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Hệ thống DNS
•
•
•

DNS (Domain Name System) là hệ thống quan
trọng trên mạng Internet, thực hiện chuyển đổi
tên miền sang địa chỉ IP và ngược lại.
Mô hình phân cấp, cơ sở dữ liệu phân bổ.
Giao thức: TCP/UDP/53.

DNS – các mối nguy cơ về bảo mật
Các dạng tấn công thường gặp:
• Giả mạo master trong việc đồng
bộ dữ liệu giữa các máy chủ DNS.
• Spoofing
master,
spoofing
update…
• Chuyển hướng phân giải DNS
người dùng sang DNS giả mạo:
Man in middle attack.
• Đầu độc bộ nhớ Cache DNS: DNS
Cache Poisoning
• Giả mạo hoặc thay đổi các bản
ghi trong DNS.

Tại sao DNS dễ bị tấn công?
DNS sử dụng truyền tải UDP, vì vậy khi truy vấn, bất kỳ gói tin UDP trả về
cũng có thể là câu trả lời.
• Gói tin UDP trả về chỉ cần đúng Source IP, Source port, Destination IP,
Destination port, DNS query ID
 Có thể vượt qua kiểm tra (balliwick checking) !
•

Dễ dàng giả mạo !
“DNS Pharming” hay “DNS Cache Poisoning”

DNS Cache Poisoning
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DNSSEC
•
•
•
•

DNS Security Extensions (DNSSEC) được định
nghĩa trong các RFC 4033, 4034, 4035.
Dựa trên mã hóa PKI (Public/Private Key).
Thêm chữ ký số vào câu trả lời truy vấn DNS.
Khả năng:
o Sender authentication: chứng thực dữ
liệu trong quá trình gửi đi.
o Data Integrity: toàn vẹn dữ liệu trong quá
trình truyền.
o Authenticated denial of existence: xác
thực từ chối tồn tại.

DNSSEC
•
•
•
•

•

Thay đổi mô hình DNS từ mô hình mở (open) sang mô hình tin cậy (trusting)
và xác thực (verifiable)
Không cung cấp confidentiality (không mã hóa)
Không đặt tải tính toán trên authoritative servers (trừ ký zone)
Không thay đổi giao thức DNS
o Có thể cùng tồn tại với hạ tầng hiện tại (EDNS0)
o Xây dựng chuỗi tin cậy sử dụng mô hình chuyển giao có sẵn Không ký
toàn bộ zone, chỉ ký bản ghi
Lưu ý: Parent không ký child zone
o Parent chỉ ký pointer (hash) khóa của child zone (DS record)

Bản ghi & Flag mới trong DNSSEC
•

DNSSEC đưa ra 4 loại bản ghi mới:
o Bản ghi khóa công khai DNS (DNSKEY)
o Bản ghi chữ ký tài nguyên (RRSIG - Resource Record Signature)
o Bản ghi bảo mật kế tiếp (NSEC/NSEC3).
o Bản ghi ký ủy quyền (DS).

•

3 Flag mới:
o DO: DNSSEC OK
o AD: Authenticated Data
o CD: Checking Disabled

Chuỗi tin cậy trong DNSSEC
•

Xác lập một chuỗi tin cậy trong
DNSSEC, bắt đầu từ root đến zone
được ký, mỗi thành phần trong
chuỗi được validate với thành phần
kế tiếp nó.

•

Bản ghi DS trong parent được sử
dụng để xác thực public key của
child.
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Khuyến nghị triển khai DNSSEC

Hiện trạng triển khai DNSSEC

Các đối tượng trong triển khai DNSSEC
•

Nhóm ký số dữ liệu tên miền bao gồm: Registries, Registrars, DNS Hosting

•

Nhóm kiểm tra dữ liệu tên miền: các ISP, các ứng dụng, các Enterprises

Các yếu tố trong triển khai DNSSEC
•
•

•

•

Nhân lực:
o Đào tạo nguồn nhân lực có thể quản lý, vận hành hệ thống
Hạ tầng:
o Khu vực an toàn an ninh
Thiết bị:
o Máy chủ (có thể tận dụng máy chủ DNS có sẵn)
o Thiết bị mã hóa (phần mềm, phần cứng): tùy theo yêu cầu, có thể sử
dụng opensource & thương mại.
Băng thông:
o Tính toán nâng cấp băng thông trong triển khai DNSSEC.

Triển khai DNSSEC tại VNNIC
•
•
•
•

•

•
•

Nghiên cứu, tham gia các diễn đàn công nghệ DNS/DNSSEC.
Đào tạo nhân lực: các khóa đào tạo & tự đào tạo.
Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai DNSSEC cho hệ thống DNS quốc gia.
Hoàn thiện hạ tầng, hệ thống:
o Mô hình hệ thống: DC-DR, KV ATAN, HSM, Signing box…
o Hệ thống SRS-EPP, hệ thống giám sát, các công cụ, phần mềm…
Hệ thống tài liệu:
o Tài liệu DPS, các tài liệu quản lý, vận hành theo ISO 27001.
o Tài liệu kịch bản lễ ký & khôi phục khóa DNSSEC.
Đào tạo, truyền thông cho cộng đồng
Tư vấn, hỗ trợ các đơn vị trong công tác triển khai DNSSEC

Triển khai DNSSEC tại VNNIC

Hệ thống giám sát
•
•
•

Hệ thống giám sát sử dụng Nagios.
Cảnh báo âm thanh, hình ảnh, email
Triển khai tại NOC

DNSSEC cho ISP
•
•
•
•
•

DNS Cache: cầu nối khách hàng truy cập đến hệ thống DNS khác
Không ký số tên miền (trừ các tên miền tự quản lý & tên miền ngược của
khách hàng)
Xác thực DNSSEC : Bật chế độ DNSSEC validation trong các phần mềm DNS
có sẵn
Danh sách các phần mềm hỗ trợ DNSSEC:
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_DNS_server_software
Lợi ích khi triển khai DNSSEC:
o Hệ thống hỗ trợ xác thực DNSSEC
o Đảm bảo an toàn cho khách hàng trong các truy vấn DNS

Quan tâm trong triển khai DNSSEC tại ISP
•

Network:
o DNSSEC thêm chữ ký vào DNS resp. packet, mở
rộng kích thước 1500 bytes  Tăng băng thông.
o Cho phép truy vấn DNS trên TCP 53.
o Xử lý gói UDP kích thước lớn (>512 bytes, ≤4,000
bytes).

•

Chuẩn bị trước triển khai:
o
o
o
o
o
o

Nâng cấp phần mềm DNS hỗ trợ DNSSEC
Nâng cấp máy chủ (nếu cần thiết)
Hạ tầng mạng đáp ứng yêu cầu xử lý DNSSEC
DNS trên TCP
Cho phép gói tin UDP DNS kích thước lớn trên FW
Không block UDP fragment trên FW

DNSSEC cho NĐK
•

•

•

Công cụ để hỗ trợ khách hàng cập nhật (thêm/thay đổi/xóa) khóa DNSKEY
hoặc các bản ghi DS lên hệ thống DNS quốc gia để đảm bảo chuỗi xác thực
tin cậy của hệ thống DNSSEC.
Nâng cấp phần mềm đăng ký tên miền hỗ trợ DNSSEC, kết nối liên thông
với hệ thống của VNNIC theo tiêu chuẩn kết nối giữa Registry- Registrar
(RFC số 4310, RFC 5910) đồng bộ với việc triển khai hệ thống EPP của
VNNIC.
Hỗ trợ khách hàng trong triển khai DNSSEC.

Quan tâm trong triển khai DNSSEC tại NĐK
•
•

Sử dụng giao thức EPP trong quản lý, cấp phát tên miền. Kết nối liên thông
với hệ thống của VNNIC.
Áp dụng mở rộng secdns-1.1 trên giao thức EPP để hỗ trợ DNSSEC.

DNSSEC cho DNS Hosting Provider
•
•
•
•

Nâng cấp hệ thống DNS Hosting hỗ trợ DNSSEC.
Bổ sung thêm thành phần tạo khóa, ký số tên miền
Update bản ghi DS  NĐK.
Một số vấn đề lưu ý trong triển khai:
o Hệ thống tạo khóa và ký zone:
 Open Source (BIND, NSD, opendnssec, softhsm…)
 Hardware (HSM)
o Quản lý và vận hành hệ thống:
 Tuân thủ quy trình
 Quản lý khóa (ZSK, KSK)
 Lựa chọn các thông số ký (thuật toán, key size,
NSEC/ NSEC3)

Quan tâm trong triển khai DNSSEC tại Hosting Provider

Mô hình Inline-Signing
“Bump in the wire”

Mô hình Inline-Signing

Sau khi ký DNSSEC

Khuyến nghị chuyển đổi
•

Kịch bản chuyển đổi:
o Triển khai mà không ảnh hưởng & thay đổi hệ thống hiện tại
o Các giai đoạn:
 Chuẩn bị
 Thử nghiệm - Vận hành thử
 Triển khai chính thức
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Chính thức

Các khuyến nghị thêm về bảo mật DNS
•
•
•
•

Bảo mật giao tiếp server – server:
o ACLs, TSIG keys
Bảo mật kênh điều khiển, quản trị:
o ACLs, rndc keys
Bảo mật server OS:
o Hardened appliances
Triển khai và cấu hình máy chủ:
o Hidden/master
o Recursion, forwarding, root hints, views, logging…
o Rate Limiting, DDoS migration…
o Tách interface quản trị, cấu hình và interface sử dụng cho DNS
authoritative & caching.
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Kế hoạch & lộ trình triển khai DNSSEC tại Việt Nam

Lộ trình triển khai
•
•

Ngày 23/10/2014, Bộ trưởng Bộ TTTT ký quyết định 1524/QĐ-BTTTT phê
duyệt đề án triển khai DNSSEC cho tên miền .VN.
Lộ trình triển khai gồm 3 giai đoạn:
o Giai đoạn chuẩn bị: 2015
o Giai đoạn khởi động: 2016
o Giai đoạn triển khai: 2017

Giai đoạn thực hiện

2015

• Giai đoạn chuẩn bị
• Xây dựng kế hoạch
• Chuẩn bị điều kiện: truyền thông, nhân lực, kỹ thuật, tài chính…

2016

• Giai đoạn khởi động
• Triển khai chính thức trên DNS quốc gia
• Các DN, CQ, Tổ chức kết nối thử nghiệm

2017

• Giai đoạn triển khai
• Triển khai chính thức trên DNS của DN, CQ, Tổ chức
• Chính thức cung cấp dịch vụ DNSSEC

Mô hình triển khai

Từng bước:
ROOT  DNS TLD  DNS cấp dưới (IPS/Registar/DNS Hosting/Ower)

Kết luận
•
•

Hệ thống DNS là cơ sở hạ tầng trọng yếu.
Triển khai DNSSEC tại Việt Nam là rất cần thiết, phù hợp lộ trình, xu hướng
thế giới.

•

Đảm bảo an toàn hạ tầng Internet Việt Nam!

Trân trọng cảm ơn!

