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DNS

• Pessoas: muitos 
identificadores: 

• RG, nome, 
passporte 

• Internet hosts, 
roteadores: 

• endereços IP  (32 
bit) - usados para 
endereçar  
datagramas 

• “nome”, ex., 
gaia.cs.umass.edu 
- usados por 
humanos

• Domain Name System: 
• base de dados distribuída 

implementada numa 
hierarquia de muitos 
servidores de nomes 

• protocolo de camada de 
aplicação host, roteadores 
se comunicam com 
servidores de nomes  para 
resolver nomes (translação 
nome/endereço) 

• nota: função interna da  
Internet, implementeda 
como protocolo da 
camada de aplicação 

• complexidade na 
“borda” da rede



DNS

• Porque não 
centralizar o 
DNS? 

• ponto único de 
falha 

• volume de tráfego 
• base de dados 

distante 
• manutenção 
• Não cresce junto 

com a rede!

• nenhum servidor tem todos os 
mapeamentos de nomes para 
endereços IP 

• servidores de nomes locais: 
• cada ISP ou empresa tem um 

servidor de nomes local 
(default) 

• Consultas dos computadores 
locais ao DNS vão primeiro 
para o servidor de nomes local 

• servidor de nomes com 
autoridade: 

• para um computador: 
armazena o nome e o 
endereço IP daquele 
computador 

• pode realizar mapeamentos de 
nomes para endereços para 
aquele nome de computador 



DNS

• DNS significa Domain Name System (sistema 
de nomes de domínio).  

• O DNS converte os nomes de máquinas para 
endereços IPs que todas as máquinas da 
Internet possuem. Ele faz o mapeamento do 
nome para o endereço e do endereço para o 
nome e algumas outras coisas. 

• Um mapeamento é simplesmente uma 
associação entre duas coisas, neste caso um 
nome de computador, como 
www.sj.cefetsc.edu.br, e o endereço IP desta 
máquina (ou endereços) como 200.135.233.1.



DNS

• No Linux o serviço DNS é implementado pelo 
software BIND (Berkeley Internet Name 
Domain). 

• O BIND trabalha na arquitetura cliente/
servidor. 

• Programas chamados Nameservers (named) 
constituem o lado servidor do BIND. 

• Eles contém as informações de cada 
segmento da base de dados e tornam esses 
segmentos disponíveis para os clientes, 
chamados resolvers.



Resolvers

• Os resolvers são muitas vezes somente 
bibliotecas que criam queries e as transmitem 
através da rede até um servidor de nomes. 

• Os resolvers são programas clientes 
acessados por duas funções principais: 
• gethostbyname 
• gethostbyaddress



O que é um domínio?

• Um domínio é uma família ou grupo de nomes. 
• Um domínio pode ser colocado em um subdomínio. 
• Um domínio principal é um domínio que não é um sub-

domínio. 
• Os domínios principais são especificados na RFC-920. 
• Alguns exemplos de domínios principais comuns são: 

•  COM - Organizações Comerciais 
•  EDU - Organizações Educacionais 
•  GOV - Organizações Governamentais 
•  MIL - Organizações Militares 
•  ORG - Outras Organizações 
•  NET - Organizações relacionadas com a Internet 
•  Identificador do País - São duas letras que 

representam um país em particular.



Formato dos domínios



Banco de dados do DNS e sistema de arquivos UNIX



Semelhantes na estrutura, diferentes na leitura



Tipos de servidores

• Servidores de nomes raiz;
• Servidores de nomes TLD (Top Level 

Domain);
• Servidores de nomes com autoridade;
• Servidores de nomes locais.



Servidores raiz

• são contatados pelos servidores de nomes locais que 
não podem resolver um nome 

• servidores de nomes raiz:: 
• buscam servidores de nomes com autoridade se o 

mapeamento do nome não for conhecido  
• conseguem o mapeamento 
• retornam o mapeamento para o servidor de nomes 

local



Servidores raiz (13 em 2004)



Tipos de configuração

• São três as configurações básicas de 
servidores de nome: 
• Somente cache: são aqueles que rodam o 

software named mas não são fontes 
oficiais de informação a respeito dos 
domínios. 

• Servidor mestre: são as fontes oficiais de 
qualquer informação a respeito de um 
domínio. 

• Servidor escravo: São aqueles que 
transferem um conjunto completo de 
informações a partir do servidor primário. É 
considerado um servidor autorizado.



Arquivos de configuração

• /etc/resolv.conf 
• O /etc/resolv.conf é o arquivo de configuração 

principal do código do resolvedor de nomes. Seu 
formato é um arquivo texto simples com um 
parâmetro por linha e o endereço de servidores 
DNS externos são especificados nele. Existem três 
palavras chaves normalmente usadas que são: 

• domain Especifica o nome do domínio local. 
• search Especifica uma lista de nomes de domínio 

alternativos ao procurar por um computador, 
separados por espaços. A linha search pode conter 
no máximo 6 domínios ou 256 caracteres. 

• nameserver Especifica o endereço IP de um servidor 
de nomes de domínio para resolução de nomes.



Arquivos de configuração

• /etc/named.conf 
• Define parâmetros básicos e aponta para 

as fontes de informação do banco de 
dados do domínio, servidores locais ou 
remotos. 

• hint 
• Fornece os nomes e endereços dos 

servidores-raiz utilizados durante a 
inicialização. 

• localhost 
• Todas as configurações possuem um 

banco de dados de domínio local.



DNS: exemplo de resolução

computador solicitante 
surf.eurecom.fr

gaia.cs.umass.edu

servidor de 
nomes raiz

servidor de nomes autoritativo 
dns.umass.edu

servidor de nomes local 
dns.eurecom.fr

1

2
3

4
5

6



Tipos de consulta

• consulta recursiva: 
• transfere a tarefa de resolução do nome para o 

servidor de nomes consultado 
• carga pesada? 

• consulta encadeada: 
• servidor contactado responde com o nome de outro 

servidor de nomes para contato 
• “Eu não sei isto ,mas pergunte a este servidor”



DNS: outro exemplo de resolução

computador solicitante 
surf.eurecom.fr

gaia.cs.umass.edu

servidor de 
nomes raiz

servidor de nomes local 
dns.eurecom.fr

1

2
3

4

5 6

servidor de nomes autoritativo 
dns.cs.umass.edu

servidor de nomes intermediário 
dns.umass.edu7

8

consulta 
encadeada



Registros

• uma vez que um servidor de nomes 
apreende um mapeamento, ele 
armazena o mapeamento num registro 
to tipo cache 
• registro do cache tornam-se obsoletos 

(desaparecem) depois de um certo tempo 
• mecanismos de atualização e 

notificação estão sendo projetados pelo 
IETF 
• RFC 2136 
• http://www.ietf.org/html.charters/dnsind-

charter.html

http://www.ietf.org/html.charters/dnsind-charter.html


Registros de Recursos

• Type=NS 
• name é um domínio (ex. foo.com) 
• value é o endereço IP do servidor de nomes 

autoritativo para este domínio

formato dos RR: (name, value, type,ttl)

• Type=A 
• name é o nome do computador 
• value é o endereço IP



Registros de Recursos

• Type=CNAME 
• name é um “apelido” para algum nome 

“canônico” (o nome real) 
• www.ibm.com é realmente 

servereast.backup2.ibm.com 
• value é o nome canônico

• Type=MX 
• value é o nome do servidor de correio 

associado com name

formato dos RR: (name, value, type,ttl)



Mensagens

• protocolo DNS: 
• mensagem de consulta e resposta, ambas 

com o mesmo formato de mensagem 
• cabeçalho da mensagem: 

• identificação: número de 16 bit para consulta, 
resposta usa o mesmo número 

• flags: 
• consulta ou resposta 
• recursão desejada  
• recursão disponível 
• resposta é autoritativa



Mensagens
Campos de nome  

e tipo para uma  
consulta

RRs de resposta 
a uma consulta

registros para  
servidores 

com autoridade
informação adicional 

que pode ser útil



Registros reversos

• DNS Reverso: mapeia endereços IPs 
em nomes

Exemplo: 
65.37.135.200.in-addr.arpa 

mapeado em www.sj.cefetsc.edu.br

• Type=PTR 
• name é o endereço IP invertido com o sufixo  
 .in-addr.arpa 

• value é o nome 
!

• O IP fica invertido para manter a mesma forma 
hierárquica do nome e usar a estrutura normal do 
DNS

http://www.sj.cefetsc.edu.br

