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DNSSEC - historie a sou!asnost

- na konci zá"í 2008 byla na CZ domén# spu$t#na podpora DNSSEC

- jako jedin% registrátor CZ domén jsme spustili podporu DNSSEC
!!pro na$e zákazníky ve stejn% den jako CZ.NIC!

- v !ervnu 2009 (IT '09) chránil DNSSEC 889 !esk%ch domén,
!!p"i!em& 800 z nich bylo registrováno p"es ACTIVE 24

- k dne$nímu dni chrání DNSSEC tém#" 99.000 !esk%ch domén,
  p"i!em& více ne& 84.000 z nich je registrováno p"es ACTIVE 24

- DNSSEC je automaticky a zdarma aktivní na ka&dé u nás
  registrované CZ domén# provozované na na$ich DNS serverech



DNSSEC - historie a sou!asnost
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Po!et zabezpe!en%ch domén do 31.12.2009



DNSSEC - historie a sou!asnost

leden 2010 – podpis v$ech domén WEB4U
b"ezen 2010 – podpis v$ech domén ACTIVE 24
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Po!et zabezpe!en%ch domén od 1.1.2010



DNSSEC - historie a sou!asnost

k 1.6.2010 bylo podepsáno 98 661 domén ~ 15% z celkového po!tu
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DNSSEC - historie a sou!asnost

- uvedené údaje mj. znamenají, &e ACTIVE 24 je nejv#t$ím
  registrátorem domén chrán#n%ch pomocí DNSSEC na sv#t#!

- zárove' s námi se tak !esk% registr CZ.NIC spravující národní
  doménu .CZ a tedy i celá (eská republika stávají nejv#t$ími u&ivateli  
  technologie DNSSEC v celosv#tovém m#"ítku!

- v po!tu domén jsme tak p"ekonali i )védsko, které DNSSEC
  nasazovalo jako první a stále jej aktivn# propaguje a roz$i"uje

- chrán#no je nyní cca 15% !esk%ch domén (je to hodn# nebo málo?)



DNSSEC - historie a sou!asnost

- v !ervnu 2009 fungoval DNSSEC pouze
  na p#ti národních doménách v!etn# té na$í



DNSSEC - historie a sou!asnost

zdroj: www.xelerance.com/dnssec/

http://www.xelerance.com/dnssec/


DNSSEC - historie a sou!asnost

- 27.1.2010 The first root server (L-Root) begins serving the signed
  root in the form of the DURZ (deliberately unvalidatable root zone).

- Early May, 2010: All root servers are now serving the DURZ.
  The effects of the larger responses from the signed root, if any,
  would now be encountered.

- May and June, 2010: The deployment results are studied and
  a final decision to deploy DNSSEC in the root zone is made.

- July 15, 2010: ICANN publishes the root zone trust anchor and root
  operators begin to serve the signed root zone with actual keys
  The signed root zone is available!
  zdroj:  www.root-dnssec.org

http://www.root-dnssec.org/


DNSSEC v praxi

- nár*st velikosti zón a& dvacetinásobn#
  (p"i uva&ování velikosti bloku filesystému jen cca 3 násobn#)

- n#kolikanásobn# vy$$í pot"eba v%po!etního v%konu
  p"i generovaní podepsané zóny

- a!koliv to procentuáln# zní d#siv#, v reálu jde v absolutních
  !íslech o více-mén# zanedbateln% nár*st



DNSSEC v praxi

- d*le&ité bylo správné o$et"ení manipulace s NSSETy a KEYSETy

- problém tzv. DNSSEC smrti

- nutnost p"epodepisování zón kv*li expiraci podpisu a rotace klí!*

- validace Unbound / Bind

- nepochopení technologie zákazníky

- vymlouvání se na DNSSEC p"i technick%ch problémech



DNSSEC – co dál?

- systém DNS má v&dy dv# strany – autoritativní servery na stran#
  jedné a DNS cache servery resp. resolvery na stran# druhé

- na stran# autoritativních server* do$lo díky ACTIVE 24
  ke zna!nému roz$í"ení této technologie v (R

- na stran# druhé, tedy zejména u ISP zaji$+ujících p"ipojení
  k internetu, se stále !eká, a& se ledy pohnou a to i p"esto,
  &e validace DNSSECu je v%razn# jednodu$$í na zprovozn#ní
  ne& správné podepisování a propagace zón

- v sou!asnosti je tedy nejv#t$í v%zvou p"esv#d!ení velk%ch !esk%ch
  ISP, aby na sv%ch DNS cache serverech pro zákazníky zapnuli
  DNSSEC validaci



DNSSEC – n#kolik tip* na záv#r

- podrobné info na www.dnssec.cz (provozuje CZ.NIC)

- plugin do Firefoxu od CZ.NIC laborato"e

  www.google.cz/search?q=dnssec+plugin+pro+firefox

- základní debug pomocí „dig +dnssec +cd domeny.cz @dnsserver“

- rhybar.cz – fungující doména se zám#rn# nevalidním podpisem

- zprovozn#ní validace je práce na pár minut (bind, unbound)

- pozor p"i pou&ití více cache DNS server* na klientské stran#

http://www.google.cz/search?q=dnssec+plugin+pro+firefox
http://www.dnssec.cz/


Záv#r

- vyzkou$ejte DNSSEC – není to nic slo&itého!

- ptejte se po validaci u svého ISP

- podepsání m*&ete realizovat svépomocí (na sv%ch DNS serverech)
  nebo sta!í zaregistrovat !i p"evést svou doménu k tomu správnému
  registrátorovi :-)



Prostor pro Va$e dotazy


