren zon-uppdatering. Värt att betänka är dock att man måste signera om zonen 
varje gång man gör en uppdatering. Här visar sig det grafiska verktyget BIND 
Configuration Tool inte fungera som det skall – utan undantag hängde det sig 
utan att någon uppgift genomfördes. Rekommendationen är därmed att inte 
använda det. 

För att illustrera resultaten läggs ett nytt A-record till: intranet.nl-dnssectest.se i 
den osignerade zon-filen: 

$TTL 1H 
@ SOA ns1 info.netlight.se. ( 7 
     3H 
     1H 
     1W 
     1H ) 
   NS ns1  
 IN 1H MX 0 postbox
  
ns1 IN 1H A 213.115.37.78  
www IN 1H A 213.115.37.79 
postbox  IN 1H A 213.115.37.79 

intranet IN 1H A 213.115.37.79  
 

;ZSK 
$include Knl-dnssectest.se.+005+43976.key   ; active ZSK 
$include Knl-dnssectest.se.+005+06521.key   ; new, passive ZSK 

;KSK 
$include Knl-dnssectest.se.+005+18975.key   ; active KSK 
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Sedan signeras zonen om: 

dnssec-signzone  -o nl-dnssectest.se -k Knl-dnssectest.se.+005+18975.key nl-dnssectest.se.db 
Knl-dnssectest.se.+005+43976.key 

Efter en följande omstart av DNS-tjänsten är allt klart. 
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Tester av DNSSEC 

Inledning 

Förutom att implementera DNSSEC och skapa en förtroendekedja med IIS 
genomfördes ett stort antal tester för att identifiera beteendet hos tredje part, den 
så kallade ”omvärlden”. 

Testerna som beskrivs här har genomförts uppkopplade mot två olika resolver-
DNS:er, en Linux Fedora Core 4 med BIND 9.3.1 och en Microsoft Windows 
2003 server med Microsoft DNS (Active Directory-integrerad). Detta för att 
identifiera eventuella skillnader mellan de olika versionerna. 

En sak som identifierades redan före testerna var att Microsoft DNS i Windows 
2003 enbart har stöd för att agera sekundär namnserver (slav) åt en redan signerad 
domän. Den kan alltså varken signera eller validera DNSSEC-records. För att tala 
klarspråk kan den alltså inte vara master eller agera säker resolver överhuvudtaget. 
Ett fåtal tester gjordes därför enbart för att konfirmera detta och servern 
reagerade som väntat överhuvudtaget inte alls på DNSSEC. Nedanstående 
testresultat har därför enbart uppnåtts i BIND 9.3.1. 

Av förklarliga skäl beskrivs därför inte heller konfigurationen av en DNSSEC-
aware resolver-DNS på Windows 2003 Server. 

Konfiguration av DNSSEC – resolver 

Grundkonfiguration av DNS 

När BIND installerades på Linux-resolvern valdes att installera standard-
konfigurationen för en caching/resolving server, vilket var syftet. DNS-
informationen placerades även i ett chroot-fängelse för att öka säkerheten. 
Domänen other-company.se lades sedan till i det grafiska gränssnittet Red Hat 
BIND Configuration Tool. Därefter sattes named.conf upp på liknande sätt som 
master-DNS:n vad gäller loggning. 

Konfiguration av DNSSEC 

Därefter aktiverades DNSSEC och loggning konfigurerades på samma sätt som 
för master-DNS:n. 

Ett tillägg här är dock att även parametern trusted keys lades till. Under trusted keys 
läggs de säkra DNSSEC-nycklar som används för att säkerställa signerad DNS-
information. Då målbilden var att etablera en förtroendekedja från .se ner till nl-
dnssectest.se såg målkonfigurationen för named,conf på resolver-DNS:n ut enligt 
följande: 

// 

// named.conf for caching/recursive nameserver (ns.othercompany.se)   

// 
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trusted-keys { 

 "se." 257 3 5
 "AwEAAaxPMcR2x0HbQV4WeZB6oEDX+r0QM65KbhTjrW1Z 

                 aARmPhEZZe3Y9ifgEuq7vZ/zGZUdEGNWy+JZzus0lUpt 

                 wgjGwhUS1558Hb4JKUbbOTcM8pwXlj0EiX3oDFVmjHO4 

                 44gLkBOUKUf/mC7HvfwYH/Be22GnClrinKJp1Og4ywzO 

                 9WglMk7jbfW33gUKvirTHr25GL7STQUzBb5Usxt8lgny 

                 TUHs1t3JwCY5hKZ6CqFxmAVZP20igTixin/1LcrgX/KM 

                 EGd/buvF4qJCyduieHukuY3H4XMAcR+xia2nIUPvm/oy 

                 WR8BW/hWdzOvnSCThlHf3xiYleDbt/o1OTQ09A0="; 

}; 

 

options { 

 dnssec-enable yes; 

 max-cache-size 0; 

 zone-statistics yes; 

 directory "/var/named"; 

 dump-file "/var/named/data/cache_dump.db"; 

        statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt"; 

}; 

 

logging{ 

 channel default_dnslog { 

  file "data/dnslog.log"; 

  severity info; 

}; 

 channel secure_log { 

  file "data/seclog.log"; 

  severity debug; 

  print-time yes; 

}; 

         channel dnssec_log {                 // a DNSSEC log channel 

                file "data/dnssec.log" size 20m; 

                print-time yes;                 // timestamp the entries 

                print-category yes;             // add category name to entries 

                print-severity yes;             // add severity level to 
entries 

                severity debug 3;               // print debug message <= 3 t 

        }; 

  category dnssec   { dnssec_log;  }; 

  category default  { default_dnslog; }; 

  category general  { default_dnslog; }; 

  category security  { secure_log; }; 

  category config  { default_dnslog; }; 
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  category resolver  { default_dnslog; }; 

  category xfer-in  { secure_log; }; 

  category xfer-out  { secure_log; }; 

  category client  { secure_log; }; 

  category network  { secure_log; }; 

  category queries  { secure_log; }; 

  category lame-servers { default_dnslog; }; 

}; 

 

controls { 

 inet 192.168.1.2 allow { 

 192.168.1.0/24; 

 localhost; 

}; 

zone "other-company.se." IN { 

 type master; 

 file "other-company.se.db"; 

}; 

zone "." IN { 

 type hint; 

 file "named.ca"; 

}; 

zone "localdomain" IN { 

 type master; 

 file "localdomain.zone"; 

 allow-update { none; }; 

}; 

zone "localhost" IN { 

 type master; 

 file "localhost.zone"; 

 allow-update { none; }; 

}; 

zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN { 

 type master; 

 file "named.local"; 

 allow-update { none; }; 

}; 

zone "255.in-addr.arpa" IN { 

 type master; 

 file "named.broadcast"; 

 allow-update { none; }; 

}; 

zone "0.in-addr.arpa" IN { 

 type master; 
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 file "named.zero"; 

 allow-update { none; }; 

}; 

  

Parametervariationer i named.conf 

Trusted keys 

I ett stort antal av testfallen användes KSK för nl-dnssectest.se direkt i resolver-
DNS:en, och i dessa fall byttes helt enkelt ”.se”-nyckeln ut under trusted keys. 
Alternativt fanns både nycklarna tillgängliga. 

Dnssec-must-be-secure 

I BIND 9.3.x finns det stöd för named-konfigurationen dnssec-must-be-secure, vilket 
innebär att den eller de zoner som anges, samt deras sub-zoner, måste vara 
signerade och validerade vid en säker förfrågan. I vissa av testfallen lades följande 
rad till under options i named.conf: 

… 

options { 
dnssec-must-be-secure  nl-dnssectest.se yes; 

… 

 

Detta innebar alltså att resolvern var konfigurerad för att inte släppa igenom 
osignerade svar från nl-dnssectest.se vid en DNSSEC-förfrågan. 

Testfall - översikt 

I alla testfall testas två saker: 

1. Access till en på servern liggande webbserver, http://www.nl-
dnssectest.se/  

2. Att skicka e-post till test@nl-dnssectest.se 

Och i alla testfall kontrolleras följande saker: 

3. Resultatet för användaren, dvs. kom vi fram till rätt webbsida och kom e-
posten fram 

4. Loggutskrift på resolver-DNS 

Även loggutskrifterna på master-DNS:n kontrollerades, men det kunde som 
tidigare beskrivet snabbt fastställas att DNSSEC-specifik loggning inte förekom 
överhuvudtaget. 

Två huvudsakliga scenarion användes, dels ett där en förtroendekedja ej var 
etablerad mellan nl-dnssectest.se och .se och dels ett där en kedja var etablerad. 
Ytterligare ett par huvudscenarion identifierades sedan kring administrationen av 
DNSSEC. 
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Följande variabler användes för att skapa testfallen: 

1. Trusted keys inlagda i named.conf på resolver: 

a. Inga trusted keys 

b. korrekt .se nyckel 

c. felaktig .se nyckel 

d. korrekt nl-dnssectest.se nyckel 

e. felaktig nl-dnssectest.se nyckel 

2. Övriga variabler: 

a. cache/no-cache i resolver 

b. dnssec-must-be-secure på/av för domän nl-dnssectest.se i resolver 

c. hackat zon-record i nl-dnssectest.se master-DNS 

I. ersätt IP med den för www.pts.se 

d. felaktig nyckel till nl-dnssectest.se hos .se 

I. helt ny zonsignering 

II. key rollover 

e. korrekt, men ny, nyckel till nl-dnssectest.se hos .se 

För en fullständig lista av testfall, se Bilaga 2 - Testfall. 

Presentationsupplägg för testresultat 

I följande avsnitt presenteras resultaten för de utförda testerna. För varje 
huvudtest sammanfattas de olika deltesterna i en tabell. Därefter förs en 
diskussion om de erhållna resultaten. 

Tester utan förtroendekedja mellan .se och nl-dnssectest.se 

Fall A: Zonen nl-dnssectest.se är signerad och ok. Resolver har inte dnssec-
must-be-secure aktiverat 

Fall A – Sammanfattning 

Konfiguration Resultat Kommentar 

1. Resolver saknar trusted keys Surfning och e-post fungerar bra. Ingen loggning sker, då inga DNSSEC-
förfrågningar görs. 

2. Resolver har trusted key för .se Surfning och e-post fungerar bra. .se markeras som säker, svaret från ns1.nl-
dnssectest.se markeras som ”answer” då ingen 
KSK finns tillgänglig för nl-dnssectest.se 
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Fall A – Sammanfattning 

Konfiguration Resultat Kommentar 

3. Resolver har trusted key för nl-
dnssectest.se 

Surfning och e-post fungerar bra. Enbart svar från nl-dnssectest.se markeras 
som säkra. 

4. Resolver har trusted keys för både .se 
och nl-dnssectest.se 

Surfning och e-post fungerar bra. Alla svar från .se och nl-dnssectest.se markeras 
som säkra. 

5. Resolver har felaktig trusted key för .se Ingenting fungerar för .se-domäner. 
Hela .se är utslagen för klienter till 
denna resolver. Övrig surfning och e-
postskickande, till t.ex. .com domäner 
fungerar bra. 

DNSSEC-loggningen blir mycket omfattande 
och avbryter till slut sig själv, med följande 
loggrad: “continuing validation would lead to 
deadlock: aborting validation” 

6. Resolver har felaktig trusted key för nl-
dnssectest.se 

Ingenting fungerar till nl-dnssectest.se. 
Allt övrigt fungerar bra. 

DNSSEC-loggningen blir mycket omfattande 
och avbryter till slut sig själv, med följande 
loggrad: “continuing validation would lead to 
deadlock: aborting validation” 

7. Resolver har felaktig trusted key för .se 
men korrekt för  
nl-dnssectest.se 

Allt fungerar till nl-dnssectest.se, men 
övriga .se-domäner är helt oåtkomliga. 

DNSSEC-loggningen för övriga .se-
förfrågningar blir mycket omfattande och 
avbryter till slut sig själv, med följande 
loggrad: “continuing validation would lead to 
deadlock: aborting validation” 

8. Resolver har korrekt trusted key för .se 
men felaktig för nl-dnssectest.se 

Ingenting fungerar för domänen  
nl-dnssectest.se 

DNSSEC-loggningen blir mycket omfattande 
för förfrågningar till nl-dnssectest.se och 
avbryter till slut sig själv, med följande 
loggrad: “continuing validation would lead to 
deadlock: aborting validation” 

 

I detta första fall observerades ett par relevanta synpunkter kring hur DNS och 
DNSSEC hanteras av en Resolver och klienter. Framför allt rör detta hanteringen 
av cache, som i normala fall utan DNSSEC inte observeras speciellt mycket. 
DNSSEC-specifik loggning sker enbart vid första förfrågningen till en specifik 
adress, vilket är logiskt och förståeligt då den sedermera lagras i cachen. Under 
testerna noterades dock att ett säkrat svar för t.ex. www.nl-dnssectest.se lagrades 
mycket längre än den TTL som var konfigurerad i zon-filen, vilken var en timme. 
Trots flertalet försök att identifiera hur mycket längre lyckades vi enbart återskapa 
DNSSEC-loggning, dvs. rensa cachen, efter omstart av DNS på resolvern. Vad 
detta berodde på lyckades vi inte heller identifiera. 

Mönstret för hur DNSSEC påverkar klienten blev också mycket tydligt. I detta 
testfall hade alltså ingen förtroendekedja satts upp mellan .se och nl-dnssectest.se, 
varför det enbart gick att validera säkra svar för testdomänen om resolvern var 
konfigurerad med en publik KSK för nl-dnssectest.se under trusted keys i 
named.conf. Så länge nycklarna i named.conf var korrekta märkte inte 
slutanvändaren av någonting, oavsett om svaren var säkrade eller ej. Men så fort 
en nyckel visade sig vara felaktig fick det stora efterverkningar. I konfiguration 5 
lades en felaktig KSK för .se-domänen in i named.conf och det gick då varken att 
surfa eller skicka e-post. All namnuppslagning till .se-domäner var helt utslagen. 
Dessutom var kommunikationen gentemot slutanvändaren mycket dålig – det 
enda meddelande som kommunicerades till användaren var ”sidan kan inte visas” 
enligt bilden nedan: 
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Fall B: nl-dnssectest.se är signerad och ok men resolver accepterar enbart säkra 
svar för nl-dnssectest.se (dnssec-must-be-secure) 

Fall B - Sammanfattning 

Konfiguration Resultat Kommentar 

1. Resolver saknar trusted keys Surfning och e-post fungerar bra. Ingen loggning sker, då inga DNSSEC-
förfrågningar görs. 

2. Resolver har trusted key för .se Ingenting fungerar till  
nl-dnssectest.se. 

.se markeras som säker, svaret från ns1.nl-
dnssectest.se godkänns dock ej då resolvern 
inte har någon giltig nyckel att verifiera svarets 
säkerhet med. Loggen fylls med t.ex. ”must be 
secure failure” och ”got no valid KEY”. 

3. Resolver har trusted key för nl-
dnssectest.se 

Surfning och e-post fungerar bra. Svar från nl-dnssectest.se markeras som säkra. 

 

I detta testfall är grundförutsättningarna de samma som i föregående fall, med 
tillägget att det i named.conf är aktiverat att dnssec-must-be-secure för nl-dnssectest.se. 
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Här framkom ett intressant beteende hos DNSSEC i BIND (eventuellt fungerar 
det likadant för alla) som är viktigt att notera. Vid en snabb titt på konfigurationen 
tycker man att det nu alltid borde kontrolleras att de svar som fås rörande nl-
dnssectest.se är säkrade, men så är inte fallet. Som konfigurationen faktiskt säger 
är det enbart DNSSEC-svar från specificerade domänen som måste vara säkra. 
Detta innebär att om man inte har någon relevant KSK för dessa domäner 
kommer inte frågan att inkludera en begäran om DNSSEC-information.  

Intressant är dock det som inträffade i konfiguration 2, när resolvern var 
konfigurerad med en trusted key för .se-domänen. Vid förfrågan om nl-
dnssectest.se domänen initieras begäran om DNSSEC-information på .se-nivån. 
IIS levererar ett svar om var nl-dnssectest.se finns och förfrågan fortsätter att 
begära DNSSEC-information. Detta kan dock inte valideras för nl-dnssectest.se 
eftersom förtroendekedjan från .se till nl-dnssectest.se ännu inte är uppsatt. 
Resultatet blir därför att ingenting nås på nl-dnssectest.se. Det går varken att surfa 
till hemsidan eller skicka e-post till e-postservern. 

Fall C: nl-dnssectest.se är signerad men har ett ”hackat” A-record för www.nl-
dnssectest.se, som pekar på www.pts.se 

Fall C - Sammanfattning 

Konfiguration Resultat Kommentar 

1. Resolver saknar trusted keys Vi hamnar på www.pts.se. Ingen loggning sker, då inga DNSSEC-
förfrågningar görs. 

2. Resolver har trusted key för .se Vi hamnar på www.pts.se. .se markeras som säker, svaret från ns1.nl-
dnssectest.se markeras som ”answer” då ingen 
KSK finns tillgänglig för nl-dnssectest.se 

3. Resolver har trusted key för nl-
dnssectest.se 

Surfning tilll www.nl-dnssectest.se 
fungerar ej. 

Signaturen (RRSIG) för www.nl-dnssectest.se 
stämmer inte överens med svaret. Godkänns 
alltså ej. 

 

I detta testfall ser konfigurationen på resolver-DNS:en ut precis som i testfall A, 
men i den publika zon-filen för nl-dnssectest.se har IP-adressen för www.nl-
dnssectest.se manuellt bytts ut till den som gäller för www.pts.se. Zonen är alltså 
”hackad” och vi har en IP-adress som inte stämmer överens med motsvarande 
RRSIG. 

Resultatet lät inte vänta på sig. Utan trusted keys, samt även när en korrekt trusted 
key för .se fanns kom vi utan problem in på PTS webbplats när vi surfade till 
www.nl-dnssectest.se. 
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Som väntat skyddar inte .se-nyckeln och de säkra svar som fås från IIS mot denna 
”hackning”, och vi hamnar därmed fel i slutändan. 

Däremot blir det tvärstopp när en trusted key för nl-dnssectest.se finns 
konfigurerad i resolvern. Slutanvändaren får meddelandet att sidan inte kan hittas 
och DNSSEC-loggen på resolvern informerar om att det inte gick att verifiera 
RRSIG för www.nl-dnssectest.se. 

… 

28-Feb-2006 14:59:07.210 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: starting 

28-Feb-2006 14:59:07.210 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: attempting positive response validation 

28-Feb-2006 14:59:07.210 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: keyset with trust 7 

28-Feb-2006 14:59:07.211 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: verify rdataset: RRSIG failed to verify 

28-Feb-2006 14:59:07.211 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: failed to verify rdataset 

28-Feb-2006 14:59:07.211 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: verify failure: RRSIG failed to verify 

28-Feb-2006 14:59:07.211 dnssec: info: validating www.nl-dnssectest.se A: no valid signature found  

…  
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Testfall med förtroendekedja mellan .se och nl-dnssectest.se 

Fall A: nl-dnssectest.se är signerad, ok och resolvern accepterar alla svar. 

Fall A - Sammanfattning 

Konfiguration Resultat Kommentar 

1. Resolver saknar trusted keys Surfning och e-post fungerar bra. Ingen loggning sker, då inga DNSSEC-
förfrågningar görs. 

2. Resolver har trusted key för .se Surfning och e-post fungerar bra. Loggning visar att genom att .se har skapat en 
DS av ”vår” KSK som de  sedan servar vid 
DNSSEC-förfrågningar så säkras hela kedjan. 
Med DS för nl-dnssectest.se från .se får 
resolvern möjlighet att säkra även dessa svar. 

3. Resolver har trusted key för nl-
dnssectest.se 

Surfning och e-post fungerar bra. Enbart svar från nl-dnssectest.se markeras 
som säkra. 

4. Resolver har felaktig trusted key för .se Ingenting fungerar för .se-domäner. 
Hela .se är utslaget för klienter till denna 
resolver. Övrig surfning och e-
postskickande, till t.ex. .com domäner 
fungerar bra. 

DNSSEC-loggningen blir mycket omfattande 
och avbryter till slut sig själv, med följande 
loggrad: “continuing validation would lead to 
deadlock: aborting validation” 

5. Resolver har felaktig trusted key för nl-
dnssectest.se 

Surfning och e-post fungerar bra. Lite oväntat resultat. Vårt felaktiga keyset får 
”trust 6” samt att vi nu får ett dsset med trust 
4. Svaren klassar som ”answer”, vilket alltså 
inte anses som säkert. Se diskussion i detta 
kapitel. 

6. Resolver har felaktig trusted key för .se 
men korrekt för  
nl-dnssectest.se 

Allt fungerar till nl-dnssectest.se, men 
övriga .se-domäner är helt oåtkomliga. 

DNSSEC-loggningen för övriga .se-
förfrågningar blir mycket omfattande och 
avbryter till slut sig själv, med följande 
loggrad: “continuing validation would lead to 
deadlock: aborting validation” 

7. Resolver har korrekt trusted key för .se 
men felaktig för nl-dnssectest.se 

Surf och e-post fungerar bra. Genom DS från .se får vi tillgång till en 
korrekt nyckel och alla svar markeras som 
säkra. 

 

Grundkonfigurationen är nu den samma i resolver och master-DNS, men med 
skillnaden att förtroendekedjan från .se är etablerad. 

Den största skillnaden mot tidigare tester märks i loggen på resolvern. När 
resolvern konfigureras med trusted key för .se går det att följa förtroendekedjan 
ända ner till www.nl-dnssectest.se respektive postbox.nl-dnssectest.se. DNSSEC-
loggen visar att hela kedjan säkras genom att .se har signerat en DS för nl-
dnssectest.se, som de servar vid säkra förfrågningar. Märk den i fetstil markerade 
loggraden i extraktet nedan där det står att DNSKEY RRSIG failed to verify. Detta 
spelar ingen roll då resolvern har tillgång till en DS, och DNSKEY sätts därför 
även den till säker.  

 

02-Mar-2006 11:48:30.101 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: starting 

02-Mar-2006 11:48:30.101 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: attempting negative response 

validation 
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02-Mar-2006 11:48:30.101 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: starting 

02-Mar-2006 11:48:30.101 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: attempting positive response validation 

02-Mar-2006 11:48:30.112 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: starting 

02-Mar-2006 11:48:30.112 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: attempting positive response 

validation 

02-Mar-2006 11:48:30.112 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: starting 

02-Mar-2006 11:48:30.112 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: attempting positive response validation 

02-Mar-2006 11:48:30.118 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: starting 

02-Mar-2006 11:48:30.118 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: attempting positive response validation 

02-Mar-2006 11:48:30.120 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: verify rdataset: success 

02-Mar-2006 11:48:30.120 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: signed by trusted key; marking as secure 

02-Mar-2006 11:48:30.120 dnssec: debug 3: validator @0xb5503f88: dns_validator_destroy 

02-Mar-2006 11:48:30.120 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: in fetch_callback_validator 

02-Mar-2006 11:48:30.120 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: keyset with trust 7 

02-Mar-2006 11:48:30.120 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: resuming validate 

02-Mar-2006 11:48:30.120 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: verify rdataset: success 

02-Mar-2006 11:48:30.121 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: marking as secure 

02-Mar-2006 11:48:30.121 dnssec: debug 3: validator @0x9084378: dns_validator_destroy 

02-Mar-2006 11:48:30.121 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: in dsvalidated 

02-Mar-2006 11:48:30.121 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: dsset with trust 7 

02-Mar-2006 11:48:30.121 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: verify rdataset: RRSIG failed 

to verify 

02-Mar-2006 11:48:30.121 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: verify rdataset: success 

02-Mar-2006 11:48:30.122 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: marking as secure 

02-Mar-2006 11:48:30.122 dnssec: debug 3: validator @0x9083ac0: dns_validator_destroy 

02-Mar-2006 11:48:30.122 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: in fetch_callback_validator 

02-Mar-2006 11:48:30.122 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: keyset with trust 7 

02-Mar-2006 11:48:30.122 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: resuming validate 

02-Mar-2006 11:48:30.122 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: verify rdataset: success 

02-Mar-2006 11:48:30.122 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: marking as secure 

02-Mar-2006 11:48:30.122 dnssec: debug 3: validator @0x90814e0: dns_validator_destroy 

02-Mar-2006 11:48:30.123 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: in authvalidated 

02-Mar-2006 11:48:30.123 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: resuming nsecvalidate 

02-Mar-2006 11:48:30.123 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: starting 
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02-Mar-2006 11:48:30.123 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: attempting positive response 

validation 

02-Mar-2006 11:48:30.123 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: keyset with trust 7 

02-Mar-2006 11:48:30.123 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: verify rdataset: success 

02-Mar-2006 11:48:30.123 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: marking as secure 

02-Mar-2006 11:48:30.123 dnssec: debug 3: validator @0xb5500470: dns_validator_destroy 

02-Mar-2006 11:48:30.123 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: in authvalidated 

02-Mar-2006 11:48:30.123 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: looking for relevant nsec 

02-Mar-2006 11:48:30.124 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: nsec proves name exists (owner) 

data=0 

02-Mar-2006 11:48:30.124 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: resuming nsecvalidate 

02-Mar-2006 11:48:30.124 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: nonexistence proof found 

02-Mar-2006 11:48:30.124 dnssec: debug 3: validator @0x9079548: dns_validator_destroy 

02-Mar-2006 11:48:30.130 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: starting 

02-Mar-2006 11:48:30.130 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: attempting positive response 

validation 

02-Mar-2006 11:48:30.130 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: keyset with trust 7 

02-Mar-2006 11:48:30.131 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: verify rdataset: success 

02-Mar-2006 11:48:30.131 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: marking as secure 

02-Mar-2006 11:48:30.131 dnssec: debug 3: validator @0x907f7b0: dns_validator_destroy 

Inget av ovanstående gör någon skillnad hos slutanvändaren, som även tidigare 
fått lyckat resultat vid motsvarande konfiguration utan förtroendekedja. 

Oväntade resultat erhålls dock när resolvern är konfigurerad med en felaktig 
trusted key för nl-dnssectest.se. Utan förtroendekedjan gick det i detta läge inte att 
komma åt någonting i domänen nl-dnssectest.se, och ingenting tydde på att det 
skulle vara någon skillnad nu. Visserligen finns DS för nl-dnssectest.se hos .se, 
men då det i detta läge inte finns någon trusted key konfigurerad för .se borde 
resolvern inte få tillgång till den. Det som var oväntat i detta test var att det, trots 
ovan resonemang, istället fungerade utmärkt med både surfning till webbplatsen 
och att skicka e-post.  

Det oväntade resultatet kunde dock förklaras genom att studera resolver-loggen 
där det fanns en utmärkande skillnad. I båda fallen fick den felaktigt konfigurerade 
trusted key en klassning som ett keyset med trust 6 (se loggextrakt nedan från detta 
testfall med förtroendekedjan etablerad).   

… 

02-Mar-2006 14:03:22.414 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: starting 

02-Mar-2006 14:03:22.414 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: attempting positive response validation 
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02-Mar-2006 14:03:22.420 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: starting 

02-Mar-2006 14:03:22.420 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: attempting positive response 

validation 

02-Mar-2006 14:03:22.420 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: starting 

02-Mar-2006 14:03:22.420 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: attempting positive response validation 

02-Mar-2006 14:03:22.431 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: in fetch_callback_validator 

02-Mar-2006 14:03:22.431 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: keyset with trust 6 

02-Mar-2006 14:03:22.431 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: resuming validate 

02-Mar-2006 14:03:22.431 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: marking as answer 

… 

 

En sak som oroar, och som i sådana fall skulle kunna ogiltigförklara motsvarande 
testfall utan förtroendekedja, är att det i detta testfall fick keyset 6 på .se-domänen.  

…  

27-Feb-2006 15:25:11.459 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: starting 

27-Feb-2006 15:25:11.459 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: attempting positive response 

validation 

27-Feb-2006 15:25:11.472 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: starting 

27-Feb-2006 15:25:11.472 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: attempting positive response 

validation 

27-Feb-2006 15:25:11.517 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: starting 

27-Feb-2006 15:25:11.517 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: attempting negative response validation 

27-Feb-2006 15:25:11.517 dnssec: debug 3: validating se SOA: starting 

27-Feb-2006 15:25:11.517 dnssec: debug 3: validating se SOA: attempting positive response validation 

27-Feb-2006 15:25:11.528 dnssec: debug 3: validating se SOA: in fetch_callback_validator 

27-Feb-2006 15:25:11.529 dnssec: debug 3: validating se SOA: keyset with trust 6 

27-Feb-2006 15:25:11.529 dnssec: debug 3: validating se SOA: resuming validate 

27-Feb-2006 15:25:11.529 dnssec: debug 3: validating se SOA: marking as answer 

… 

Testerna utfördes dock med korrekt konfiguration och med rensning av cache 
mellan testfallen. Det borde därför inte ha funnits någon felaktig trusted key kvar 
för .se domänen. Det kan därför inte annat än antas att det är ett korrekt resultat. 
Om motsatsen skulle bevisas får följande diskussion omvärderas. 

Det som hände därefter skilde sig nämligen åt. Utan en etablerad förtroendekedja 
erhölls enbart beskedet att det inte gick att bekräfta att SOA, DS etc. för domänen 



Säkerhet i domännamnssystemet - BILAGA 3
 

Post- och telestyrelsen 103 

nl-dnssectest.se skulle vara osäker. Sedan var det stopp, och slutanvändaren kom 
inte fram: 

… 

27-Feb-2006 15:25:11.529 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: in authvalidated 

27-Feb-2006 15:25:11.529 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: resuming nsecvalidate 

27-Feb-2006 15:25:11.529 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se NSEC: starting 

27-Feb-2006 15:25:11.529 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se NSEC: attempting positive response validation 

27-Feb-2006 15:25:11.529 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se NSEC: marking as answer 

27-Feb-2006 15:25:11.529 dnssec: debug 3: validator @0x9d3b440: dns_validator_destroy 

27-Feb-2006 15:25:11.529 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: in authvalidated 

27-Feb-2006 15:25:11.529 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: resuming nsecvalidate 

27-Feb-2006 15:25:11.529 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: starting 

27-Feb-2006 15:25:11.529 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: attempting insecurity proof 

27-Feb-2006 15:25:11.529 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: insecurity proof failed 

27-Feb-2006 15:25:11.529 dnssec: debug 3: validator @0x9d3b440: dns_validator_destroy 

27-Feb-2006 15:25:11.529 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: in negauthvalidated 

27-Feb-2006 15:25:11.529 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: negauthvalidated: got not insecure 

27-Feb-2006 15:25:11.529 dnssec: debug 3: validator @0x9d3adc8: dns_validator_destroy 

27-Feb-2006 15:25:11.529 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: in dsfetched 

27-Feb-2006 15:25:11.529 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: dsfetched: got not insecure 

27-Feb-2006 15:25:11.529 dnssec: debug 3: validator @0x9d37fa0: dns_validator_destroy 

27-Feb-2006 15:25:11.529 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: in fetch_callback_validator 

27-Feb-2006 15:25:11.529 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: fetch_callback_validator: got no valid 

DS 

27-Feb-2006 15:25:11.530 dnssec: debug 3: validator @0x9d35298: dns_validator_destroy 

… 

 

När det nu i detta testfall hade etablerats en förtroendekedja erhölls istället en DS 
för nl-dnssectest.se som klassades som dsset med trust 4, vilket innebar att det 
med låg säkerhet gick att validera KSK för nl-dnssectest.se och sedan traversera 
nedåt till önskad position i zonen, dock utan att klassas som säkert: 

… 

02-Mar-2006 14:40:49.181 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: dsset with trust 4 

02-Mar-2006 14:40:49.181 dnssec: debug 3: validator @0xb56065c8: dns_validator_destroy 
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02-Mar-2006 14:40:49.181 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: in fetch_callback_validator 

02-Mar-2006 14:40:49.181 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: keyset with trust 4 

02-Mar-2006 14:40:49.181 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: resuming validate 

02-Mar-2006 14:40:49.181 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: marking as answer 

… 

Den fullständiga loggen för detta är mycket omfattande då den för att nå fram till 
att godkänna posten för www.nl-dnssectest.se som ett svar (inte säkert) gick 
igenom ett stort antal kontroller som en efter en förkastades. Hela loggextraktet 
återfinns i Bilaga 3B, under Fall A:5. 

Resolver-DNS:en måste alltså ha fått denna DS av .se, men inte kunnat validera 
dess säkerhet då den inte hade någon trusted key för .se. Detta skulle kunna förklara 
varför det i testfallet utan förtroendekedja helt till synes omotiverat skickas en 
förfrågan från resolver till .se efter t.ex. en DS. Detta gjordes troligen för att söka 
efter en bättre validering än den som fanns i resolverns konfiguration.   

I konfiguration 7, där en korrekt trusted key för .se men en felaktig trusted key för nl-
dnssectest.se var konfigurerade, erhölls samma användarresultat som i 
konfigurationen ovan. Skillnaden är att det här erhålls en korrekt och säkrad DS 
via .se, och alla svar markeras som säkra. Förtroendekedjan gör helt enkelt den 
felaktiga nyckeln för nl-dnssectest.se irrelevant. 

Fall B: nl-dnssectest.se är signerad, ok men resolvern accepterar bara säkra 
svar för nl-dnssectest.se. 

Fall B - Sammanfattning 

Konfiguration Resultat Kommentar 

1. Resolver saknar trusted keys Surfning och e-post fungerar bra. Ingen loggning sker, då inga DNSSEC-
förfrågningar görs. 

2. Resolver har trusted key för .se Surfning och e-post fungerar bra. Loggning visar att genom att .se har signerat 
en DS för nl-dnssectest.se som de  sedan 
servar vid DNSSEC-förfrågningar så att hela 
kedjan säkras. Med utgångspunkt i DS för nl-
dnssectest.se från .se kan resolvern säkra även 
dessa svar. 

3. Resolver har trusted key för nl-
dnssectest.se 

Surfning och e-post fungerar bra. Enbart svar från nl-dnssectest.se markeras 
som säkra. 

4. Resolver har felaktig trusted key för .se Ingenting fungerar för .se-domäner. 
Hela .se är utslaget för klienter till denna 
resolver. Övrig surfning och e-post, till 
t.ex. .com domäner fungerar bra. 

DNSSEC-loggningen blir mycket omfattande 
och avbryter till slut sig själv, med följande 
loggrad: “continuing validation would lead to 
deadlock: aborting validation” 

5. Resolver har felaktig trusted key för nl-
dnssectest.se 

Ingenting fungerar. Resolver-logg visar att vi inte har någon giltig 
nyckel för att validera DS, och att svaren från 
nl-dnssectest.se därmed inte betraktas som 
säkra.  
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Fall B - Sammanfattning 

Konfiguration Resultat Kommentar 

6. Resolver har felaktig trusted key för .se 
men korrekt för  
nl-dnssectest.se 

Allt fungerar till nl-dnssectest.se, men 
övriga .se-domäner är helt oåtkomliga. 

DNSSEC-loggningen för övriga .se-
förfrågningar blir mycket omfattande och 
avbryter till slut sig själv, med följande 
loggrad: “continuing validation would lead to 
deadlock: aborting validation” 

7. Resolver har korrekt trusted key för .se 
men felaktig för nl-dnssectest.se 

Surf och e-post fungerar bra. Genom DS från .se får vi tillgång till en 
validerad nyckel och alla svar markeras som 
säkra. 

 

I detta testfall var resultaten helt och hållet de förväntade.  

I konfiguration 5, med felaktig trusted key för nl-dnssectest.se, som tidigare vållat 
bryderier var förloppet det samma som i motsvarande testfall utan dnssec-must-be-
secure för domänen. I detta fall godtogs dock inte svaren eftersom de inte är var att 
betrakta som säkra. 

I konfiguration 7, med felaktig trusted key för nl-dnssectest.se men med en korrekt 
trusted key för .se, så tar den senare överhanden. Detta då denna nyckel kan 
användas för att validera det svar vi får via DS från .se. Därigenom finns vi en 
korrekt nyckel att validera svaren med. 

Fall C: nl-dnssectest.se är signerad men har ett ”hackat” A-record för www.nl-
dnssectest.se, som pekar på www.pts.se. Resolver accepterar alla svar. 

Fall C - Sammanfattning 

Konfiguration Resultat Kommentar 

1. Resolver har trusted key för .se Kommer ej fram till den hackade sidan. Loggen visar att signaturen inte 
överensstämmer med den mottagna 
informationen (ip-adress till www.pts.se) 

2. Resolver har felaktig trusted key för .se Kommer ingenstans på hela .se. DNSSEC-loggningen blir mycket omfattande 
och avbryter till slut sig själv, med följande 
loggrad: “continuing validation would lead to 
deadlock: aborting validation” 

3. Resolver har felaktig trusted key för nl-
dnssectest.se 

Här kommer vi fram till www.pts.se Låg säkerhet, trust 4, eftersom det inte går att 
validera DS från .se. Dock släpps svaren 
igenom eftersom det inte krävs att dessa måste 
vara säkra. 

 

När en förtroendekedja från .se till nl-dnssectest.se nu var etablerad var det av 
intresse att undersöka om det fanns några skillnader i resultaten med en korrekt 
respektive felaktig trusted key för .se. Med tanke på tidigare testresultat 
inkluderades även tester med en felaktig trusted key för nl-dnssectest.se. 
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Resultaten var de förväntade. Med en korrekt trusted key för .se erhölls säkra svar 
hela vägen ner till www.nl-dnssectest.se, men där tog det stopp då informationen 
var inkorrekt: 
… 

02-Mar-2006 16:57:28.174 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: starting 

02-Mar-2006 16:57:28.174 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: attempting positive response 

validation 

02-Mar-2006 16:57:28.174 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: keyset with trust 7 

02-Mar-2006 16:57:28.174 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: verify rdataset: RRSIG failed to 

verify 

02-Mar-2006 16:57:28.174 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: failed to verify rdataset 

02-Mar-2006 16:57:28.174 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: verify failure: RRSIG failed to verify 

02-Mar-2006 16:57:28.174 dnssec: info: validating www.nl-dnssectest.se A: no valid signature found 

… 

 

När sedan nyckeln för .se var felaktig trusted key för .se fungerade ingenting för 
någon .se-domän. Däremot gick det att surfa till www.pts.se när det enbart fanns 
en felaktig trusted key för nl-dnssectest.se i resolvern. I detta fall erhölls en DS 
från .se som gick att använda, men det gick inte att validera korrektheten hos den 
vilket resulterade i låg ”trust” i loggen. Svaren accepterades dock eftersom 
resolvern inte krävde säkra DNSSEC-svar i denna konfiguration (dnssec-must-be-
secure inte aktiverat). 

Fall D: nl-dnssectest.se är signerad och har ett ”hackat” A-record för www.nl-
dnssectest.se, som pekar på www.pts.se. Resolver accepterar enbart 
säkra svar för nl-dnssectest.se  

Fall D - Sammanfattning 

Konfiguration Resultat Kommentar 

1. Resolver saknar trusted keys Hamnar på www.pts.se Ingen loggning, då inga DNSSEC-
förfrågningar sker. 

2. Resolver har trusted key för .se Kommer ej fram till den hackade sidan. Loggen visar att signaturen inte 
överensstämmer med den mottagna 
informationen (ip-adress till www.pts.se) 

 

I detta sista testfall erhölls enbart förväntade resultat. Webbplatsen www.pts.se 
gick att nå när det inte fanns någon trusted key och det blev stopp, dvs. 
webbplatsen gick inte att nå, när en nyckel fanns konfigurerad.  
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Testfall med förtroendekedja etablerad – nyckelbyte genomförs 

Fall A: Resolver har trusted key till .se, KSK-byte genomförs lokalt men 
aktiveras inte hos IIS (som alltså har den gamla KSK som aktiv) 

Fall A - Sammanfattning 

Konfiguration Resultat Kommentar 

1. Gammal och ny KSK har använts vid 
signering av nl-dnssectest.se 

Surfning och e-post fungerar utmärkt. Loggen visar att vi får säkra, validerade svar 
hela vägen igenom. 

2. Enbart ny KSK har använts vid 
signering av nl-dnssectest.se 

Ingenting fungerar. Loggen visar att det inte finns någon RRSIG i 
zonen nl-dnssectest.se som motsvarar den DS 
som finns hos .se 

 

Det var också intressant att testa hur ett KSK-byte fungerade i och med att detta 
steg även involverar förändringar i KEYMAN hos IIS. 

I första steget i bytet av KSK, där zonens nycklar signeras med både den gamla 
och den nya KSK’n fungerade allting bra. Med den DS som finns på .se kunde 
man fortfarande validera svar från nl-dnssectest.se. 

Men när den gamla KSK sedan, utan att uppdatera KEYMAN, helt togs bort gick 
det inte längre att validera svaren. Detta då nyckeln fortfarande var aktiv hos .se 
och då det därmed inte fanns någon signatur som matchade den DS som erhölls 
från .se. 

… 

23-Mar-2006 16:13:36.219 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: in dsvalidated 

23-Mar-2006 16:13:36.219 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: dsset with trust 7 

23-Mar-2006 16:13:36.219 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: verify rdataset: RRSIG failed to 

verify 

23-Mar-2006 16:13:36.220 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: verify rdataset: RRSIG failed to 

verify 

23-Mar-2006 16:13:36.220 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: no RRSIG matching DS key 

23-Mar-2006 16:13:36.220 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: no DNSKEY matching DS 

23-Mar-2006 16:13:36.220 dnssec: debug 3: validator @0x9d30ca0: dns_validator_destroy 

23-Mar-2006 16:13:36.220 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: in fetch_callback_validator 

23-Mar-2006 16:13:36.220 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: fetch_callback_validator: got no valid 

RRSIG 

… 
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Fall B: KSK-byte har genomförs lokalt och hos IIS  

Fall B - Sammanfattning 

Konfiguration Resultat Kommentar 

1. Resolver har trusted key för .se Surfning och e-post fungerar utmärkt. Loggen visar att vi får säkra, validerade svar 
hela vägen igenom. 

2. Resolver har den gamla, numera ogiltiga, 
KSK’n för nl-dnssectest.se som trusted key 

Surfning och e-post fungerar utmärkt. Vårt felaktiga keyset får ”trust 6” men vi får 
ett dsset med trust 4 som gör att vi kan gå 
vidare. Svaren klassar som ”answer”, vilket 
alltså inte anses som säkert. 

 

Allting fungerade i båda testfallen och med förväntat resultat. Tidigare mönster 
upprepade sig vad gäller användandet av felaktig trusted key för nl-dnssectest.se i 
resolvern. 
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Diskussion av resultat 

Om implementation och administration 

Implementationen av DNSSEC är generellt mycket enkel att genomföra i BIND 
9.3.x för rollen som ansvarig namnserver (master). Det är ett fåtal tydliga steg som 
genomförs och även skapandet av förtroendekedjan till .se-domänen var enkelt, 
mycket tack vare IIS’s tydliga beskrivning av tillvägagångssättet och verktyget 
KEYMAN. 

Även konfigurationen av en säkerhetsmedveten (DNSSEC-aktiv) resolver är lätt 
att genomföra, men ett stort problem är dock att den DNS-version som troligen 
oftast används i interna företagsnätverk, Microsoft DNS, helt saknar stöd för att 
agera DNSSEC-medveten resolver. Detta minskar kraftigt verkningsgraden av 
DNSSEC och kan ses ett stort hinder för spridningen av DNSSEC. Mer om detta 
i författarnas kommentarer nedan. 

Det som definitivt saknas i dagsläget är bra verktyg för automatisering av 
DNSSEC-administration (nyckelgenerering och zonsignering). Organisationer 
som RIPE och DNSSEC Deployment Initiative, för att nämna några, arbetar på 
att ta fram sådana verktyg och en standardisering av dylika känns som en 
nödvändighet för att användandet av DNSSEC skall ta fart. Annars riskerar det 
ökade manuella arbetet med detta att motverka den förhöjda säkerhet som 
DNSSEC i övrigt innebär. 

Om testerna 

Dålig kommunikation till användaren 

Generellt är informationen kring DNSSEC och de effekter som uppstår vid ett 
felaktigt DNSSEC-svar obefintliga för slutanvändaren. Det enda som visades i 
webbläsaren var ”sidan kan inte visas”. För e-post är det ännu värre. Beroende på 
hur e-postservern är konfigurerad kan det, om information fås överhuvudtaget, ta 
dagar innan användaren får information om att skickad e-post inte kom fram. Då 
finns det inte heller, i dagsläget, någon information om att det berodde på 
DNSSEC. 

Hantering av cache och loggning 

DNSSEC-specifik loggning sker enbart vid första förfrågningen till en specifik 
adress, vilket är logisk med åtanke att den sedan lagras i cachen. I testerna 
upptäcktes dock att ett svar lagras i cachen lägre tid än den TTL som är satt för 
zon-datan. I de utförda testerna testades detta under en tidsperiod som var 
mycket längre än TTL:en. Det enda sättet att skapa ny loggning var att starta om 
resolverns DNS-tjänst (named i detta fall). Det är givetvis möjligt att resolverns 
cache var felaktigt konfigurerad, men när TTL var satt till 1 timme och det efter 
över en veckas inaktivitet fortfarande inte gav några utslag i DNSSEC-
förfrågningar bör man ställa sig frågan hur väl detta fungerar. Om detta är ett 
konstaterat fenomen kan det orsaka problem vid nyckelbyten och 
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zonförändringar, men då testperioden i denna undersökning inte tillät några mer 
uttömmande tester inom detta område får det överlämnas åt framtida 
undersökningar. 

Användning av dnssec must be secure 

Användningen av parametern dnssec-must-be-secure i named.conf måste verkligen tolkas 
bokstavligt. Men framför allt måste alltid denna parameter användas i 
kombination med att parametern trusted keys innehåller en nyckel som täcker in 
den/de domäner för vilka dnssec-must-be-secure konfigurerats att enbart tillåta säkra 
svar från. Annars kommer alla svar att accepteras – det är trots allt enbart 
DNSSEC-svar som måste vara klassade som säkra, inte svar på vanliga DNS-
förfrågningar. 

Hantering av felaktiga nycklar 

Hur DNSSEC hanterar felaktiga nycklar är givetvis en viktig kunskap att ta med 
sig vid en utvärdering av detta slag. Den grundläggande regeln är att med en 
felaktig nyckel konfigurerad i resolvern får man ingen tillgång till någonting på 
Internet som ligger i eller under den domän som nyckeln gäller för. Håller man 
därför inte en nyckel för t.ex. .se uppdaterad i resolvern, riskerar man att slå ut all 
åtkomst till domäner under .se för de som använder sig av denna resolver.  

Nedan beskrivs några specialfall som är värda att notera. 

Förtroendekedjans betydelse 

Om man i resolvern har en felaktig nyckel för nl-dnssectest.se och ingen nyckel  
till .se kan man tycka att man inte borde komma fram till nl-dnssectest.se. Men så 
är inte fallet om man har etablerat en förtroendekedja från sin överliggande 
domän (i detta fall .se). Det som hände var att resolvern gick till .se och frågade 
om denna hade en DS för nl-dnssectest.se – och då denna hade det fick resolvern 
ett svar genom att följa denna. Svaret fick dock lägre säkerhet, trust 4, eftersom 
resolvern inte kan validera äktheten på svaret från .se då den inte har en nyckel för 
denna.  

Så var fallet inte då en förtroendekedja saknades – då var det tvärstopp. Att 
resolvern gör på detta sätt och går till .se kan styrkas av att den i testfallet utan 
förtroendekedja till synes helt omotiverat gick till .se och frågade om en DS till nl-
dnssectest.se – detta för att söka efter en bättre validering än den som den hade i 
sin konfiguration.  

Det man kan fastställa är alltså att så länge det finns en förtroendekedja till nivån 
över den säkra startpunkt (trusted key) som konfigurerats i resolvern slutar inte 
DNS-trafik att fungera även om den konfigurerade nyckeln skulle vara felaktig.  

När resolvern bara accepterar säkra svar…   

Förtroendekedjans betydelse minskar dock delvis eller helt i betydelse genom 
användandet av dnssec-must-be-secure om resolvern har en felaktig nyckel. Detta är 



Säkerhet i domännamnssystemet - BILAGA 3
 

Post- och telestyrelsen 111 

något som är helt förklarligt eftersom det inte går att validera svarets äkthet - 
resolvern accepterar inte den lägre säkerheten som erhålls i svaret.  

Hantering av felaktig zoninformation (t.ex. hackad RR) 

Felaktig zoninformation hanteras generellt som man förväntar sig: 

I fallet utan tillgång till trusted key för domänen, dvs ingen konfigurerad nyckel 
och ingen etablerad förtroendekedja, surfar vi utan varning till den ”hackade” 
(felaktigt utpekade) webbplatsen.  

I fallet med trusted keys (för domänen utan förtroendekedja och för .se med 
förtroendekedja) blir vi stoppade. Också här som beskivits ovan med dålig 
information till användaren - bara ett meddelande om att ”sidan inte kan visas”. 

Det intressanta i detta fall är vad som händer när man inte har dnssec-must-be-secure 
aktiverat, inte har en nyckel för .se men har en felaktig för nl-dnssectest.se. Då 
följer man det ”hackade recordet” och kommer fram till den felaktigt utpekade 
webbplatsen eftersom resolvern först går till .se och får en DS med låg trust och 
sedan accepterar denna. Detta är inte fallet då dnssec must be secure är aktiverat – då 
blir de stopp. 

Andra betänkligheter – författarnas kommentarer 

Att DNSSEC tillför ett lager av säkerhet för vissa delar av dataflöden inom DNS 
råder det inget tvivel om, men den stora frågan är vilket egentligt mervärde som 
tillförs. En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk och så är även fallet med 
den förtroendekedja som etableras med hjälp av DNSSEC. Här finns det två 
punkter att överväga: 

1. Då det i dagsläget inte går att validera förtroendekedjan ända ut i klienten 
kan denna fortfarande angripas vilket helt kullkastar de 
säkerhetsansträngningar som gjorts på servernivå.  

2. Steget ut till säkerhetsmedvetna resolvers känns idag relativt avlägset då 
Microsoft DNS, den DNS-versionen som är det vanligaste ”sista steget 
före användaren” inom företag och organisationer som har en intern 
nätverks-DNS, inte alls kan agera som just säkerhetsmedveten resolver. 
Innan Microsoft åtgärdat detta kan man inte räkna med att DNSSEC får 
genomslag i alla led i DNS-hierarkin. 

Det känns därför som att DNSSEC i dagsläget enbart är till för de aktörer som är 
verksamma på de högre nivåerna i DNS-hierarkin, dvs. de aktörer som aktivt har 
DNS-administration som ett av sina affärsområden. Dessa aktörer har troligen 
tillgång till erforderlig kompetens och tillräckliga resurser för att klara av den 
utökade komplexitet och administration som följer med DNSSEC. De använder 
dessutom nästan uteslutande DNS-versioner som stödjer DNSSEC fullt ut, såsom 
BIND och NSD. Här kan DNSSEC definitivt bidra till att skapa en högre 
säkerhet, genom att förtroendekedjor skapas mellan toppdomäner och ansvariga 
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namnservrar samt att caching forwarders hos nämnda aktörer konfigureras med 
denna funktionalitet. 

Ovanstående är, när allt kommer omkring, troligen en bra startpunkt för 
spridningen av DNSSEC. Allt kan och bör inte hända på en gång.  
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Publikationer   

DNSSEC-bis for complete beginners (like 
me)  
http://ds9a.nl/dnssec/ 

Bert Hubert 2006 

 

Webbplatser  

DNSSEC – Security 
Extensions 

http://www.dnssec.net/ 

DNSSEC Tools http://www.dnssec-tools.org/ 

DNSSEC(.se) http://dnssec.nic.se/  

DNSSEC Deployment 
Initiative 

http://www.dnssec-deployment.org/  
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KEYMAN https://keyman.nic.se/  

Bilaga 1: Checklista DNSSEC-implementation (test) 
Denna bilaga ger en lista över de aktiviteter som måste genomföras för att 
implementera DNSSEC för en given zon, inklusive säkerställande av en 
förtroendekedja från .se-domänen. 

 Säkerställande av namnserver-version 

o Inhämta uppdaterad information från IIS (https://keyman.nic.se/)  

o Sätt upp DNS på önskad hårdvara, med en DNS-programvara 
som stödjer DNSSEC, företrädelsevis BIND 9.3.x (används i 
denna checklista) 

 Konfigurera zon enligt önskemål 

 Konfigurera named.conf enligt önskemål 

 Lokal signering av zon 

o Aktivera DNSSEC, genom dnssec-enable yes i named.conf 

o Generera nyckelpar (dnssec-keygen) 

 ZSK 

 KSK 

o Signera zon (dnssec-signzone) 

o Konfigurera named.conf att läsa in den signerade zon-filen 
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 Införskaffa klientcertifikat 

 Registrera certifikat i KEYMAN (https://keyman.nic.se/)  

 Underteckna och skicka in testavtal till IIS 

 Avvakta verifiering och godkännande av certifikat från IIS 

 Aktivering av förtroendekedja från IIS 

o Logga in på KEYMAN med godkänt certifikat 

o Aktivera önskad KSK i listan över tillgängliga nycklar för 
domänen 

 

Avsluta med att verifiera förtroendekedjan från en säkerhetsmedveten tredje-parts 
DNS, med publik nyckel för .se inlagd som trusted key. 

 

 

 

Bilaga 2: Testfall 
Nedan beskrivs de testfall som genomfördes i detta uppdrag. Ytterligare testfall 
var tilltänkta men identifierades som redundanta allt eftersom testerna 
genomfördes. De tog därför bort. 

Testfall utan förtroendekedja mellan .se och nl-dnssectest.se 

Fall A: nl-dnssectest.se är signerad och ok. Resolver har inte dnssec-must-be-secure 
konfigurerat. 

1. Resolver saknar trusted keys 
2. Resolver har trusted key för .se 
3. Resolver har trusted key för nl-dnssectest.se 
4. Resolver har trusted keys för både .se och nl-dnssectest.se 
5. Resolver har felaktig trusted key för .se 
6. Resolver har felaktig trusted key för nl-dnssectest.se 
7. Resolver har felaktig trusted key för .se men korrekt för nl-dnssectest.se 
8. Resolver har korrekt trusted key för .se men felaktig för nl-dnssectest.se 

 

Fall B: nl-dnssectest.se är signerad och ok men resolver accepterar enbart säkra 
svar för nl-dnssectest.se (dnssec-must-be-secure). 

1. Resolver saknar trusted keys 
2. Resolver har trusted key för .se 
3. Resolver har trusted key för nl-dnssectest.se 
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Fall C: nl-dnssectest.se är signerad och besvarar alla förfrågningar, men har ett 
”hackat” A-record för www.nl-dnssectest.se, som pekar på www.dn.se. 

1. Resolver saknar trusted keys 
2. Resolver har trusted key för .se 
3. Resolver har trusted key för nl-dnssectest.se 

 

Testfall med förtroendekedja mellan .se och nl-dnssectest.se 

Fall A: nl-dnssectest.se är signerad, ok och resolvern accepterar alla svar. 

1. Resolver saknar trusted keys 
2. Resolver har trusted key för .se 
3. Resolver har trusted key för nl-dnssectest.se 
4. Resolver har felaktig trusted key för .se 
5. Resolver har felaktig trusted key för nl-dnssectest.se 
6. Resolver har felaktig trusted key för .se men korrekt för nl-dnssectest.se 
7. Resolver har korrekt trusted key för .se men felaktig för nl-dnssectest.se 

 

Fall B: nl-dnssectest.se är signerad, ok men resolverna accepterar enbart säkra 
svar för  
nl-dnssectest.se. 

1. Resolver saknar trusted keys 
2. Resolver har trusted key för .se 
3. Resolver har trusted key för nl-dnssectest.se 
4. Resolver har felaktig trusted key för .se 
5. Resolver har felaktig trusted key för nl-dnssectest.se 
6. Resolver har felaktig trusted key för .se men korrekt för nl-dnssectest.se 
7. Resolver har korrekt trusted key för .se men felaktig för nl-dnssectest.se 

 

Fall C: nl-dnssectest.se är signerad men har ett ”hackat” A-record för www.nl-
dnssectest.se, som pekar på www.pts.se. Resolver accepterar alla svar. 

1. Resolver saknar trusted keys 
2. Resolver har trusted key för .se 
3. Resolver har trusted key för nl-dnssectest.se 
4. Resolver har felaktig trusted key för .se 
5. Resolver har felaktig trusted key för nl-dnssectest.se 

 

Fall D: nl-dnssectest.se är signerad och har ett ”hackat” A-record för www.nl-
dnssectest.se, som pekar på www.dn.se. Resolver accepterar enbart säkra svar för 
nl-dnssectest.se 

1. Resolver har trusted key för .se 
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2. Resolver har felaktig trusted key för .se 
3. Resolver har felaktig trusted key för nl-dnssectest.se 

 

Testfall med förtroendekedja etablerad – nyckelbyte genomförs 

Fall A: Resolver har trusted key till .se, KSK-byte genomförs lokalt men aktiveras 
inte hos IIS (som alltså har den gamla KSK som aktiv) 

1. Gammal och ny KSK har använts vid signering av nl-dnssectest.se 
2. Enbart ny KSK har använts vid signering av nl-dnssectest.se 

 

Fall B: KSK-byte har genomförts lokalt och hos IIS  

1. Resolver har trusted key för .se 
2. Resolver har den gamla, numera ogiltiga, KSK’n för nl-dnssectest.se som 

trusted key 

 

 

Bilaga 3: Testresultat – relevanta loggutskrifter 

3A: Testfall utan förtroendekedja mellan .se och nl-dnssectest.se 

FALL A:2:www: nl-dnssectest.se signerad och ok 

Konfiguration: Resolver har trusted key för .se 

Aktivitet: Surfning till www.nl-dnssectest.se 

24-Feb-2006 16:36:30.387 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: starting 

24-Feb-2006 16:36:30.387 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: attempting negative response 
validation 

24-Feb-2006 16:36:30.387 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: starting 

24-Feb-2006 16:36:30.387 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: attempting positive response validation 

24-Feb-2006 16:36:30.392 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: starting 

24-Feb-2006 16:36:30.392 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: attempting positive response 
validation 

24-Feb-2006 16:36:30.547 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: starting 

24-Feb-2006 16:36:30.547 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: attempting negative response validation 

24-Feb-2006 16:36:30.547 dnssec: debug 3: validating se SOA: starting 

24-Feb-2006 16:36:30.547 dnssec: debug 3: validating se SOA: attempting positive response validation 

24-Feb-2006 16:36:30.564 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: starting 

24-Feb-2006 16:36:30.564 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: attempting positive response validation 

24-Feb-2006 16:36:30.565 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: verify rdataset: success 

24-Feb-2006 16:36:30.566 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: signed by trusted key; marking as secure 
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24-Feb-2006 16:36:30.566 dnssec: debug 3: validator @0x8dd7598: dns_validator_destroy 

24-Feb-2006 16:36:30.566 dnssec: debug 3: validating se SOA: in fetch_callback_validator 

24-Feb-2006 16:36:30.566 dnssec: debug 3: validating se SOA: keyset with trust 7 

24-Feb-2006 16:36:30.566 dnssec: debug 3: validating se SOA: resuming validate 

24-Feb-2006 16:36:30.566 dnssec: debug 3: validating se SOA: verify rdataset: success 

24-Feb-2006 16:36:30.566 dnssec: debug 3: validating se SOA: marking as secure 

24-Feb-2006 16:36:30.566 dnssec: debug 3: validator @0xb5602258: dns_validator_destroy 

24-Feb-2006 16:36:30.566 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: in authvalidated 

24-Feb-2006 16:36:30.566 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: resuming nsecvalidate 

24-Feb-2006 16:36:30.567 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se NSEC: starting 

24-Feb-2006 16:36:30.567 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se NSEC: attempting positive response validation 

24-Feb-2006 16:36:30.567 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se NSEC: keyset with trust 7 

24-Feb-2006 16:36:30.567 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se NSEC: verify rdataset: success 

24-Feb-2006 16:36:30.567 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se NSEC: marking as secure 

24-Feb-2006 16:36:30.567 dnssec: debug 3: validator @0x8dd86a0: dns_validator_destroy 

24-Feb-2006 16:36:30.567 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: in authvalidated 

24-Feb-2006 16:36:30.567 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: looking for relevant nsec 

24-Feb-2006 16:36:30.567 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: nsec proves name exists (owner) data=0 

24-Feb-2006 16:36:30.567 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: resuming nsecvalidate 

24-Feb-2006 16:36:30.567 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: nonexistence proof found 

24-Feb-2006 16:36:30.568 dnssec: debug 3: validator @0xb5601be0: dns_validator_destroy 

24-Feb-2006 16:36:30.568 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: in dsfetched 

24-Feb-2006 16:36:30.568 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: falling back to insecurity proof 

24-Feb-2006 16:36:30.568 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: checking existence of DS at 'nl-
dnssectest.se' 

24-Feb-2006 16:36:30.568 dnssec: debug 3: validator @0x8dd22c0: dns_validator_destroy 

24-Feb-2006 16:36:30.568 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: in fetch_callback_validator 

24-Feb-2006 16:36:30.568 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: keyset with trust 4 

24-Feb-2006 16:36:30.568 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: resuming validate 

24-Feb-2006 16:36:30.568 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: marking as answer 

24-Feb-2006 16:36:30.568 dnssec: debug 3: validator @0x8dcf860: dns_validator_destroy 

24-Feb-2006 16:36:30.568 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: in authvalidated 

24-Feb-2006 16:36:30.568 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: resuming nsecvalidate 

24-Feb-2006 16:36:30.569 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: starting 

24-Feb-2006 16:36:30.569 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: attempting positive response 
validation 

24-Feb-2006 16:36:30.569 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: marking as answer 

24-Feb-2006 16:36:30.569 dnssec: debug 3: validator @0x8dcf860: dns_validator_destroy 

24-Feb-2006 16:36:30.569 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: in authvalidated 

24-Feb-2006 16:36:30.569 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: resuming nsecvalidate 

24-Feb-2006 16:36:30.569 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se SOA: starting 

24-Feb-2006 16:36:30.569 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se SOA: attempting insecurity proof 

24-Feb-2006 16:36:30.569 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se SOA: checking existence of DS at 'nl-
dnssectest.se' 

24-Feb-2006 16:36:30.569 dnssec: debug 3: validator @0x8dcf860: dns_validator_destroy 
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24-Feb-2006 16:36:30.569 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: in negauthvalidated 

24-Feb-2006 16:36:30.569 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: nonexistence proof found 

24-Feb-2006 16:36:30.569 dnssec: debug 3: validator @0x8dcf1e8: dns_validator_destroy 

24-Feb-2006 16:36:30.574 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: starting 

24-Feb-2006 16:36:30.574 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: attempting positive response 
validation 

24-Feb-2006 16:36:30.574 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: marking as answer 

24-Feb-2006 16:36:30.574 dnssec: debug 3: validator @0x8dcc808: dns_validator_destroy 

 

FALL A:2:e-post: nl-dnssectest.se signerad och ok 

Konfiguration: Resolver har trusted key för .se 

Aktivitet: E-post skickat till test@nl-dnssectest.se 

24-Feb-2006 16:45:08.391 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se AAAA: starting 

24-Feb-2006 16:45:08.392 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se AAAA: attempting negative response 
validation 

24-Feb-2006 16:45:08.392 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: starting 

24-Feb-2006 16:45:08.392 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: attempting positive response validation 

24-Feb-2006 16:45:08.397 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: starting 

24-Feb-2006 16:45:08.397 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: attempting positive response 
validation 

24-Feb-2006 16:45:08.535 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: starting 

24-Feb-2006 16:45:08.535 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: attempting negative response validation 

24-Feb-2006 16:45:08.535 dnssec: debug 3: validating se SOA: starting 

24-Feb-2006 16:45:08.535 dnssec: debug 3: validating se SOA: attempting positive response validation 

24-Feb-2006 16:45:08.535 dnssec: debug 3: validating se SOA: keyset with trust 7 

24-Feb-2006 16:45:08.536 dnssec: debug 3: validating se SOA: verify rdataset: success 

24-Feb-2006 16:45:08.536 dnssec: debug 3: validating se SOA: marking as secure 

24-Feb-2006 16:45:08.536 dnssec: debug 3: validator @0xb5608830: dns_validator_destroy 

24-Feb-2006 16:45:08.536 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: in authvalidated 

24-Feb-2006 16:45:08.536 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: resuming nsecvalidate 

24-Feb-2006 16:45:08.536 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se NSEC: starting 

24-Feb-2006 16:45:08.536 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se NSEC: attempting positive response validation 

24-Feb-2006 16:45:08.536 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se NSEC: keyset with trust 7 

24-Feb-2006 16:45:08.536 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se NSEC: verify rdataset: success 

24-Feb-2006 16:45:08.536 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se NSEC: marking as secure 

24-Feb-2006 16:45:08.537 dnssec: debug 3: validator @0xb5608830: dns_validator_destroy 

24-Feb-2006 16:45:08.537 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: in authvalidated 

24-Feb-2006 16:45:08.537 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: looking for relevant nsec 

24-Feb-2006 16:45:08.537 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: nsec proves name exists (owner) data=0 

24-Feb-2006 16:45:08.537 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: resuming nsecvalidate 

24-Feb-2006 16:45:08.537 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: nonexistence proof found 

24-Feb-2006 16:45:08.537 dnssec: debug 3: validator @0xb56081b8: dns_validator_destroy 
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24-Feb-2006 16:45:08.537 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: in dsfetched 

24-Feb-2006 16:45:08.537 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: falling back to insecurity proof 

24-Feb-2006 16:45:08.537 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: checking existence of DS at 'nl-
dnssectest.se' 

24-Feb-2006 16:45:08.537 dnssec: debug 3: validator @0xb5606a00: dns_validator_destroy 

24-Feb-2006 16:45:08.537 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: in fetch_callback_validator 

24-Feb-2006 16:45:08.537 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: keyset with trust 4 

24-Feb-2006 16:45:08.538 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: resuming validate 

24-Feb-2006 16:45:08.538 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: marking as answer 

24-Feb-2006 16:45:08.538 dnssec: debug 3: validator @0xb5603058: dns_validator_destroy 

24-Feb-2006 16:45:08.538 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se AAAA: in authvalidated 

24-Feb-2006 16:45:08.538 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se AAAA: resuming nsecvalidate 

24-Feb-2006 16:45:08.538 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se NSEC: starting 

24-Feb-2006 16:45:08.538 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se NSEC: attempting positive response validation 

24-Feb-2006 16:45:08.538 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se NSEC: marking as answer 

24-Feb-2006 16:45:08.538 dnssec: debug 3: validator @0xb5604c38: dns_validator_destroy 

24-Feb-2006 16:45:08.538 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se AAAA: in authvalidated 

24-Feb-2006 16:45:08.538 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se AAAA: resuming nsecvalidate 

24-Feb-2006 16:45:08.538 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: starting 

24-Feb-2006 16:45:08.538 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: attempting insecurity proof 

24-Feb-2006 16:45:08.538 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: checking existence of DS at 'nl-
dnssectest.se' 

24-Feb-2006 16:45:08.539 dnssec: debug 3: validator @0xb5604c38: dns_validator_destroy 

24-Feb-2006 16:45:08.539 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se AAAA: in negauthvalidated 

24-Feb-2006 16:45:08.539 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se AAAA: nonexistence proof found 

24-Feb-2006 16:45:08.539 dnssec: debug 3: validator @0xb5602980: dns_validator_destroy 

24-Feb-2006 16:45:08.542 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se A: starting 

24-Feb-2006 16:45:08.542 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se A: attempting negative response validation 

24-Feb-2006 16:45:08.542 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: starting 

24-Feb-2006 16:45:08.542 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: attempting positive response validation 

24-Feb-2006 16:45:08.542 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: marking as answer 

24-Feb-2006 16:45:08.542 dnssec: debug 3: validator @0x976a200: dns_validator_destroy 

24-Feb-2006 16:45:08.542 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se A: in authvalidated 

24-Feb-2006 16:45:08.542 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se A: resuming nsecvalidate 

24-Feb-2006 16:45:08.542 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se NSEC: starting 

24-Feb-2006 16:45:08.542 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se NSEC: attempting positive response validation 

24-Feb-2006 16:45:08.542 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se NSEC: marking as answer 

24-Feb-2006 16:45:08.542 dnssec: debug 3: validator @0x976a200: dns_validator_destroy 

24-Feb-2006 16:45:08.543 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se A: in authvalidated 

24-Feb-2006 16:45:08.543 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se A: resuming nsecvalidate 

24-Feb-2006 16:45:08.543 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: starting 

24-Feb-2006 16:45:08.543 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: attempting insecurity proof 

24-Feb-2006 16:45:08.543 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: checking existence of DS at 'nl-
dnssectest.se' 

24-Feb-2006 16:45:08.543 dnssec: debug 3: validator @0x976a200: dns_validator_destroy 
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24-Feb-2006 16:45:08.543 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se A: in negauthvalidated 

24-Feb-2006 16:45:08.543 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se A: nonexistence proof found 

24-Feb-2006 16:45:08.543 dnssec: debug 3: validator @0x97666c8: dns_validator_destroy 

24-Feb-2006 16:45:08.546 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se MX: starting 

24-Feb-2006 16:45:08.546 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se MX: attempting positive response validation 

24-Feb-2006 16:45:08.546 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se MX: marking as answer 

24-Feb-2006 16:45:08.546 dnssec: debug 3: validator @0x976a200: dns_validator_destroy 

24-Feb-2006 16:45:08.614 dnssec: debug 3: validating postbox.nl-dnssectest.se AAAA: starting 

24-Feb-2006 16:45:08.615 dnssec: debug 3: validating postbox.nl-dnssectest.se AAAA: attempting negative response 
validation 

24-Feb-2006 16:45:08.615 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: starting 

24-Feb-2006 16:45:08.615 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: attempting positive response validation 

24-Feb-2006 16:45:08.615 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: marking as answer 

24-Feb-2006 16:45:08.615 dnssec: debug 3: validator @0xb5605b50: dns_validator_destroy 

24-Feb-2006 16:45:08.615 dnssec: debug 3: validating postbox.nl-dnssectest.se AAAA: in authvalidated 

24-Feb-2006 16:45:08.615 dnssec: debug 3: validating postbox.nl-dnssectest.se AAAA: resuming nsecvalidate 

24-Feb-2006 16:45:08.615 dnssec: debug 3: validating postbox.nl-dnssectest.se NSEC: starting 

24-Feb-2006 16:45:08.615 dnssec: debug 3: validating postbox.nl-dnssectest.se NSEC: attempting positive response 
validation 

24-Feb-2006 16:45:08.615 dnssec: debug 3: validating postbox.nl-dnssectest.se NSEC: marking as answer 

24-Feb-2006 16:45:08.615 dnssec: debug 3: validator @0xb5605b50: dns_validator_destroy 

24-Feb-2006 16:45:08.615 dnssec: debug 3: validating postbox.nl-dnssectest.se AAAA: in authvalidated 

24-Feb-2006 16:45:08.615 dnssec: debug 3: validating postbox.nl-dnssectest.se AAAA: resuming nsecvalidate 

24-Feb-2006 16:45:08.615 dnssec: debug 3: validating postbox.nl-dnssectest.se SOA: starting 

24-Feb-2006 16:45:08.615 dnssec: debug 3: validating postbox.nl-dnssectest.se SOA: attempting insecurity proof 

24-Feb-2006 16:45:08.616 dnssec: debug 3: validating postbox.nl-dnssectest.se SOA: checking existence of DS at 'nl-
dnssectest.se' 

24-Feb-2006 16:45:08.616 dnssec: debug 3: validator @0xb5605b50: dns_validator_destroy 

24-Feb-2006 16:45:08.616 dnssec: debug 3: validating postbox.nl-dnssectest.se AAAA: in negauthvalidated 

24-Feb-2006 16:45:08.616 dnssec: debug 3: validating postbox.nl-dnssectest.se AAAA: nonexistence proof found 

24-Feb-2006 16:45:08.616 dnssec: debug 3: validator @0xb5605478: dns_validator_destroy 

24-Feb-2006 16:45:08.619 dnssec: debug 3: validating postbox.nl-dnssectest.se A: starting 

24-Feb-2006 16:45:08.619 dnssec: debug 3: validating postbox.nl-dnssectest.se A: attempting positive response 
validation 

24-Feb-2006 16:45:08.619 dnssec: debug 3: validating postbox.nl-dnssectest.se A: marking as answer 

24-Feb-2006 16:45:08.619 dnssec: debug 3: validator @0x976a200: dns_validator_destroy 

 

FALL A:3: nl-dnssectest.se signerad och ok 

Konfiguration: Resolver har trusted key för nl-dnssectest.se 

Aktivitet: Surfning till www.nl-dnssectest.se 

27-Feb-2006 13:43:53.006 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: starting 

27-Feb-2006 13:43:53.007 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: attempting negative response 
validation 
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27-Feb-2006 13:43:53.007 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: starting 

27-Feb-2006 13:43:53.007 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: attempting positive response validation 

27-Feb-2006 13:43:53.012 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: starting 

27-Feb-2006 13:43:53.012 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: attempting positive response 
validation 

27-Feb-2006 13:43:53.013 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: verify rdataset: success 

27-Feb-2006 13:43:53.013 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: signed by trusted key; marking as 
secure 

27-Feb-2006 13:43:53.013 dnssec: debug 3: validator @0x98b8990: dns_validator_destroy 

27-Feb-2006 13:43:53.013 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: in fetch_callback_validator 

27-Feb-2006 13:43:53.013 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: keyset with trust 7 

27-Feb-2006 13:43:53.013 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: resuming validate 

27-Feb-2006 13:43:53.013 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: verify rdataset: success 

27-Feb-2006 13:43:53.013 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: marking as secure 

27-Feb-2006 13:43:53.013 dnssec: debug 3: validator @0x98ae458: dns_validator_destroy 

27-Feb-2006 13:43:53.013 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: in authvalidated 

27-Feb-2006 13:43:53.014 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: resuming nsecvalidate 

27-Feb-2006 13:43:53.014 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: starting 

27-Feb-2006 13:43:53.014 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: attempting positive response 
validation 

27-Feb-2006 13:43:53.014 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: keyset with trust 7 

27-Feb-2006 13:43:53.014 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: verify rdataset: success 

27-Feb-2006 13:43:53.014 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: marking as secure 

27-Feb-2006 13:43:53.014 dnssec: debug 3: validator @0x98ae458: dns_validator_destroy 

27-Feb-2006 13:43:53.014 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: in authvalidated 

27-Feb-2006 13:43:53.014 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: looking for relevant nsec 

27-Feb-2006 13:43:53.014 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: nsec proves name exists (owner) 
data=0 

27-Feb-2006 13:43:53.014 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: resuming nsecvalidate 

27-Feb-2006 13:43:53.015 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: nonexistence proof found 

27-Feb-2006 13:43:53.015 dnssec: debug 3: validator @0x98b4748: dns_validator_destroy 

27-Feb-2006 13:43:53.019 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: starting 

27-Feb-2006 13:43:53.019 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: attempting positive response 
validation 

27-Feb-2006 13:43:53.019 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: keyset with trust 7 

27-Feb-2006 13:43:53.019 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: verify rdataset: success 

27-Feb-2006 13:43:53.019 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: marking as secure 

27-Feb-2006 13:43:53.019 dnssec: debug 3: validator @0x9850d08: dns_validator_destroy 

 

FALL A:5: nl-dnssectest.se signerad och ok 

Konfiguration: Resolver har felaktig trusted key för .se 

Aktivitet: Surfning till www.nl-dnssectest.se 

27-Feb-2006 15:01:24.319 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: starting 



Säkerhet i domännamnssystemet - BILAGA 3
 

Post- och telestyrelsen 123 

27-Feb-2006 15:01:24.319 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: attempting positive response 
validation 

27-Feb-2006 15:01:24.327 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: starting 

27-Feb-2006 15:01:24.328 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: attempting positive response 
validation 

27-Feb-2006 15:01:24.335 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: starting 

27-Feb-2006 15:01:24.336 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: attempting negative response validation 

27-Feb-2006 15:01:24.336 dnssec: debug 3: validating se SOA: starting 

27-Feb-2006 15:01:24.336 dnssec: debug 3: validating se SOA: attempting positive response validation 

27-Feb-2006 15:01:24.341 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: starting 

27-Feb-2006 15:01:24.341 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: attempting positive response validation 

27-Feb-2006 15:01:24.341 dnssec: debug 2: validating se DNSKEY: no DS record 

27-Feb-2006 15:01:24.341 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: falling back to insecurity proof 

27-Feb-2006 15:01:24.341 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: insecurity proof failed 

27-Feb-2006 15:01:24.341 dnssec: debug 3: validator @0xb562e098: dns_validator_destroy 

27-Feb-2006 15:01:24.341 dnssec: debug 3: validating se SOA: in fetch_callback_validator 

27-Feb-2006 15:01:24.341 dnssec: debug 3: validating se SOA: fetch_callback_validator: got no valid RRSIG 

27-Feb-2006 15:01:24.342 dnssec: debug 3: validator @0xb5628298: dns_validator_destroy 

27-Feb-2006 15:01:24.342 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: in authvalidated 

27-Feb-2006 15:01:24.342 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: authvalidated: got no valid KEY 

27-Feb-2006 15:01:24.342 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: resuming nsecvalidate 

27-Feb-2006 15:01:24.342 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se NSEC: starting 

27-Feb-2006 15:01:24.342 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se NSEC: attempting positive response validation 

27-Feb-2006 15:01:24.348 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: starting 

27-Feb-2006 15:01:24.348 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: attempting positive response validation 

27-Feb-2006 15:01:24.348 dnssec: debug 2: validating se DNSKEY: no DS record 

27-Feb-2006 15:01:24.348 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: falling back to insecurity proof 

27-Feb-2006 15:01:24.348 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: insecurity proof failed 

27-Feb-2006 15:01:24.348 dnssec: debug 3: validator @0xb562e9b0: dns_validator_destroy 

27-Feb-2006 15:01:24.348 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se NSEC: in fetch_callback_validator 

27-Feb-2006 15:01:24.348 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se NSEC: fetch_callback_validator: got no valid 
RRSIG 

27-Feb-2006 15:01:24.348 dnssec: debug 3: validator @0xb562e098: dns_validator_destroy 

27-Feb-2006 15:01:24.348 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: in authvalidated 

27-Feb-2006 15:01:24.348 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: authvalidated: got no valid KEY 

27-Feb-2006 15:01:24.348 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: resuming nsecvalidate 

27-Feb-2006 15:01:24.348 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: starting 

27-Feb-2006 15:01:24.348 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: attempting insecurity proof 

27-Feb-2006 15:01:24.348 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: checking existence of DS at 'nl-
dnssectest.se' 

27-Feb-2006 15:01:24.349 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: continuing validation would lead to 
deadlock: aborting validation 

27-Feb-2006 15:01:24.349 dnssec: debug 3: validator @0x901c358: dns_validator_destroy 

27-Feb-2006 15:01:24.349 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: in negauthvalidated 

27-Feb-2006 15:01:24.349 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: negauthvalidated: got no valid RRSIG 

27-Feb-2006 15:01:24.349 dnssec: debug 3: validator @0xb56245c8: dns_validator_destroy 
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27-Feb-2006 15:01:24.349 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: in dsfetched 

27-Feb-2006 15:01:24.349 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: dsfetched: got no valid RRSIG 

27-Feb-2006 15:01:24.349 dnssec: debug 3: validator @0xb562a618: dns_validator_destroy 

27-Feb-2006 15:01:24.349 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: in fetch_callback_validator 

27-Feb-2006 15:01:24.349 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: fetch_callback_validator: got no valid 
DS 

27-Feb-2006 15:01:24.349 dnssec: debug 3: validator @0xb560c768: dns_validator_destroy 

27-Feb-2006 15:01:27.619 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: starting 

27-Feb-2006 15:01:27.619 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: attempting positive response 
validation 

27-Feb-2006 15:01:27.631 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: starting 

27-Feb-2006 15:01:27.632 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: attempting positive response 
validation 

27-Feb-2006 15:01:27.643 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: starting 

27-Feb-2006 15:01:27.644 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: attempting negative response validation 

27-Feb-2006 15:01:27.644 dnssec: debug 3: validating se SOA: starting 

27-Feb-2006 15:01:27.644 dnssec: debug 3: validating se SOA: attempting positive response validation 

27-Feb-2006 15:01:27.649 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: starting 

27-Feb-2006 15:01:27.649 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: attempting positive response validation 

27-Feb-2006 15:01:27.649 dnssec: debug 2: validating se DNSKEY: no DS record 

27-Feb-2006 15:01:27.649 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: falling back to insecurity proof 

27-Feb-2006 15:01:27.649 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: insecurity proof failed 

27-Feb-2006 15:01:27.649 dnssec: debug 3: validator @0x90325c0: dns_validator_destroy 

27-Feb-2006 15:01:27.649 dnssec: debug 3: validating se SOA: in fetch_callback_validator 

27-Feb-2006 15:01:27.649 dnssec: debug 3: validating se SOA: fetch_callback_validator: got no valid RRSIG 

27-Feb-2006 15:01:27.649 dnssec: debug 3: validator @0x9029a00: dns_validator_destroy 

27-Feb-2006 15:01:27.649 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: in authvalidated 

27-Feb-2006 15:01:27.649 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: authvalidated: got no valid KEY 

27-Feb-2006 15:01:27.650 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: resuming nsecvalidate 

27-Feb-2006 15:01:27.650 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se NSEC: starting 

27-Feb-2006 15:01:27.650 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se NSEC: attempting positive response validation 

27-Feb-2006 15:01:27.655 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: starting 

27-Feb-2006 15:01:27.655 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: attempting positive response validation 

27-Feb-2006 15:01:27.655 dnssec: debug 2: validating se DNSKEY: no DS record 

27-Feb-2006 15:01:27.655 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: falling back to insecurity proof 

27-Feb-2006 15:01:27.655 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: insecurity proof failed 

27-Feb-2006 15:01:27.655 dnssec: debug 3: validator @0xb5615d50: dns_validator_destroy 

27-Feb-2006 15:01:27.655 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se NSEC: in fetch_callback_validator 

27-Feb-2006 15:01:27.655 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se NSEC: fetch_callback_validator: got no valid 
RRSIG 

27-Feb-2006 15:01:27.656 dnssec: debug 3: validator @0xb560c768: dns_validator_destroy 

27-Feb-2006 15:01:27.656 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: in authvalidated 

27-Feb-2006 15:01:27.656 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: authvalidated: got no valid KEY 

27-Feb-2006 15:01:27.656 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: resuming nsecvalidate 

27-Feb-2006 15:01:27.656 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: starting 

27-Feb-2006 15:01:27.656 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: attempting insecurity proof 
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27-Feb-2006 15:01:27.656 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: checking existence of DS at 'nl-
dnssectest.se' 

27-Feb-2006 15:01:27.656 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: continuing validation would lead to 
deadlock: aborting validation 

27-Feb-2006 15:01:27.656 dnssec: debug 3: validator @0x90325c0: dns_validator_destroy 

27-Feb-2006 15:01:27.656 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: in negauthvalidated 

27-Feb-2006 15:01:27.656 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: negauthvalidated: got no valid RRSIG 

27-Feb-2006 15:01:27.656 dnssec: debug 3: validator @0x901e1a0: dns_validator_destroy 

27-Feb-2006 15:01:27.656 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: in dsfetched 

27-Feb-2006 15:01:27.656 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: dsfetched: got no valid RRSIG 

27-Feb-2006 15:01:27.656 dnssec: debug 3: validator @0x902bcc0: dns_validator_destroy 

27-Feb-2006 15:01:27.656 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: in fetch_callback_validator 

27-Feb-2006 15:01:27.656 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: fetch_callback_validator: got no valid 
DS 

27-Feb-2006 15:01:27.656 dnssec: debug 3: validator @0x901c358: dns_validator_destroy 

27-Feb-2006 15:01:54.965 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: starting 

27-Feb-2006 15:01:54.965 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: attempting positive response 
validation 

27-Feb-2006 15:01:54.978 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: starting 

27-Feb-2006 15:01:54.978 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: attempting positive response 
validation 

27-Feb-2006 15:01:54.986 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: starting 

27-Feb-2006 15:01:54.986 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: attempting negative response validation 

27-Feb-2006 15:01:54.986 dnssec: debug 3: validating se SOA: starting 

27-Feb-2006 15:01:54.986 dnssec: debug 3: validating se SOA: attempting positive response validation 

27-Feb-2006 15:01:54.993 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: starting 

27-Feb-2006 15:01:54.993 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: attempting positive response validation 

27-Feb-2006 15:01:54.993 dnssec: debug 2: validating se DNSKEY: no DS record 

27-Feb-2006 15:01:54.993 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: falling back to insecurity proof 

27-Feb-2006 15:01:54.993 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: insecurity proof failed 

27-Feb-2006 15:01:54.994 dnssec: debug 3: validator @0xb562aca0: dns_validator_destroy 

27-Feb-2006 15:01:54.994 dnssec: debug 3: validating se SOA: in fetch_callback_validator 

27-Feb-2006 15:01:54.994 dnssec: debug 3: validating se SOA: fetch_callback_validator: got no valid RRSIG 

27-Feb-2006 15:01:54.994 dnssec: debug 3: validator @0xb56245c8: dns_validator_destroy 

27-Feb-2006 15:01:54.994 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: in authvalidated 

27-Feb-2006 15:01:54.994 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: authvalidated: got no valid KEY 

27-Feb-2006 15:01:54.994 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: resuming nsecvalidate 

27-Feb-2006 15:01:54.994 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se NSEC: starting 

27-Feb-2006 15:01:54.994 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se NSEC: attempting positive response validation 

27-Feb-2006 15:01:55.000 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: starting 

27-Feb-2006 15:01:55.000 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: attempting positive response validation 

27-Feb-2006 15:01:55.000 dnssec: debug 2: validating se DNSKEY: no DS record 

27-Feb-2006 15:01:55.000 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: falling back to insecurity proof 

27-Feb-2006 15:01:55.000 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: insecurity proof failed 

27-Feb-2006 15:01:55.000 dnssec: debug 3: validator @0x9030230: dns_validator_destroy 

27-Feb-2006 15:01:55.001 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se NSEC: in fetch_callback_validator 
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27-Feb-2006 15:01:55.001 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se NSEC: fetch_callback_validator: got no valid 
RRSIG 

27-Feb-2006 15:01:55.001 dnssec: debug 3: validator @0x902bcc0: dns_validator_destroy 

27-Feb-2006 15:01:55.001 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: in authvalidated 

27-Feb-2006 15:01:55.001 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: authvalidated: got no valid KEY 

27-Feb-2006 15:01:55.001 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: resuming nsecvalidate 

27-Feb-2006 15:01:55.001 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: starting 

27-Feb-2006 15:01:55.001 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: attempting insecurity proof 

27-Feb-2006 15:01:55.001 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: checking existence of DS at 'nl-
dnssectest.se' 

27-Feb-2006 15:01:55.001 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: continuing validation would lead to 
deadlock: aborting validation 

27-Feb-2006 15:01:55.001 dnssec: debug 3: validator @0xb562aca0: dns_validator_destroy 

27-Feb-2006 15:01:55.001 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: in negauthvalidated 

27-Feb-2006 15:01:55.001 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: negauthvalidated: got no valid RRSIG 

27-Feb-2006 15:01:55.001 dnssec: debug 3: validator @0xb562e098: dns_validator_destroy 

27-Feb-2006 15:01:55.001 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: in dsfetched 

27-Feb-2006 15:01:55.001 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: dsfetched: got no valid RRSIG 

27-Feb-2006 15:01:55.001 dnssec: debug 3: validator @0xb56277c0: dns_validator_destroy 

27-Feb-2006 15:01:55.001 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: in fetch_callback_validator 

27-Feb-2006 15:01:55.001 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: fetch_callback_validator: got no valid 
DS 

27-Feb-2006 15:01:55.001 dnssec: debug 3: validator @0x901c358: dns_validator_destroy 

 

Fall B:2: nl-dnssectest.se är signerad, ok men resolver-DNS accepterar enbart 
säkra svar för domän nl-dnssectest.se  

Konfiguration: Resolver har trusted key för .se 

Aktivitet: Surfning till www.nl-dnssectest.se 

28-Feb-2006 14:31:09.792 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: starting 

28-Feb-2006 14:31:09.792 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: attempting negative response 
validation 

28-Feb-2006 14:31:09.792 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: starting 

28-Feb-2006 14:31:09.793 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: attempting positive response validation 

28-Feb-2006 14:31:09.795 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: starting 

28-Feb-2006 14:31:09.795 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: attempting positive response 
validation 

28-Feb-2006 14:31:09.980 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: starting 

28-Feb-2006 14:31:09.980 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: attempting negative response validation 

28-Feb-2006 14:31:09.980 dnssec: debug 3: validating se SOA: starting 

28-Feb-2006 14:31:09.980 dnssec: debug 3: validating se SOA: attempting positive response validation 

28-Feb-2006 14:31:10.035 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: starting 

28-Feb-2006 14:31:10.035 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: attempting positive response validation 

28-Feb-2006 14:31:10.036 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: verify rdataset: success 

28-Feb-2006 14:31:10.037 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: signed by trusted key; marking as secure 
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28-Feb-2006 14:31:10.037 dnssec: debug 3: validator @0x820dde8: dns_validator_destroy 

28-Feb-2006 14:31:10.037 dnssec: debug 3: validating se SOA: in fetch_callback_validator 

28-Feb-2006 14:31:10.037 dnssec: debug 3: validating se SOA: keyset with trust 7 

28-Feb-2006 14:31:10.037 dnssec: debug 3: validating se SOA: resuming validate 

28-Feb-2006 14:31:10.037 dnssec: debug 3: validating se SOA: verify rdataset: success 

28-Feb-2006 14:31:10.037 dnssec: debug 3: validating se SOA: marking as secure 

28-Feb-2006 14:31:10.037 dnssec: debug 3: validator @0x8207c50: dns_validator_destroy 

28-Feb-2006 14:31:10.037 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: in authvalidated 

28-Feb-2006 14:31:10.037 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: resuming nsecvalidate 

28-Feb-2006 14:31:10.038 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se NSEC: starting 

28-Feb-2006 14:31:10.038 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se NSEC: attempting positive response validation 

28-Feb-2006 14:31:10.038 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se NSEC: keyset with trust 7 

28-Feb-2006 14:31:10.038 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se NSEC: verify rdataset: success 

28-Feb-2006 14:31:10.038 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se NSEC: marking as secure 

28-Feb-2006 14:31:10.038 dnssec: debug 3: validator @0x8207c50: dns_validator_destroy 

28-Feb-2006 14:31:10.038 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: in authvalidated 

28-Feb-2006 14:31:10.038 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: looking for relevant nsec 

28-Feb-2006 14:31:10.038 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: nsec proves name exists (owner) data=0 

28-Feb-2006 14:31:10.038 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: resuming nsecvalidate 

28-Feb-2006 14:31:10.039 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: nonexistence proof found 

28-Feb-2006 14:31:10.039 dnssec: debug 3: validator @0x8206380: dns_validator_destroy 

28-Feb-2006 14:31:10.039 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: in dsfetched 

28-Feb-2006 14:31:10.039 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: falling back to insecurity proof 

28-Feb-2006 14:31:10.039 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: checking existence of DS at 'nl-
dnssectest.se' 

28-Feb-2006 14:31:10.039 dnssec: warning: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: must be secure failure 

28-Feb-2006 14:31:10.039 dnssec: debug 3: validator @0x8203d10: dns_validator_destroy 

28-Feb-2006 14:31:10.039 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: in fetch_callback_validator 

28-Feb-2006 14:31:10.039 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: fetch_callback_validator: got must-be-
secure 

28-Feb-2006 14:31:10.039 dnssec: debug 3: validator @0x8201798: dns_validator_destroy 

28-Feb-2006 14:31:10.039 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: in authvalidated 

28-Feb-2006 14:31:10.039 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: authvalidated: got no valid KEY 

28-Feb-2006 14:31:10.039 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: resuming nsecvalidate 

28-Feb-2006 14:31:10.040 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: starting 

28-Feb-2006 14:31:10.040 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: attempting positive response 
validation 

….. 

28-Feb-2006 14:31:10.092 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: in fetch_callback_validator 

28-Feb-2006 14:31:10.093 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: fetch_callback_validator: got must-be-
secure 

28-Feb-2006 14:31:10.093 dnssec: debug 3: validator @0x8201910: dns_validator_destroy 

28-Feb-2006 14:31:10.095 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: starting 

28-Feb-2006 14:31:10.095 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: attempting positive response 
validation 

28-Feb-2006 14:31:10.097 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: starting 
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28-Feb-2006 14:31:10.097 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: attempting positive response 
validation 

28-Feb-2006 14:31:10.097 dnssec: debug 2: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: no DS record 

28-Feb-2006 14:31:10.097 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: falling back to insecurity proof 

28-Feb-2006 14:31:10.098 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: checking existence of DS at 'nl-
dnssectest.se' 

28-Feb-2006 14:31:10.098 dnssec: warning: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: must be secure failure 

28-Feb-2006 14:31:10.098 dnssec: debug 3: validator @0x8204878: dns_validator_destroy 

28-Feb-2006 14:31:10.098 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: in fetch_callback_validator 

28-Feb-2006 14:31:10.098 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: fetch_callback_validator: got must-be-
secure 

28-Feb-2006 14:31:10.098 dnssec: debug 3: validator @0x8201910: dns_validator_destroy 

 

3B: Testfall med förtroendekedja mellan .se och nl-dnssectest.se 

 

Fall A:2: nl-dnssectest.se är signerad och ok  

Konfiguration: Resolver har trusted key för .se 

Aktivitet: Surfning till www.nl-dnssectest.se 

02-Mar-2006 11:48:30.101 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: starting 

02-Mar-2006 11:48:30.101 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: attempting negative response 
validation 

02-Mar-2006 11:48:30.101 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: starting 

02-Mar-2006 11:48:30.101 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: attempting positive response validation 

02-Mar-2006 11:48:30.112 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: starting 

02-Mar-2006 11:48:30.112 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: attempting positive response 
validation 

02-Mar-2006 11:48:30.112 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: starting 

02-Mar-2006 11:48:30.112 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: attempting positive response validation 

02-Mar-2006 11:48:30.118 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: starting 

02-Mar-2006 11:48:30.118 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: attempting positive response validation 

02-Mar-2006 11:48:30.120 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: verify rdataset: success 

02-Mar-2006 11:48:30.120 dnssec: debug 3: validating se DNSKEY: signed by trusted key; marking as secure 

02-Mar-2006 11:48:30.120 dnssec: debug 3: validator @0xb5503f88: dns_validator_destroy 

02-Mar-2006 11:48:30.120 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: in fetch_callback_validator 

02-Mar-2006 11:48:30.120 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: keyset with trust 7 

02-Mar-2006 11:48:30.120 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: resuming validate 

02-Mar-2006 11:48:30.120 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: verify rdataset: success 

02-Mar-2006 11:48:30.121 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: marking as secure 

02-Mar-2006 11:48:30.121 dnssec: debug 3: validator @0x9084378: dns_validator_destroy 

02-Mar-2006 11:48:30.121 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: in dsvalidated 

02-Mar-2006 11:48:30.121 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: dsset with trust 7 

02-Mar-2006 11:48:30.121 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: verify rdataset: RRSIG failed to 
verify 
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02-Mar-2006 11:48:30.121 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: verify rdataset: success 

02-Mar-2006 11:48:30.122 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: marking as secure 

02-Mar-2006 11:48:30.122 dnssec: debug 3: validator @0x9083ac0: dns_validator_destroy 

02-Mar-2006 11:48:30.122 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: in fetch_callback_validator 

02-Mar-2006 11:48:30.122 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: keyset with trust 7 

02-Mar-2006 11:48:30.122 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: resuming validate 

02-Mar-2006 11:48:30.122 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: verify rdataset: success 

02-Mar-2006 11:48:30.122 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: marking as secure 

02-Mar-2006 11:48:30.122 dnssec: debug 3: validator @0x90814e0: dns_validator_destroy 

02-Mar-2006 11:48:30.123 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: in authvalidated 

02-Mar-2006 11:48:30.123 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: resuming nsecvalidate 

02-Mar-2006 11:48:30.123 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: starting 

02-Mar-2006 11:48:30.123 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: attempting positive response 
validation 

02-Mar-2006 11:48:30.123 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: keyset with trust 7 

02-Mar-2006 11:48:30.123 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: verify rdataset: success 

02-Mar-2006 11:48:30.123 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: marking as secure 

02-Mar-2006 11:48:30.123 dnssec: debug 3: validator @0xb5500470: dns_validator_destroy 

02-Mar-2006 11:48:30.123 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: in authvalidated 

02-Mar-2006 11:48:30.123 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: looking for relevant nsec 

02-Mar-2006 11:48:30.124 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: nsec proves name exists (owner) 
data=0 

02-Mar-2006 11:48:30.124 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: resuming nsecvalidate 

02-Mar-2006 11:48:30.124 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: nonexistence proof found 

02-Mar-2006 11:48:30.124 dnssec: debug 3: validator @0x9079548: dns_validator_destroy 

02-Mar-2006 11:48:30.130 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: starting 

02-Mar-2006 11:48:30.130 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: attempting positive response 
validation 

02-Mar-2006 11:48:30.130 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: keyset with trust 7 

02-Mar-2006 11:48:30.131 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: verify rdataset: success 

02-Mar-2006 11:48:30.131 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: marking as secure 

02-Mar-2006 11:48:30.131 dnssec: debug 3: validator @0x907f7b0: dns_validator_destroy 

 

Fall A:5: nl-dnssectest.se är signerad och ok  

Konfiguration: Resolver har felaktig trusted key för .se 

Aktivitet: Surfning till www.nl-dnssectest.se 

21-Mar-2006 14:55:43.246 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: starting 

21-Mar-2006 14:55:43.246 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: attempting negative response 
validation 

21-Mar-2006 14:55:43.246 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: starting 

21-Mar-2006 14:55:43.247 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: attempting positive response validation 

21-Mar-2006 14:55:43.249 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: starting 

21-Mar-2006 14:55:43.249 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: attempting positive response 
validation 
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21-Mar-2006 14:55:43.249 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: starting 

21-Mar-2006 14:55:43.249 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: attempting positive response validation 

21-Mar-2006 14:55:43.256 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: in fetch_callback_validator 

21-Mar-2006 14:55:43.256 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: keyset with trust 6 

21-Mar-2006 14:55:43.256 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: resuming validate 

21-Mar-2006 14:55:43.256 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DS: marking as answer 

21-Mar-2006 14:55:43.256 dnssec: debug 3: validator @0x9f9d320: dns_validator_destroy 

21-Mar-2006 14:55:43.256 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: in dsvalidated 

21-Mar-2006 14:55:43.256 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se DNSKEY: dsset with trust 4 

21-Mar-2006 14:55:43.256 dnssec: debug 3: validator @0x9f9caa8: dns_validator_destroy 

21-Mar-2006 14:55:43.256 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: in fetch_callback_validator 

21-Mar-2006 14:55:43.256 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: keyset with trust 4 

21-Mar-2006 14:55:43.256 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: resuming validate 

21-Mar-2006 14:55:43.256 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: marking as answer 

21-Mar-2006 14:55:43.256 dnssec: debug 3: validator @0x9f9a1b0: dns_validator_destroy 

21-Mar-2006 14:55:43.256 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: in authvalidated 

21-Mar-2006 14:55:43.256 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: resuming nsecvalidate 

21-Mar-2006 14:55:43.256 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: starting 

21-Mar-2006 14:55:43.257 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: attempting positive response 
validation 

21-Mar-2006 14:55:43.257 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: marking as answer 

21-Mar-2006 14:55:43.257 dnssec: debug 3: validator @0x9f9caa8: dns_validator_destroy 

21-Mar-2006 14:55:43.257 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: in authvalidated 

21-Mar-2006 14:55:43.257 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: resuming nsecvalidate 

21-Mar-2006 14:55:43.257 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se SOA: starting 

21-Mar-2006 14:55:43.257 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se SOA: attempting insecurity proof 

21-Mar-2006 14:55:43.257 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se SOA: checking existence of DS at 
'www.nl-dnssectest.se' 

21-Mar-2006 14:55:43.268 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se DS: starting 

21-Mar-2006 14:55:43.268 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se DS: attempting negative response 
validation 

21-Mar-2006 14:55:43.268 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: starting 

21-Mar-2006 14:55:43.268 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: attempting positive response validation 

21-Mar-2006 14:55:43.268 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: marking as answer 

21-Mar-2006 14:55:43.268 dnssec: debug 3: validator @0x9f9b2f8: dns_validator_destroy 

21-Mar-2006 14:55:43.269 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se DS: in authvalidated 

21-Mar-2006 14:55:43.269 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se DS: resuming nsecvalidate 

21-Mar-2006 14:55:43.269 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: starting 

21-Mar-2006 14:55:43.269 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: attempting positive response 
validation 

21-Mar-2006 14:55:43.269 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: marking as answer 

21-Mar-2006 14:55:43.269 dnssec: debug 3: validator @0x9f9b2f8: dns_validator_destroy 

21-Mar-2006 14:55:43.269 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se DS: in authvalidated 

21-Mar-2006 14:55:43.269 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se DS: resuming nsecvalidate 

21-Mar-2006 14:55:43.269 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se SOA: starting 

21-Mar-2006 14:55:43.269 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se SOA: attempting insecurity proof 



Säkerhet i domännamnssystemet - BILAGA 3
 

Post- och telestyrelsen 131 

21-Mar-2006 14:55:43.269 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se SOA: checking existence of DS at 
'www.nl-dnssectest.se' 

21-Mar-2006 14:55:43.269 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se SOA: continuing validation would lead 
to deadlock: aborting validation 

21-Mar-2006 14:55:43.269 dnssec: debug 3: validator @0x9f9b2f8: dns_validator_destroy 

21-Mar-2006 14:55:43.269 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se DS: in negauthvalidated 

21-Mar-2006 14:55:43.269 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se DS: negauthvalidated: got no valid 
RRSIG 

21-Mar-2006 14:55:43.269 dnssec: debug 3: validator @0x9f9ac20: dns_validator_destroy 

21-Mar-2006 14:55:43.269 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se SOA: in dsfetched2 

21-Mar-2006 14:55:43.269 dnssec: debug 3: validator @0x9f9caa8: dns_validator_destroy 

21-Mar-2006 14:55:43.269 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: in negauthvalidated 

21-Mar-2006 14:55:43.269 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: negauthvalidated: got no valid 
DS 

21-Mar-2006 14:55:43.269 dnssec: debug 3: validator @0x9f99b38: dns_validator_destroy 

21-Mar-2006 14:55:43.272 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: starting 

21-Mar-2006 14:55:43.272 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: attempting negative response 
validation 

21-Mar-2006 14:55:43.272 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: starting 

21-Mar-2006 14:55:43.272 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: attempting positive response validation 

21-Mar-2006 14:55:43.272 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: marking as answer 

21-Mar-2006 14:55:43.272 dnssec: debug 3: validator @0x9f9d320: dns_validator_destroy 

21-Mar-2006 14:55:43.272 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: in authvalidated 

21-Mar-2006 14:55:43.272 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: resuming nsecvalidate 

21-Mar-2006 14:55:43.272 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: starting 

21-Mar-2006 14:55:43.272 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: attempting positive response 
validation 

21-Mar-2006 14:55:43.273 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: marking as answer 

21-Mar-2006 14:55:43.273 dnssec: debug 3: validator @0x9f9d320: dns_validator_destroy 

21-Mar-2006 14:55:43.273 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: in authvalidated 

21-Mar-2006 14:55:43.273 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: resuming nsecvalidate 

21-Mar-2006 14:55:43.273 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se SOA: starting 

21-Mar-2006 14:55:43.273 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se SOA: attempting insecurity proof 

21-Mar-2006 14:55:43.273 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se SOA: checking existence of DS at 
'www.nl-dnssectest.se' 

21-Mar-2006 14:55:43.287 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se DS: starting 

21-Mar-2006 14:55:43.288 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se DS: attempting negative response 
validation 

21-Mar-2006 14:55:43.288 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: starting 

21-Mar-2006 14:55:43.288 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: attempting positive response validation 

21-Mar-2006 14:55:43.288 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: marking as answer 

21-Mar-2006 14:55:43.288 dnssec: debug 3: validator @0x9f9b8b8: dns_validator_destroy 

21-Mar-2006 14:55:43.288 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se DS: in authvalidated 

21-Mar-2006 14:55:43.288 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se DS: resuming nsecvalidate 

21-Mar-2006 14:55:43.288 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: starting 

21-Mar-2006 14:55:43.288 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: attempting positive response 
validation 

21-Mar-2006 14:55:43.288 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: marking as answer 
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21-Mar-2006 14:55:43.288 dnssec: debug 3: validator @0x9f9b8b8: dns_validator_destroy 

21-Mar-2006 14:55:43.288 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se DS: in authvalidated 

21-Mar-2006 14:55:43.288 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se DS: resuming nsecvalidate 

21-Mar-2006 14:55:43.288 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se SOA: starting 

21-Mar-2006 14:55:43.288 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se SOA: attempting insecurity proof 

21-Mar-2006 14:55:43.288 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se SOA: checking existence of DS at 
'www.nl-dnssectest.se' 

21-Mar-2006 14:55:43.288 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se SOA: continuing validation would lead 
to deadlock: aborting validation 

21-Mar-2006 14:55:43.288 dnssec: debug 3: validator @0x9f9b8b8: dns_validator_destroy 

21-Mar-2006 14:55:43.288 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se DS: in negauthvalidated 

21-Mar-2006 14:55:43.288 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se DS: negauthvalidated: got no valid 
RRSIG 

21-Mar-2006 14:55:43.288 dnssec: debug 3: validator @0x9f9b1e0: dns_validator_destroy 

21-Mar-2006 14:55:43.288 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se SOA: in dsfetched2 

21-Mar-2006 14:55:43.288 dnssec: debug 3: validator @0x9f9d320: dns_validator_destroy 

21-Mar-2006 14:55:43.288 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: in negauthvalidated 

21-Mar-2006 14:55:43.288 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: negauthvalidated: got no valid 
DS 

21-Mar-2006 14:55:43.289 dnssec: debug 3: validator @0x9f33d08: dns_validator_destroy 

21-Mar-2006 14:55:43.291 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: starting 

21-Mar-2006 14:55:43.291 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: attempting negative response 
validation 

21-Mar-2006 14:55:43.291 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: starting 

21-Mar-2006 14:55:43.291 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: attempting positive response validation 

21-Mar-2006 14:55:43.291 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: marking as answer 

21-Mar-2006 14:55:43.291 dnssec: debug 3: validator @0x9f9d320: dns_validator_destroy 

21-Mar-2006 14:55:43.291 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: in authvalidated 

21-Mar-2006 14:55:43.291 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: resuming nsecvalidate 

21-Mar-2006 14:55:43.291 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: starting 

21-Mar-2006 14:55:43.291 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: attempting positive response 
validation 

21-Mar-2006 14:55:43.292 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: marking as answer 

21-Mar-2006 14:55:43.292 dnssec: debug 3: validator @0x9f9d320: dns_validator_destroy 

21-Mar-2006 14:55:43.292 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: in authvalidated 

21-Mar-2006 14:55:43.292 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: resuming nsecvalidate 

21-Mar-2006 14:55:43.292 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se SOA: starting 

21-Mar-2006 14:55:43.292 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se SOA: attempting insecurity proof 

21-Mar-2006 14:55:43.292 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se SOA: checking existence of DS at 
'www.nl-dnssectest.se' 

21-Mar-2006 14:55:43.301 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se DS: starting 

21-Mar-2006 14:55:43.301 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se DS: attempting negative response 
validation 

21-Mar-2006 14:55:43.301 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: starting 

21-Mar-2006 14:55:43.301 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: attempting positive response validation 

21-Mar-2006 14:55:43.302 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: marking as answer 

21-Mar-2006 14:55:43.302 dnssec: debug 3: validator @0x9f9be58: dns_validator_destroy 
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21-Mar-2006 14:55:43.302 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se DS: in authvalidated 

21-Mar-2006 14:55:43.302 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se DS: resuming nsecvalidate 

21-Mar-2006 14:55:43.302 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: starting 

21-Mar-2006 14:55:43.302 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: attempting positive response 
validation 

21-Mar-2006 14:55:43.302 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: marking as answer 

21-Mar-2006 14:55:43.302 dnssec: debug 3: validator @0x9f9be58: dns_validator_destroy 

21-Mar-2006 14:55:43.302 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se DS: in authvalidated 

21-Mar-2006 14:55:43.302 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se DS: resuming nsecvalidate 

21-Mar-2006 14:55:43.302 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se SOA: starting 

21-Mar-2006 14:55:43.302 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se SOA: attempting insecurity proof 

21-Mar-2006 14:55:43.302 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se SOA: checking existence of DS at 
'www.nl-dnssectest.se' 

21-Mar-2006 14:55:43.302 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se SOA: continuing validation would lead 
to deadlock: aborting validation 

21-Mar-2006 14:55:43.302 dnssec: debug 3: validator @0x9f9be58: dns_validator_destroy 

21-Mar-2006 14:55:43.302 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se DS: in negauthvalidated 

21-Mar-2006 14:55:43.302 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se DS: negauthvalidated: got no valid 
RRSIG 

21-Mar-2006 14:55:43.302 dnssec: debug 3: validator @0x9f9b780: dns_validator_destroy 

21-Mar-2006 14:55:43.302 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se SOA: in dsfetched2 

21-Mar-2006 14:55:43.302 dnssec: debug 3: validator @0x9f9d320: dns_validator_destroy 

21-Mar-2006 14:55:43.302 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: in negauthvalidated 

21-Mar-2006 14:55:43.302 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: negauthvalidated: got no valid 
DS 

21-Mar-2006 14:55:43.302 dnssec: debug 3: validator @0x9f33d08: dns_validator_destroy 

21-Mar-2006 14:55:43.305 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: starting 

21-Mar-2006 14:55:43.305 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: attempting negative response 
validation 

21-Mar-2006 14:55:43.305 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: starting 

21-Mar-2006 14:55:43.305 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: attempting positive response validation 

21-Mar-2006 14:55:43.305 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: marking as answer 

21-Mar-2006 14:55:43.305 dnssec: debug 3: validator @0x9f33d08: dns_validator_destroy 

21-Mar-2006 14:55:43.305 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: in authvalidated 

21-Mar-2006 14:55:43.305 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: resuming nsecvalidate 

21-Mar-2006 14:55:43.305 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: starting 

21-Mar-2006 14:55:43.305 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: attempting positive response 
validation 

21-Mar-2006 14:55:43.305 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: marking as answer 

21-Mar-2006 14:55:43.305 dnssec: debug 3: validator @0x9f33d08: dns_validator_destroy 

21-Mar-2006 14:55:43.305 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: in authvalidated 

21-Mar-2006 14:55:43.305 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: resuming nsecvalidate 

21-Mar-2006 14:55:43.306 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se SOA: starting 

21-Mar-2006 14:55:43.306 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se SOA: attempting insecurity proof 

21-Mar-2006 14:55:43.306 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se SOA: checking existence of DS at 
'www.nl-dnssectest.se' 

21-Mar-2006 14:55:43.311 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se DS: starting 
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21-Mar-2006 14:55:43.311 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se DS: attempting negative response 
validation 

21-Mar-2006 14:55:43.311 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: starting 

21-Mar-2006 14:55:43.311 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: attempting positive response validation 

21-Mar-2006 14:55:43.311 dnssec: debug 3: validating nl-dnssectest.se SOA: marking as answer 

21-Mar-2006 14:55:43.311 dnssec: debug 3: validator @0x9f9bf58: dns_validator_destroy 

21-Mar-2006 14:55:43.311 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se DS: in authvalidated 

21-Mar-2006 14:55:43.311 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se DS: resuming nsecvalidate 

21-Mar-2006 14:55:43.311 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: starting 

21-Mar-2006 14:55:43.311 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: attempting positive response 
validation 

21-Mar-2006 14:55:43.311 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se NSEC: marking as answer 

21-Mar-2006 14:55:43.311 dnssec: debug 3: validator @0x9f9bf58: dns_validator_destroy 

21-Mar-2006 14:55:43.311 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se DS: in authvalidated 

21-Mar-2006 14:55:43.311 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se DS: resuming nsecvalidate 

21-Mar-2006 14:55:43.311 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se SOA: starting 

21-Mar-2006 14:55:43.311 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se SOA: attempting insecurity proof 

21-Mar-2006 14:55:43.311 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se SOA: checking existence of DS at 
'www.nl-dnssectest.se' 

21-Mar-2006 14:55:43.311 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se SOA: continuing validation would lead 
to deadlock: aborting validation 

21-Mar-2006 14:55:43.311 dnssec: debug 3: validator @0x9f9bf58: dns_validator_destroy 

21-Mar-2006 14:55:43.311 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se DS: in negauthvalidated 

21-Mar-2006 14:55:43.311 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se DS: negauthvalidated: got no valid 
RRSIG 

21-Mar-2006 14:55:43.312 dnssec: debug 3: validator @0x9f9b8e0: dns_validator_destroy 

21-Mar-2006 14:55:43.312 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se SOA: in dsfetched2 

21-Mar-2006 14:55:43.312 dnssec: debug 3: validator @0x9f33d08: dns_validator_destroy 

21-Mar-2006 14:55:43.312 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: in negauthvalidated 

21-Mar-2006 14:55:43.312 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se AAAA: negauthvalidated: got no valid 
DS 

21-Mar-2006 14:55:43.312 dnssec: debug 3: validator @0x9f99d50: dns_validator_destroy 

21-Mar-2006 14:55:43.315 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: starting 

21-Mar-2006 14:55:43.315 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: attempting positive response 
validation 

21-Mar-2006 14:55:43.315 dnssec: debug 3: validating www.nl-dnssectest.se A: marking as answer 

21-Mar-2006 14:55:43.315 dnssec: debug 3: validator @0x9f99d50: dns_validator_destroy 

 

 

 

 

 


