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Infrastruktura



  

DNS anycastová platforma

● 10 dvojic serverů v 10 lokalitách

● 2x ČR, Rakousko, Německo, Anglie, Švédsko, 2x 
USA, Chile, Japonsko

● Upgrade HW a konektivity

● Rekonfigurace DNS software – je možné 
kdekoliv spustit Bind, NSD nebo Knot DNS

● Knot DNS aktuálně běží na dvou lokalitách

● Odstranění posledního unicastu ve Vídni



  

Ověřování údajů kontaktů

● Správnost údajů v registru je důležitá

● Pravidla registrace umožňují zrušit domény 
nevalidním kontaktům

● Interní proces ověřování

● Náhodný výběr nebo na upozornění
● Dříve jenom manuální, nyní více automatizovaný
● Kontroly proti rejstříkům



  

Kampaň na držitele domén

● Motivace k udržování validních údajů

● Princip podobný jako u mojeID (PINy zaslané 
na email, telefon a poštovní adresu)

● Možnost získat flash disk a iPad

● Pilot v Q4/2013 (cca 8 000 držitelů)

● Pokračování i v letošním roce

● http://www.nic.cz/overeni/



  

Doménový prohlížeč

● Rozhraní k registru pro držitele domén

● Spuštěno loni na konci srpna 

● Stávající funkce:

● Přehled o všech objektech v registru
● Možnost zamykat objekty proti změnám 

registrátorem

● Připravujeme:

● Možnost sloučení více kontaktů do jednoho



  

Nový WHOIS protokol

● Stávající protokol na portu 43 má nedostatky

● Chybí standardní struktura odpovědi, možnost 
autentizace a tím pádem diferenciace služeb, 
přesměrování a lokalizace

● Nový protokol RDAP toto řeší

● $ whois -h whois.nic.cz -- -T contact CZ-NIC
● $ curl -H 'Accept: application/json;' 

http://rdap.nic.cz/entity/CZ-NIC
● Zavedení v průběhu prázdnin

http://rdap.nic.cz/entity/CZ-NIC


  

Nový WHOIS protokol – port 43
contact:      CZ-NIC
org:          CZ.NIC, z.s.p.o.
name:         CZ.NIC, z.s.p.o.
address:      Americka 23
address:      Praha 2
address:      12000
address:      CZ
phone:        +420.222745111
fax-no:       +420.222745112
e-mail:       admin@nic.cz
registrar:    REG-CZNIC
created:      17.10.2008 12:08:21



  

Nový WHOIS protokol - RDAP
{
    "status": ["linked"], 
    "handle": "CZ-NIC", 
    "links": [
        {
            "href": "http://rdap.nic.cz/entity/CZ-NIC", 
            "type": "application/rdap+json", 
            "rel": "self", 
            "value": "http://rdap.nic.cz/entity/CZ-NIC"
        }
    ], 
    "port43": "whois.nic.cz", 
    "events": [
        { "eventActor": "REG-CZNIC", "eventAction": "created", 
          "eventDate": "2008-10-17T12:08:21" }
    ], 
    "vcardArray": [
        "vcard", 
        [
            ["version", {}, "text", "4.0"], 
            ["fn", {}, "text", "CZ.NIC, z.s.p.o." ], 
            ["org", {}, "text", "CZ.NIC, z.s.p.o."], 
            ["adr", { "type": "official" }, "text", 
                ["", "Americka 23", "", "", "Praha 2", "", "12000", "CZ" ]
            ], 
            ["tel", { "type": [ "official" ] }, "uri", "tel:+420.222745111" ], 
            ["email", { "type": "official" }, "text", "admin@nic.cz" ]
        ]
    ]
}



  

Nový design mojeID aplikace



  

Responzivní design



  

Nový design webu



  

Registrace přes sociální sítě



  

Veřejný profil na username.mojeid.cz



  

Nastavení veřejného profilu



  

Katalog služeb používajících mojeID



  

Největší nové služby za poslední rok 



  

Statistiky mojeID na stats.nic.cz



  

Statistiky mojeID na stats.nic.cz



  

Děkuji za pozornost

Jaromír Talíř  •  jaromir.talir@nic.cz
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