
Campus São José
Curso Técnico de Telecomunicações
Gerência de Redes – Tomás Grimm

Servidor DNS (Bind)

Vamos configurar e testar um servidor DNS. Para tanto montaremos a estrutura 
indicada no diagrama, onde cada máquina será um servidor DNS com um domínio 
próprio e, ao mesmo tempo, será cliente do servidor DNS da máquina 192.168.1.101. 
Esta, por sua vez, será um servidor master do domínio redes.edu.br e servidor escravo, 
recebendo automaticamente uma cópia das zonas dos servidores masters, de todos os 
demais domínios criados. Esta será também a única máquina com servidor DNS com 
zona reversa. Sendo assim todos os domínios, diretos e reversos, serão visíveis por meio 
deste servidor.

1. Entendendo o serviço DNS. Antes de qualquer reconfiguração faça testes usando a 
ferramenta dig:

• dig -x 200.135.37.65;
• dig www.das.ufsc.br;
• dig +trace www.polito.it;
• dig @200.135.37.65 www.polito.it.

2. Siga o roteiro da apostila e inicialize o servidor DNS, criando o domínio 
redesX.edu.br (onde X é o último dígito do ip de sua máquina). Por questões 
práticas, acima mencionadas, não crie zona reversa. No Ubuntu: apt-get install 
bind9; todos os arquivos ficam no /etc/bind; leia as dicas no cabeçalho do arquivo 
named.conf; service bind9 restart; /var/log/syslog.

3. O servidor DNS deverá responder pelos nomes: da própria máquina (diagrama a 
ser passado no quadro), www, ftp e mail, todos apontando para o mesmo ip.

4. No /etc/resolv.conf declare nameserver 192.168.1.101. 
5. Faça testes “pingando” nos nomes, ex. ping: www.redes4.edu.br, 

m4.redes4.edu.br, www.redes3.edu.br etc.
6. Teste o DNS reverso e direto, exemplos: dig -x 192.168.2.101, host 

192.168.2.114, dig m5.redes5.edu.br, dig redes4.edu.br soa etc.

m1 192.168.1.101
Servidor master DNS redes.edu.br e escravo de 

todos os demais domínios criados.
Como este servidor terá uma cópia de todos os 

domínios ele conhecerá todos...

192.168.1.102
Servidor master DNS redes2.edu.br
Cliente DNS do 192.168.1.101

192.168.1.103
Servidor master DNS redes3.edu.br
Cliente DNS do 192.168.1.101

192.168.1.104
Servidor master DNS redes4.edu.br
Cliente DNS do 192.168.1.101

http://www.redes4.edu.br/
http://www.redes3.edu.br/

