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Var du på teknikdagarna i 
Saltis?

Somna om... 



Varför?

● DNS är osäkert
● DNS är viktigt
● Det finns en ccTLD ovanför som kan.
● Önskemål om hjälp.
● Ny teknik, någon måste börja.
● KTHNOC sitter bra till för att göra stor 
inverkan genom sin drift av stora delar 
av  IN-ADDR.ARPA

● RIPE kör också DNSSEC. 



Hur?

● Vi börjar med kthnoc.se som test.
● Vi bygger ett system med hög säkerhet 

och automationsgrad för att tillgodose 
kraven på stabilitet och konsistens.

● När allt funkar går vi vidare med alla 
masterzoner vi kör.

● Vi delar med oss av erfarenheterna.
● Vi erbjuder våra döttrar att lämna in 

DS.



Men hur?

● Nya servermaskiner inköps.
● Elaborat design av ihop-koppling
● Mjukvara väljs
● BIND 9 (9.4.0b1 ute! )

– Jakob Schlyters signeringswrapper
– Ett antal scripts, cronjobb, mm
– s/RCS/CVS/g

– En elaborat samling av procedurer



Hårdvaran

● Tre maskiner
● En befintlig, 

två nya.
● En helt 

isolerad.
● En väldigt 

begränsad.



Hårdvaran i detalj

● DELL SC1425
● OpenBSD 3.9
● Soekris 

vpn1401 krypto/ 
slumpspann; den 
senare viktigast.

● Ombyggd kärna
utan em(4) i  
gambrinus.



Mycket procedurer blir det..

● Nyckelhanteringen är komplex och har 
vissa hårda tidsgränser -- nycklar får 
inte gå ut. 

● Zonerna måste vara korrekta.
● Zoner måste vara nysignerade.
● Troligen fungerar således inte manuell 

hantering så bra.
● Denna nya säkra värld är bara så säker 

som datats ursprung. 



Daglig uppdatering





Nyckelprocess.





Vad har gjorts så långt?

● Beslut om projekt.
● Mekanisk design.
● Inköp hårdvara.
● Installation av lab-OS. 
● Mycket klurande på process.
● Flödesschemat implementeras ruta för 

ruta. 
● Första operativa, skarpa, problemet 

löst! 



Drift? Nu?



Vad är kvar att göra?

● Lösa kontakten med IIS (Telefon! Fax!)
● Faktiskt ta saker i drift.
● Sprida systemet till alla ~90 

masterzoner på sunic.
● Ta kontakt med RIPE.
● Låta döttrar (mest IN-ADDR.ARPA) 

anmäla sitt intresse och inkorporera 
deras nyckeldata. 

● Följa med IIS framåt.



Vad ska ni med vårt jobb till?

● KTHNOC/SUNET 
är ju inte er 
moderzon: 

., IANA/ICANN

.SE, IIS

UMU KTHNOC LU SUNET



Två saker.

● Vi tänkte visa vägen. Grunddel i 
projektet.

● Och, så är det ju inte bara ett håll man 
delegerar saker i DNS på...



Det går ju baklänges med...

193.11.64.0/24

193.11.0.0/16

193.0.0.0/8RIPE

SUNET

HB

Säkrad

Säker snarare?

Säker snart?



Tidplan, status

● ”Within 6 months”
● Testzon under juni 2006.
● Alla zoner på sunic signerade under 

året. 
● Klart att acceptera döttrar senast 2006-

12-01.
● Rapport som beskriver metoder mer 

noggrant 2006-11-15.



Tips till publiken

Konfigurera BIND: (9.3 och bättre, men 
den ska man ändå ha..)

options {
    dnssec-enable yes;
};
trusted-keys {
  se. 257 3 5 "deadbeefdeadbeef”;
}; 

OBS! Kolla upp rätt nyckel:

<http://dnssec.nic.se>



Slut!

Frågor? 

/afs/nada.kth.se/home/nada/mansaxel/Public/dnssec-sunet.pdf


