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Sammanfattning 
Domännamnsystemet, DNS, utgör en fundamental del av 

användbarheten för Internet, men dess cachefunktion utmanas av 

adressers ökande storlek, antal och automatisering. Parallellt råder 

begränsad minneskapacitet hos vissa enheter i Internets utkant mot 

Internet of Things. Studien har tittat närmare på nutida behov av 

namnuppslagning och har då betraktat hur DNS påverkats av IPv6-

adressutbredning, mobila enheter, innehållsleveransnätverk och 

webbläsarfunktioner. Undersökningen har i två fritt tillgängliga 

serverprogramvaror för DNS-uppslag sökt efter den optimala 

hanteringen av cache hos begränsade enheter i, eller på gränsen till, 

Sakernas Internet. Med hjälp av tillgången till öppen källkod för 

programmen, Unbound och PowerDNS Recursor, har dess respektive 

strukturer tolkats för att uppskatta och jämföra minnesbehov. Därefter 

har en simulering gjorts i en laborativ miljö med fiktiva DNS-data av 

verklighetstrogen karaktär för att mäta den faktiska förbrukningen av 

minne på DNS-serverns process. Vid simuleringen undveks att 

individuellt anpassa programmens inställningar, att blanda in data för 

DNSSEC, samt att införa minnesbegränsningar i testmiljön. 

Undersökningen av källkod beräknade att Unbound var mer optimalt 

för posttyperna A+AAAA medan PowerDNS Recursor var effektivare 

för posttypen PTR. För båda posttyperna som helhet visade 

mätningarna i simuleringen att Unbound kunde lagra DNS-data tätare 

än PowerDNS Recursor. Resultatet har visat att det standardiserade 

meddelandeformatet för DNS-data som används i Unbound är mindre 

optimalt än det objektbaserade i PowerDNS Recursor. Å andra sidan 

visades att Unbound som var procedurellt skrivet i programspråket C 

lyckades hushålla med cacheminnet bättre än det objektorienterade 

PowerDNS Recursor som utvecklats i C++. 

Nyckelord: Cachande namnserver, DNS, Sakernas Internet, IPv6, 

Unbound, PowerDNS Recursor. 
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Abstract 
The Domain Name System, DNS, is a fundamental part in the usability 

of the Internet, but its caching function is challenged by the increase of 

address size, number of addresses and automation. Meanwhile, there 

are limits in the memory capacity of certain devices at the Internet’s 

edge towards the Internet of Things. This study has taken a closer look 

at concurrent needs of DNS resolution and considered how DNS is 

affected by IPv6 address propagation, mobile devices, content delivery 

networks and web browser functions. The investigation has, in two 

freely available DNS resolver implementations, searched for the optimal 

cache memory management in constrained devices on, or at the border 

of, the Internet of Things. By means of open source access to the 

programs, Unbound and PowerDNS Recursor, each of their structures 

have been interpreted in order to approximate and compare memory 

requirements. Afterwards a laboratory simulation has been made using 

fictitious DNS data with real-world characteristics to measure the actual 

memory consumption at the server process. The simulation avoided 

individual adaption of program settings, involvement of DNSSEC data 

and imposing memory constraints on the test environment. The source 

code analysis estimated that Unbound handled A+AAAA records more 

optimally while PowerDNS Recursor was more efficient for PTR records. 

When using both record types as a whole the measurements in the 

simulation showed that Unbound was able to store DNS data more 

densely than PowerDNS Recursor. The result has shown that the 

standardized wireformat for DNS data used in Unbound is less optimal 

than the object-based of PowerDNS Recursor. On the other hand, the 

study showed that Unbound which was procedurally written in the C 

language was able to manage the cache more sparingly than the object-

oriented PowerDNS Recursor which was developed in C++. 

Keywords: Caching name server, DNS, Internet of Things, IPv6, 

Unbound, PowerDNS Recursor. 
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Terminologi 
Förkortningar 

A En typ av DNS-post för IPv4-adresser, address record. 

AAAA En typ av DNS-post för IPv6-adresser, AAAA record eller 

quad-A record. 

DNS Domännamnsystemet som med sin distribuerade 

databas är avsett att förenkla adressering av datorer på 

Internet och liknande nätverk, Domain Name System. 

DNSKEY En typ av DNSSEC-post för publika nycklar som 

används för kryptografisk meddelandeverifiering, DNS 

Public Key. 

DNSSEC Säkerhetssystemet för DNS som använder 

kryptografiska signaturer för att kontrollera adressers 

äkthet och försvåra manipulation, Domain Name System 

Security Extensions. 

DS En typ av DNSSEC-post för länkar i förtroendekedjan 

som hänvisar från en huvuddomän till en post av typen 

DNSKEY i en underdomän, Delegation Signer. 

IPv4 Internetprotokollet med 32–bitars adressering. Se även 

IPv4-adress, Internet Protocol version 4. 

IPv6 Internetprotokollet med 128–bitars adressering. Se även 

IPv6-adress, Internet Protocol version 6. 

NSEC En typ av DNSSEC-post som används för att verifiera 

att en sekvens av DNS-poster existerar och med detta 

som grund kunna verifiera negativ existens av andra 

DNS-poster i samma domän, Next Secure. 

PTR En typ av DNS-post som är en pekare till domännamnet 

på en annan DNS-post och främst används för att 

baklänges göra uppslag från adresser till namn, domain 

name pointer. 
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RRSIG En typ av DNSSEC-post för signaturer som används för 

kryptografisk meddelandeverifiering, Resource Record 

Signature. 

Termer 

Svenska (engelska) Beskrivning 

allmän enhet (general device) En kategori av begränsade enheter på 

Sakernas Internet som även har förmåga 

att kommunicera via traditionella 

Internetprotokoll och har tillgång till 

egen processorkraft, såsom smarta 

mobiltelefoner och persondatorer. 

auktoritativ namnserver (authoritative name server)  

En namnserver som svarar på DNS-

anrop med egen DNS-data istället för att 

fråga andra namnservrar. Kan vara 

begränsad till endast auktoritativ 

(authoritative-only) eller också agera 

cachande namnserver för övriga anrop. 

Jämför med cachande namnserver. 

begränsad enhet (constrained device)  

En kommunikationsnod på Sakernas 

Internet som har begränsad 

minneskapacitet, reducerad 

nätverkshastighet och saknar förmåga 

att kommunicera via traditionella 

Internetprotokoll. 

cachande namnserver (caching name server)  

En DNS-resolver vars svarsdata lagras 

tillfälligt i cacheminne för att kunna 

återanvändas vid upprepning av frågor. 

Jämför med auktoritativ namnserver. 

cache (cache) En samling ordnade data i ett fysiskt 

cacheminne. 
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cacheförgiftning (cache poisoning)  

Resultatet av ett bluffangrepp som 

lagrar förfalskad DNS-data i cache. 

cacheminne (cache) En tillfällig lagringsplats för data, 

exempelvis i arbetsminnet istället för på 

ett sekundärminne, eller som filer på 

sekundärminne istället för hos en server 

på nätverket. 

DNS-data (DNS data) Information såsom namn och adresser 

av varierande längd lagrade som DNS-

poster. 

DNS-post (DNS record, DNS entry)  

Enstaka DNS-data av en viss typ 

lagrade som pekare i en domän. 

DNS-resolver, program för DNS-uppslag (DNS resolver)  

En namnserver eller namntjänst som 

svarar på DNS-anrop med data hämtad 

från andra namnservrar. Detta görs 

antingen som forwarder eller recursor. 

DNS-tjänst (DNS service) En namntjänst som svarar på DNS-

anrop för något syfte. Kan vara såväl en 

lokal namntjänst, en cachande 

namnserver som en auktoritativ 

namnserver. 

DNS-uppslag (DNS lookup) Ett anrop för någon typ av DNS-data. 

DNS-uppslag på förhand (DNS prefetching)  

En tidsbesparande funktion i moderna 

webbläsare eller mobila enheter som gör 

DNS-uppslag i bakgrunden för länkar 

innan de aktiverats av användaren. 

engångsdomän (ephemeral domain)  

En DNS-post som bara används en gång 

oavsett hur många nätverksenheter som 

nyttjar samma cachande namnserver; 

har ofta ett slumpartat domännamn och 
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en kort livslängd. Se även 

innehållsleveransnätverk. 

forwarder (forwarder) En form av namnserver som svarar på 

DNS-anrop genom att vidarebefordra 

anropet som en rekursiv fråga till en 

annan namnserver. Jämför med recursor. 

förtroendekedja (chain of trust) Den hierarkiska kedja av publika 

krypteringsnycklar som ligger till grund 

för DNSSEC i varje domän nedanför 

rotdomänens nyckel. 

hashtabell (hash table) En indexerad datastruktur konstruerad 

för snabba sökningar och tillägg av data. 

Strukturens innehållsförteckning 

baseras på unika datanycklar som 

exempelvis DNS-namn och pekartyp. 

innehållsleveransnätverk (content delivery network)  

Ett nätverk av geografiskt spridda 

servrar där större mängder information 

mellanlagras för effektivare överföring 

till många mottagare. 

IPv4-adress (IPv4 address) Ett datorsystems adress på Internet 

bestående av fyra nummer av byte-

storlek (0-255) separerade med punkter, 

i en adressrymd vars kapacitet är 

begränsad till ungefär fyra miljarder 

adresser. 

IPv6-adress (IPv6 address) Ett datorsystems adress på Internet 

bestående av trettiotvå hexadecimala (0-

F) siffror i grupper om fyra, som är 

separerade med kolon. Adressrymden 

är över tio kvadriljarder (1028) gånger så 

stor som för IPv4-adresser. 

multi-stack (multi stack) Typbeteckning för ett nätverk som körs 

enligt fler än ett nätverksprotokoll, 

exempelvis en kombination av IPv4 och 
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IPv6. Även kallat dual-stack (dual stack). 

Jämför med singel-stack. 

namnserver (name server) En server inom DNS som utgör en del 

av den distribuerade databas som 

översätter mellan namn på och adresser 

till datorsystem på Internet. 

negativ cache (negative cache) En del av en cache för DNS-poster hos 

en cachande namnserver, vars data 

indikerar att ett namn för närvarande 

inte existerar. 

processtråd (processing thread) En del av ett programs process som körs 

oberoende av andra parallella trådar i 

samma process. 

recursor (recursor) En form av namnserver som svarar på 

DNS-anrop genom att vidarebefordra 

anropet uppdelat i iterativa frågor till en 

hierarkisk kedja av namnservrar. Jämför 

med forwarder. 

Sakernas Internet (Internet of Things)  

Samtliga vardagsföremål som på ett 

eller annat sätt är anslutna till Internet. 

Föremålen indelas i fysiska saker, 

virtuella saker och begränsade enheter. 

singel-stack (single stack) Typbeteckning för ett nätverk som körs 

enligt endast ett nätverksprotokoll, 

exempelvis IPv4 eller IPv6. Jämför med 

multi-stack. 

tillståndsbaserad (stateful) En regel som adressöversättning kan 

tillämpa som då innebär att hänsyn tas 

till aktiva kommunikationsanslutningar 

vid varje översättning. 

virtuell maskin (virtual machine) Ett program som körs på ett fysiskt 

datorsystem och som beter sig som ett 

annat datorsystem. I den virtuella 

maskinen kan andra operativsystem och 
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program köras på likvärdigt sätt som på 

ett fysiskt datorsystem.
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1 Introduktion 
Mängden aktiva adresser på Internet ökar, och med övergången från 

IPv4 till IPv6 ökar också längden på adresserna. Rörligheten mellan 

adresser på Internet ökar i takt med mobila enheter, och samtidigt ökar 

automatiseringen med enheter och saker på Sakernas Internet. Kommer 

nuvarande implementationer av DNS-cache i framtiden kunna ge full 

tillgång till det världsomspännande domännamnssystemet, även från 

begränsade enheter i gränslandet till saker på Internet of Things? 

Denna studie undersöker tillgängliga serverprogram för DNS-uppslag 

och jämför hanteringen av cacheminne. Möjligheterna för konstruktion 

av DNS-cache i system med begränsade minnesresurser undersöks. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Ett välfungerande domännamnsystem (DNS) spelar en viktig roll för 

Internets användbarhet. Framtiden för DNS utmanas av Internet of 

Things utveckling, som drivs av ökad automatisering, samt av version 6 

av Internetprotokollet (IPv6), vars täckning ökar i takt med mobiliteten. 

Med IPv6 ökar både antalet globalt unika adresser och storleken på 

varje adress. Samtidigt tenderar enheter på Internet of Things att vara 

små och märkbart begränsade vad gäller strömtillgång, processorkraft 

och minneskapacitet. 

Namntjänster som körs med begränsade resurser kräver bland annat ett 

effektivt utnyttjande av minne vid lagring av DNS-data i cache, så att 

tjänstens flerfaldiga användare får sina översättningsbehov av globala 

adresser tillgodosedda. Om behovet av dedikerade resolvers på 

Sakernas Internet uppstår eller ökar, kan nuvarande programvarors 

förmåga att hantera namnuppslagning komma att ifrågasättas på 

begränsade enheter med små cachemöjligheter. 

1.2 Övergripande syfte 

Avsikten med studien är att identifiera optimala lösningar för effektiv 

lagring av data i cacheminne för domännamnsystemet. Undersökningen 

syftar till att finna de lämpligaste sätten att konstruera program för 

DNS-uppslag för att kunna köras i begränsade enheter på Internet of 

Things eller vid dess gräns. Den undersökta minnes- eller 

lagringsbegränsningen bör motsvara identifierbara behov enligt aktuella 
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uppskattade beräkningar för utvecklingen inom IPv6 och Internet of 

Things betraktat som ett gemensamt område. 

1.3 Avgränsningar 

Studien fokuserar på utvärdering av källkod och mätning av simulerad 

drift hos två fritt tillgängliga programvaror. Genom att beräkna behov 

av minne från kodens datastrukturer och jämföra med förbrukning vid 

en konkret simulering kan skillnader dokumenteras. Kända aspekter av 

inverkan på DNS hos IPv6 och Internet of Things undersöks för att 

kunna generera lämpliga DNS-data och konstruera en rimlig testmiljö. 

Utvecklingen av säkerhetssystemet DNSSEC och dess inverkan på DNS-

data åsidosätts vid simuleringen. De nya posttyperna som tillför 

signaturer av befintlig data medför visserligen ett ökat minnesbehov 

men försvårar en realistisk jämförelse av programvaror som icke stöder 

DNSSEC, och säkerhetssystemet är inte nödvändigt i en sluten laborativ 

miljö. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål 

Avsikten med studien omfattar att besvara följande frågor. 

 Vad är syftet med cacheminnet hos en DNS-resolver? 

 Hur skiljer sig behovet av namnuppslagning mellan enheter på 

Internet of Things och enheter på Internet som helhet? 

 Vilka implementationer av program för DNS-uppslag är fritt 

tillgängliga och har nyligen varit under aktiv utveckling? 

 Hur lagras cache i minnet av de olika programmen för DNS-

uppslag? Finns det några skillnader i datastrukturerna som 

används? 

 Nyttjas något sekundärt lagringsminne av programmen under 

drift av DNS-tjänsten? Finns det några administrativt 

konfigurerbara inställningar för detta beteende? 

 Vilka skillnader mellan drift av DNS-tjänster för singel-stacks 

IPv4 respektive multi-stacks IPv4/IPv6 beräknas förekomma, vad 

gäller förbrukning av cacheminne? Hur stora mängder minne 

förbrukas i praktiken av de olika DNS-implementationerna i en 

simulerad miljö? 
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1.5 Översikt 

Kapitel 2, Teori, beskriver den tekniska bakgrunden om DNS och cache 

och utvecklingen inom IPv6, Internet of Things samt olika tekniska 

trender som påverkar DNS signifikant. Kapitel 3, Metod, förklarar hur 

studien genomfördes, kriterier för urval av programvaror att 

undersökas och de modeller som användes för beräkning och 

simulering. Här diskuteras också måtten på prestanda för 

undersökningen. Kapitel 4, Konstruktion, redogör för genereringen av 

testdata, laborativa verktyg, testmiljön, samt vilka program som valdes 

ut för testning och hur de konfigurerades. Kapitel 5, Resultat, visar de 

objektiva detaljer kring respektive programs hantering av minne som 

tolkades från källkoden och dess mätningar av minnesförbrukningen 

vid testkörning. Kapitel 6, Analys, kommenterar studiens mål och 

frågeställningar med bakgrund i teorikapitlet och resultatkapitlet. 

Slutligen nämns ett par förslag på åtgärder inför fortsatta 

undersökningar. 
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2 Teori 
Kapitlet beskriver den tekniska bakgrunden om domännamnsystemet 

DNS och dess cachefunktion. Efter en genomgång av grundprinciperna 

beskrivs hur dess utveckling har påverkats av adressutökningen IPv6 

och Internet of Things. Därefter illustreras några nutida signifikanta 

tekniska trender som har påverkan på DNS. Slutligen ges en definition 

av vad fritt tillgänglig programvara innebär. 

2.1 Domännamnssystemet DNS 

Samtliga datorsystem som är anslutna till Internet för att kommunicera 

identifieras av en IPv4-adress eller en IPv6-adress. En IPv4-adress består 

av[1, Kap. 2.3] fyra siffror av byte-storlek (0-255) separerade med 

punkter vilket ger ett utrymme för ungefär fyra miljarder adresser. En 

IPv6-adress har[2, Kap. 2.2] trettiotvå hexadecimala (0-F) siffror i 

grupper om fyra som separeras med kolon (samt vissa 

förkortningsregler). Detta ger ett utrymme som är över tio kvadriljarder 

(1028) gånger så stort som för IPv4-adresser. 

Domännamnsystemet (DNS) används för att förenkla datorsystemens 

adressering[3, Kap. 2.2] för människor som använder Internet och andra 

IPv4/IPv6-adresserade nätverk. DNS översätter textbaserade 

domännamn och numeriska IPv4-adresser eller IPv6-adresser mellan 

varandra[3, Kap. 5.2.1]. Driften av DNS på Internet sker genom en 

världsomspännande distribuerad databas där en hierarkisk delegering 

av ansvar råder[3, Kap. 3.1]. 

Den distribuerade namndatabasen i DNS byggs upp[3, Kap. 2.4] av 

namnservrar som delar på ansvaret för översättningen mellan namn och 

adresser. Denna information lagras som DNS-data i form av 

domännamn av varierande längd och numeriska adresser. Olika typer 

av enstaka DNS-data lagras[3, Kap. 3.6] i DNS-poster som pekare från ett 

domännamn till ett värde. Varje domännamn består av[3, Kap. 3.1] en 

eller flera noder, även kallat zoner, med varierande längd av 0-63 tecken 

(byte). Noderna motsvarar den hierarkiska ansvarsdelegeringen i DNS 

med rotnivån längst till höger. Varje nod separeras av en punkt (”.”) och 

ett domännamn kan som längst vara 255 tecken inklusive den 

avslutande punkten vid rotnivån. 
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En DNS-post av typen A används[4, Kap. 3] för att peka ett domännamn 

till en IPv4-adress och en post av typen AAAA för att[5, Kap. 2] peka till 

en IPv6-adress. En A-post kan skrivas som ”www.miun.se. IN A 

193.10.250.61” medan en AAAA-post bland annat kan ha formen 

“www.iis.se. IN AAAA 2a02:750:7:3305::216”. IN anger här att klassen 

för posttypen är Internet; klasser gör det möjligt att använda DNS till 

andra nätverksprotokoll. 

För att baklänges göra uppslag från IPv4- och IPv6-adresser tillbaka till 

namn används DNS-poster av typen PTR vars värde motsvarar det 

domännamn som överensstämmer med namnet i en A- eller AAAA-

post[4, Kap. 3.5], [5, Kap. 2.5]. De särskilda domänerna ”in-addr.arpa.” 

och ”ip6.arpa.” används som rotnivåer för IPv4 respektive IPv6. 

Domännamn i hierarkin under rotnivån motsvarar de numeriska 

adresserna i omvänd ordning, separerade i fyra noder för IPv4 och 

trettiotvå noder för IPv6. 

2.2 Namnuppslagning 

Möjligheten att slå upp namn och adresser i DNS på Internet stöds av ett 

flertal DNS-tjänster[3, Kap. 2.4] med olika syften som drivs av 

organisationer av varierande storlek. Varje DNS-tjänst svarar på anrop 

för någon typ av DNS-data för andra datorsystem eller processer som 

gör DNS-uppslag[3, Kap. 3.7] över ett nätverk eller i ett operativsystem. 

När en namnserver svarar på DNS-uppslag med egen DNS-data istället 

för att fråga andra namnservrar agerar den som en auktoritativ 

namnserver[3, Kap. 2.4] som ansvarar för en del av en eller flera zoner i 

DNS. En namnserver eller namntjänst som svarar på DNS-uppslag 

agerar som en DNS-resolver när den svarar med data hämtad från andra 

namnservrar. En auktoritativ namnserver kan antingen vara endast 

auktoritativ (authoritative-only) eller dessutom agera DNS-resolver och 

cachande namnserver för övriga anrop. 

En DNS-resolver fungerar antingen som forwarder eller recursor. En 

recursor[3, Kap. 4.3.1] är en server som gör DNS-uppslag själv och 

bygger hela svaret på uppslagsfrågan genom iteration innan DNS-svaret 

returneras, likt den rekursiva resolvern i mitten av figur 2.1. En server 

som är forwarder[6, Kap. 5.2] ställer uppslagsfrågan vidare till en annan 

server och förväntar sig ett fullständigt svar att i retur vidarebefordra. 

En namnserver som är endast auktoritativ måste[3, Kap. 4.3.1] besvara 

eventuella icke-rekursiva DNS-uppslag vilket är en förutsättning för 
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den iterativa funktionen hos DNS-resolvers till höger i figur 2.1. Att 

agera forwarder kan vara relevant i säkerhetspolicyer[6, Kap. 5.2] där 

alla namnuppslag mot externa parter skall göras av en dedikerad server, 

som övriga enheter inom policyn dirigerar sina frågor till. 

Figur 2.1: Exempel på namnuppslagning i DNS 

2.3 Cacheminnets roll och syfte i DNS 

I ett datorsystem används olika former av cacheminnen[7] som tillfälligt 

lagrar arbetskopior av data. Dessa data kallas cache när de ligger på en 

minnesplats som är snabbare, närmare och oftast mindre än källans 

lagringsresurs. Det främsta syftet med en cache är att kunna arbeta 

snabbare med data som ofta används, alltså data som nyligen använts 

och är tillräckligt färsk. Processtid och arbete sparas under dataåtkomst 

genom att undvika kommunikation med en nätverksserver, ett 

sekundärminne eller primärminne[8] . Dessa resursers motsvarigheter 

hos de cachande systemen som nyttjar dem är nätverkscache, diskcache 

respektive processorcache (eller primärminnescache). 

När ett DNS-uppslag utförs av en cachande namnserver mot andra servrar 

på Internet minskar också trafikbelastningen på nätverket, om svaret 

redan finns i nätverkscachen som färsk DNS-data från ett tidigare 

uppslag[3, Kap. 5.1]. På motsvarande sätt fungerar negativ cache[9] av 

domännamn som inte existerar enligt nyligen besvarade DNS-uppslag, 

och detta gäller även för namnets underdomäner[10] vilket dessutom 

kan minska överbelastningsattacker. 
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En cache i en namnserver är mer eller mindre sårbar[11, Kap. 2.7] för 

förfalskning eller förgiftning av DNS-data. Om en angripare konstruerar 

ett falskt svar på ett DNS-uppslag och skickar detta parallellt med det 

autentiska svaret, så kan namnservern inte avgöra vilket av svaren som 

är det riktiga. Servern riskerar då att lagra bluffen i cache. För att 

motverka sådan cacheförgiftning används Domain Name System Security 

Extensions[12, Kap. 3.1] (DNSSEC) som lägger till kryptografiska 

signaturer i DNS-data vid varje domännamn. 

Signaturer för domännamn i DNS-data kan verifieras[12, Kap. 2] vid 

varje DNS-uppslag som namnservern gör. De publika nycklar[13, Kap. 2] 

(DNSKEY) som används för dessa signaturer[13, Kap. 3] (RRSIG) av 

poster ingår i en hierarkisk förtroendekedja (chain of trust)[12, Kap. 2] som 

utgår från roten i DNS. Kedjan länkas samman med en posttyp för 

delegering[13, Kap. 5] (DS) från föräldern till varje domännamn. För att 

även kunna signera respektive verifiera att domännamn inte existerar 

används poster som hänvisar från varje existerande namn till nästa, länk 

till nästa[13, Kap. 4] (NSEC). 

2.4 Roller och ansvarsnivåer 

På Internet hanteras DNS-data hos tre grupper av system[14, Kap. 2] 

med olika ansvarsnivåer eller roller. På den lägsta ansvarsnivån i en 

användares system utför operativsystemet DNS-uppslag åt 

applikationer och kan lagra svarsdata i det egna cacheminnet. 

Internet- eller nätverksleverantören för systemet tillhandahåller som 

mellannivå en lokal DNS-tjänst[14, Kap. 2] med ett cacheminne som är 

gemensamt för leverantörens kunder. På dessa två lägre nivåer görs 

DNS-uppslag i respektive cache och om data saknas ställs frågan vidare 

till tjänsten i nivån ovanför. 

Den översta nivån består av auktoritativa DNS-servrar[14, Kap. 2] för 

respektive domännamn i en global hierarki. Där styrs såväl existensen 

av data som livslängd för hur länge denna data som längst får lagras i 

cacheminne. Enligt [15] förekommer det dock att TTL-värden för 

livslängd på DNS-data ersätts både hos användares och leverantörers 

system via egna policyer. 

2.5 Adresser för IPv6 och överbryggande lösningar 

På Internet pågår en övergång från användning av endast IPv4-adresser 

mot en fullt utbredd IPv6-adressering, alternativt multi-stack-adressering 



Hantering av nätverkscache i DNS 

Hans Lindqvist 2019-06-13 

8 

 

där båda[6, Kap. 1] protokollen används parallellt. Storleken på 

adresserna till datorsystem på Internet ökar i båda fallen, vilket leder till 

en ökning av DNS-data. Storleken på poster som pekar från namn till 

adresser ökar; poster av A-typ[4, Kap. 3.4.1] som lagrar IPv4-adresser i 

storleken 32 bit utökas till att även inkludera en post av AAAA-typ[5, 

Kap. 2] med 128 bits IPv6-adresser under samma namn. Av samma 

anledning ökar storleken på poster som pekar från adresser till namn; 

poster av PTR-typ för IPv4-adresser[4, Kap. 3.5] använder sedan tidigare 

mellan 22 och 30 tecken under ”in-addr.arpa”. Dessa utökas med en 

PTR-post för IPv6-adresser[5, Kap. 2.5] under ”ip6.arpa” som har en 

längd på 74 tecken för att peka tillbaka till samma namn. Se figur 2.2 

som illustrerar ökningen av DNS-data i respektive fall. 

Figur 2.2: Storleksökning av DNS-data orsakad av IPv6 

Så länge som enheter med tillgång endast till IPv6-adresserade 

nätverksanslutningar gör DNS-uppslag av namn som endast har IPv4-

adresser behövs en metod för adressöversättning[6, Kap. 1]. Den mest 

hållbara lösningen anses vara en kombination av teknikerna DNS64 

server [16] och en NAT64 gateway [17] för tillståndsbaserad (stateful) 

adressöversättning som tar hänsyn till aktiva anslutningar mellan de 

kommunicerande enheterna. 

IPv6-adressprefixet 64:ff9b::/96 har reserverats[18] för inbäddning och 

motsvarande extrahering av IPv4-adresser. I praktiken har det visat sig 

att ett operatörsspecifikt prefix[6, Kap. 2.2] kommer att användas 

istället. 
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2.6 Internet of Things, Sakernas Internet 

Sakernas Internet eller Internet of Things är en världsomspännande 

infrastruktur[11, Kap. 2.1] som kopplar samman vardagsföremål för att 

möjliggöra förbättrade informationstjänster. Noder på Sakernas Internet 

delas in[11, Kap. 2.2] i fysiska saker, virtuella saker och begränsade 

enheter, härifrån kallade ”enheter”. 

För att kvalificera som fysisk behöver saken kunna bli identifierad och 

integrerad[11, Kap. 2.2], men inte nödvändigtvis kunna kommunicera. 

Elektroniska nyckelbrickor och QR- eller EAN-koder är exempel på 

sådana fysiska saker. Virtuella saker omfattar digital information i 

formen av program- och dataobjekt som kan lagras och hanteras. Saker 

behöver däremot inte kunna kommunicera aktivt. För att betraktas som 

en enhet på Internet of Things måste saken kunna kommunicera direkt 

eller indirekt, antingen mellan maskiner eller mellan människa och 

maskin. 

En enhet har någon av fyra olika typer[11, Kap. 2.3], beroende på vilken 

relation som råder mellan enheten och saker eller andra enheter. 

Enheter kan vara avkännande/igångsättande (sensing/actuating) till 

exempel en kamera, datafångande (data capturing) som agerar läsare 

och skrivare av fysiska saker via enheter för datalagring (data carrying) 

som i sin tur kan vara exempelvis skrivare för papper eller beröringsfria 

NFC/RFID-taggar för passersystem. Den fjärde kategorin utgörs av 

datorer, smarta mobiltelefoner och liknande och är av typen allmän enhet 

(general device). 

Enheter på Internet of Things är definierade att tillhöra en av tre 

klasser[11, Kap. 2.4] från 0 till 2 beroende på hur mycket datorkraft 

enheten har. Vanligtvis kan dessa enheter inte använda traditionella 

protokoll när de agerar som noder på nätverket utan behöver en 

gateway-nod, som när en smartphone agerar förmedlare för en ansluten 

smartklocka eller pulsmätare. En sådan gateway kan också vara en 

dedikerad enhet som översätter mellan protokollen för IoT och Internet. 

För att skydda DNS-tjänsterna på Internet mot cacheförgiftning används 

DNSSEC som motmedel[11, Kap. 2.8], vilket ur säkerhetssynpunkt ger 

autentisering (authentication) och integritet (integrity) av DNS-data. 

Däremot säkras varken tillgänglighet (availability) eller konfidentialitet 

(confidentiality); själva frågorna och svaren saknar kryptering. För 

Sakernas Internet finns rekommendationer av Multicast DNS[11, Kap. 
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2.9] (mDNS) där alla anrop görs mot adresserna 244.0.0.251 och ff0x:fb, 

samt av DNS-based Service Discovery [11, Kap. 2.10] (DNS-SD). Dessa 

standarder är sårbara utanför de säkra lokala nätverk som de är avsedda 

för att användas i. Med DNS-SD kan man göra anrop som exempelvis 

”._printer._tcp.local” för att få svar från alla tjänster av en specificerad 

typ, i detta fall lokala skrivare. 

Säkerhetsutmaningarna hos DNS för enheter på Internet of Things 

handlar främst om tillgänglighet[11, Kap. 2.7], inklusive skydd mot 

distribuerade överbelastningsattacker[11, Kap. 4.1]. Behovet av 

tillgänglighet kräver att de servrar som är bärare DNS-data kan hålla sig 

uppkopplade. I ett lokalt nätverk kan behovet av tillgänglighet 

kompenseras med mDNS och DNS-SD, och då främst för 

adressöversättning inom nätverket. Enheternas behov av strömsparläge 

är däremot problematiskt. Ett möjligt alternativ som är under pågående 

forskning för detta är att buffra DNS-anrop vid en sluss för att kunna 

levereras senare. Tills vidare rekommenderas att DNS-servrar bör 

undvika att gå i viloläge. 

2.7 Teknikutvecklingens påverkan på data i DNS 

Den kraftiga ökningen[19] av mobila enheter på Internet har inverkat på 

livslängden i cache för auktoritativ data. De DNS-data som används av 

mobila enheter har i stor utsträckning låga värden[14, Kap. 5.1] för 

tillåten lagringstid i cacheminne. Dessutom förbrukar de mobila 

enheterna mellan två och tre gånger längre tid[14, Kap. 6] för ett DNS-

uppslag jämfört med de fasta enheterna. 

En stor andel, 82 procent[14, Kap. 4], av de domännamn som nyttjas av 

mobila enheter i en leverantörs nätverk lagras i dess DNS-cache bara en 

gång under en månads tid eller längre, trots att flera miljoner mobila 

enheter samsas om utrymmet. Sådana engångsdomäner eller ephemeral 

domains utgörs av slumpartade namn på subdomäner som utfärdas av 

tjänsteföretag inom innehållsleveransnätverk eller content delivery networks 

där större mängder information mellanlagras på geografiskt spridda 

servrar för effektivare överföring till många mottagare. De flesta av 

dessa domännamn har mellan 20 och 300 sekunders livslängd. 

För att DNS skall fungera hos enheter på Internet of Things finns 

utmaningar[14, Kap. 3.1] i form av både begränsad processorkraft, 

minnesutrymme och strömförsörjning. Småskaligheten hos enheterna 

ger dessutom en ökad mobilitet som sidoeffekt, vilket skapar ett behov 



Hantering av nätverkscache i DNS 

Hans Lindqvist 2019-06-13 

11 

 

av automatiserade inställningar vid förflyttningar mellan olika nätverk. 

Helautomatiseringen medför dock[14, Kap. 2.9] att mDNS på ett nätverk 

för Internet of Things saknar den hierarkiska struktur och 

ansvarsfördelning som finns hos DNS på Internet. 

Stationära enheters modernare webbläsare och vissa mobila enheter kan 

göra DNS-uppslag på förhand eller DNS prefetching[20] som en del av 

analysen i samband med inläsningen av en webbsida. När webbsidan 

innehåller länkar till olika domännamn görs DNS-uppslag i bakgrunden 

för att minska tiden för hämtning av en sida när användaren aktiverar 

inläsningen av en länk. En sådan funktion förändrar rollerna något[14, 

Kap. 2] mellan de systemgrupper som hanterar DNS-data. I takt med att 

webbsidor och webbläsare implementerar DNS-uppslag på förhand 

kommer inflödet till cache att öka[14, Kap. 7] i DNS-tjänsterna på både 

användarens och leverantörens nivå. 

2.8 Definitionen av fritt tillgänglig programvara 

En fritt tillgänglig implementation betraktad ur definitionen[21] av ”fri 

programvara” skall utan begränsning låta dess användare ha möjlighet 

att kopiera, köra, studera och förbättra programvaran och dess 

dokumentation. För att underlätta för att de datorprogram som är 

implementationer av DNS skall kunna genomgå en oberoende 

undersökning, bör sådana program också uppfylla definitionen[22] av 

”öppen källkod”. I synnerhet skall den ha källkod som är enkelt 

åtkomlig och utformad för att kunna tolkas av programmerare, samt 

tillåta framställning av verk som härstammar från originalet. Dessa verk 

skall antingen kunna göras fritt tillgängliga enligt samma villkor som 

det ursprungliga verket eller som tillägg till originalet. 
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3 Metod 
Kapitlet beskriver hur arbetet genomfördes för att få svar på frågorna 

som ställdes i kapitlet Introduktion. Förutom studier av bakgrundsteori 

innefattar detta kriterier för urval av programvaror att undersökas, 

modellen för källkodens undersökning, en modell för arbetsminnets 

beräkning såväl som för simulering, samt vilka mått som användes. 

3.1 Teknisk studie  

Arbetet inleddes med att konkretisera cacheminnets syfte i DNS och 

identifiera olikheter hos namnuppslagning på Sakernas Internet. För att 

besvara dessa inledande frågor gjordes en studie kring DNS i Internets 

standarddokument som kompletterades med en granskning av nyligen 

publicerade arbeten och artiklar som inriktades på ämnet. Fakta från de 

två perspektiven kombinerades till en helhetsbakgrund för att stärka 

syftet med studien inför det fortsatta undersökningsarbetet. 

3.2 Urval av DNS-serverprogram 

För att möjliggöra både simulering och undersökning av datastrukturer 

begränsades urvalet av namnserverprogram till de som var fritt 

tillgängliga och inkluderade öppen källkod. En sidoeffekt av detta var 

att undersökningen kunde utföras utan merkostnad. 

Simuleringsmodellen medförde att programmen även behövde vara 

kapabla att agera cachande namnservrar, antingen som forwarder till en 

auktoritativ namnserver eller i andra hand som recursor i en omgivning 

med isolerande modifikation för simuleringen. 

3.3 Undersökning av källkod i DNS-serverprogram 

En manuellt tolkande undersökning av respektive namnserverprograms 

källkod och dokumentation genomfördes. Kodgranskning medförde en 

längre arbetstid jämfört med om automatiserade verktyg för statisk 

programkodsanalys hade använts, men dessa verktygs existens var 

okänd under arbetets gång. Genom att fokusera på detaljer kring 

programmens lagring i cacheminne och nyttjande av variabler samt 

datastrukturer kunde programkonstruktionens likheter och skillnader 

avgöras, och mindre hänsyn kunde tas till funktioner som saknade 

betydelse för cacheminne. Via dokumentationen kunde programmens 

möjligheter för att lagra cache i sekundärminne via inställningar eller 
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moduler identifieras, vilket förkortade processen jämfört med att endast 

tolka källkoden för dessa funktioner. 

3.4 Beräkningsmodell 

Källkodsundersökningen resulterade i storleksuppgifter om de variabler 

som utgjorde mätbara beståndsdelar i programmens datastrukturer. De 

statiska storlekarna summerades med de varierande storlekarna för att 

beräkna totalstorleken för största och minsta möjliga cachepost som 

respektive program skulle komma att allokera under simuleringssteget. 

På detta sätt kunde skillnaden mellan minneslastningen hos respektive 

program illustreras vid hantering av samma DNS-data. Beräkningen 

gjordes separat för DNS-poster av multi-stack adresstyp, IPv4 singel-

stack baklängestyp och IPv6 singel-stack baklängestyp. 

3.5 Simuleringsmodell 

Testkörning av olika utvalda namnservrar gjordes på likformiga 

virtuella maskiner under samma operativsystem för att minimera yttre 

påverkan och kunna göra en mer rättvis jämförelse. Samlingar av reell 

DNS-data från Internet anses innehålla känslig information och är 

därmed otillgänglig för allmänheten. Därför konstruerades istället en 

fiktiv databas av slumpmässiga domännamn för den auktoritativa 

namnservern. En identisk lista användes för frågor från klienten till den 

cachande namnservern, vilket gjorde att samtliga frågor fick positiva 

svar som lagrades i cachen. 

För att efterlikna utseende och längd hos domännamn förekommande i 

vardagen gjordes en grov binomialfördelning bland antalet namn som 

förväntades ha en viss längd. Längdintervallen baserades på tidigare 

insamlad statistik, nyare än fem år[23, Fig. 3(a)]. Inom intervallet valdes 

längden slumpmässigt. 

Genom att inom namnet, med slumpvis valda jämna mellanrum, byta ut 

tecken till punkter begränsades också längden på dess underdomäner. 

Ju längre domännamn och ju kortare mellanrum, desto fler utbyten 

gjordes. Denna variation syftade till att ge möjligheter till den eventuellt 

intelligenta cachande namnservern att vara flexibel vid optimering av 

minnet, hellre än att riskera att detsamma försvåras av data som 

domineras av långa sammanhängande namn. 

Varje domännamn adresspekades till en IPv4-adress (A-pekare) och en 

IPv6-adress (AAAA-pekare), slumpmässigt valda ur respektive 
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adressrymder reserverade för privata nät[24, Kap. 3], [25, Kap. 3.1]. 

Publika adresser undveks för att minimera oförutsedda konflikter 

mellan namnserverns konfiguration och operativsystemet. För varje 

adresspekare skapades namnpekare (PTR-pekare) tillbaka till 

motsvarande domännamn. 

Inga pekare sattes upp för DNSSEC[26, Kap. 2], vare sig som äkta 

signaturer eller slumpade strängar. Pekartyper såsom DNSKEY, NSEC, 

DS och RRSIG exkluderades från testet. Detta gjordes för att den 

cachande namnservern inte förväntades förstå om dessa poster skulle 

sparas i cacheminne eller kasseras[26, Kap. 4.5], och därmed undvika att 

testet påverkades av direktanrop till pekartyper[27, Kap. 6.2] som i 

normala fall relaterar till signerade DNS-poster. Validering för DNSSEC 

inaktiverades i den cachande namnservern. 

3.6 Prestandamått 

För att utvärdera namnservrarnas verkliga förbrukning av cacheminne 

jämfördes två mätningskriterier och dess skillnad i tillväxt. Antalet 

unika frågor som ställdes till servern returnerade ett motsvarande antal 

svar som en följd av databasens utformning. 

Namnserverns fråge- tillika svarsantal ställdes mot RSS-värdet[28] för 

fysisk minnesförbrukning (”resident set size”) som systemmiljön 

rapporterade för serverprocessen i kilobyte. Detta värde inkluderar 

även minnesytor som delas[29] mellan processer, men detta faktum 

bedömdes som felkälla vara begränsat eftersom processen under själva 

mätningen var den enda i systemet med relativt intensiv aktivitet. 

Efter minnesmätningarna jämfördes den stegvisa tillväxten av minnets 

förbrukning med svarsantalet. Därmed blev det möjligt att bortse från 

den mängd minne som motsvarade serverprogrammets startbehov och 

att bättre uppskatta cacheminnets tillväxt. Slutligen användes tillväxten 

till att undersöka hur serverprocessens minnesbehov utvecklades i takt 

med antalet frågor för att kunna avgöra hur effektivt respektive 

namnserver nyttjade cacheminnet. 
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4 Konstruktion 
Kapitlet redogör för hur testdata genererades, vilka verktyg som 

användes laborativt och de delar som testmiljön bestod av. Sedan 

beskrivs vilka implementationer av cachande namnservrar som valdes 

ut och hur programmen konfigurerades för testet. 

4.1 Databas av fiktiva domännamn 

En statisk DNS-databas bestående av 20000 slumpmässiga namn 

genererades som konfigurationsfil under en enda fiktiv trebokstavers 

toppdomän. Varje tecken valdes fritt från de sextiotvå grundtecknen i 

det engelska alfabetet samt siffrorna i det decimala talsystemet (tjugosex 

gemener, tjugosex versaler och tio siffror). 

Namnlängden avgjordes av ett slumptal mellan 0 och 39 vilket styrde 

fördelningen till tio andelskategorier, inom vilka den exakta längden 

valdes slumpmässigt. Figur 4.1 visar de tio längdintervallen (L) och dess 

tillhörande andelskategori (A), där längden på baren motsvarar antalet 

längder i tecken och bartjockleken motsvarar intervallets andel i procent. 

Längden på de slumpade namnen tilläts vara mellan 7 och 245 tecken. 

Detta avslutades med toppdomänens tre bokstäver omgiven av två 

punkter vilket gav domännamn inom intervallet 12 till 250 tecken. 

 

Figur 4.1: Fördelning av domäners namnlängd i tio andelskategorier 

De slumpade namnen delades upp i underdomäner genom substitution 

av tecken mot punkt inom jämna intervall, baserat på ett valt slumptal 
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till varje namn. Detta gjorde att domännamnen som mest innehöll 39 

tecken i rad utan punkt, och som mest ersattes var femte tecken med 

punkt. Undantag gjordes i början och sluten av namnen som alltid 

bestod av minst sju tecken i rad. 

Till samtliga domännamn slumpades giltiga IPv4-adresser fram (från 

adressrymden för privata nät) av en längd mellan nio och sexton tecken, 

exempelvis ”10.1.2.3” eller ”192.168.234.123”. Varje domännamns IPv6-

adress kombinerades å sin sida av tre statiska grupper om fyra siffror 

följt av fem slumpade grupper. Inga förkortningar gjordes av dessa 

adresser vilket medförde att de statiskt blev 40 tecken långa, till 

exempel ”fd01:bf39:b6d6:a2ef:3e40:41de:00db:ca4b”. 

Varje slumpat namn användes för att bygga upp en A-post, en AAAA-

post med samma namn, samt två PTR-poster med namn baklänges 

motsvarande IP-adresserna från båda posterna (23 till 30 respektive 74 

tecken långa). Från databasens resulterande 80000 poster exporterades 

även en lista över de 60000 unika namnen till en fil för makrokörning av 

DNS-anrop. Källkoden för de program som konstruerade slumpmässiga 

domännamn som rådata och sedan använde rådata till att bygga DNS-

data kan ses i bilaga A. 

4.2 Auktoritativ namnserver 

En namnserver begränsad till endast auktoritativ (authoritative-only) 

för den fiktiva databasen kördes i en virtuell maskin fristående från 

respektive cachande namnserver. Med separat drift undveks behov av 

åtskilda portar för inkommande DNS-anrop. En ytterligare avsikt med 

att en auktoritativ namnserverprocess saknades, i testmiljön för den 

cachande namnservern, var att minska risken för att den auktoritativa 

serverprocessen skulle ha inverkan på systemets minneshantering. Som 

namnserver användes BIND utgåva 9.11.3 (14 mars 2018)[30] från 

Internet Systems Consortium, Inc (ISC). Serverns höga standardvärde 

på 604800 sekunder (sju dygn) användes som livslängd (TTL-värde) för 

databasens samtliga DNS-poster. 

4.3 Makrokörning av DNS-anrop 

Minnesförbrukningen hos respektive DNS-serverprogram testades 

genom att göra ett antal unika DNS-anrop i sekvens enligt en ordnad 

lista över de domännamn som var aktiva på den auktoritativa 
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namnservern. Antalet namn i anropssekvensen ökades stegvis mellan 

varje minnesmätning. 

Makroanropens process kördes på den auktoritativa namnservern med 

kommandot ”dig +cd @resolver -t any -f listfil > utfil” där resolver ersattes 

med adressen till den cachande namnservern, listfil innehöll de 

domännamn som anropas och omdirigeringen till utfil gjordes för att 

minska tidsåtgången för svarsutmatning till skärm. Den första 

växeln ”+cd” (+cdflag) aktiverade flaggan ”checking disabled” i DNS-

anropen för att hindra resolverns försök till validering av varje 

domännamn enligt DNSSEC.  Med växeln ”-t any” ersattes frågetypen A 

uttryckligen med ANY för samtliga domännamn vilket tvingade 

resolvern att inkludera DNS-uppslag av typerna AAAA och PTR i svar 

såväl som i cacheminne. 

4.4 Översikt av aktuella DNS-serverprogramkandidater 

Tabell 4.1 visar de DNS-serverprogram[31]-[35] som kunde identifieras 

och som bedömdes vara kvalificerade kandidater för undersökningen. 

Varje program var konstruerat som cachande namnserver och uppgavs 

kunna agera både som recursor och forwarder. Samtliga program 

uppfyllde definitionen av fritt tillgänglig programvara och hade 

uppdaterats under år 2018 eller senare.  

Tabell 4.1: Huvudkandidater för undersökning av DNS-serverprogram 

Programnamn Licenstyp Webbsida 

BIND MozillaPL https://www.isc.org/downloads/bind/ 

Knot Resolver GPL https://www.knot-resolver.cz/ 

MaraDNS 

/Deadwood 

BSD https://maradns.samiam.org/ 

PowerDNS 

Recursor 

GPL https://www.powerdns.com/recursor.html 

Unbound BSD https://nlnetlabs.nl/projects/unbound/ 

Ett flertal DNS-serverprogram som identifierades hade relevanta 

egenskaper för undersökningen, men saknade en eller flera jämfört med 
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huvudkandidaterna. Tre exempel[36]-[38] på sådana program visas i 

tabell 4.2. Många av dessa program hade forwarder-funktion vilket 

kvalificerade dem som kandidater för undersökningen trots att de 

saknade recursor-funktion. 

Tabell 4.2: Andra exempel på fritt tillgängliga program 

Programnamn Kommentar 

Dnsmasq aktiv utveckling 2018, men saknar recursor 

pdnsd anpassad för opålitliga uppkopplingar till nätverk, har 

beständig cachedata, men inte utvecklat efter 2012 

djbdns det första BIND-alternativet; inte utvecklat efter 2001 

4.5 Beskrivning av undersökta DNS-serverprogram 

Unbound[35] utvecklas av NLnet Labs, en stiftelsefinansierad 

organisation som även tagit fram det auktoritativa serverprogrammet 

NSD[39] vilket används för drift av ett flertal rotservrar. Unbound fick 

viss uppmärksamhet under 2013 och 2014 genom att operativsystemen 

FreeBSD[40] och OpenBSD[41] ersatte sitt för installation förvalda 

namnserverprogram i sina distributioner, BIND, med Unbound. Vid 

denna tidpunkt representerades Unbound av en procent[42] av de 

namnservrar på Internet som öppet identifierade sig, och kunde då 

betraktas vara den fjärde största av de fritt tillgängliga programvarorna. 

Vid tiden för sin ursprungliga publicering[43] var Unbound 

tillsammans med BIND de två enda fritt tillgängliga programmen för 

DNS-uppslag som hade stöd för DNSSEC. 

PowerDNS Recursor har sitt ursprung i namnservern PowerDNS som 

2006 separerades[44] från den auktoritativa namnservern PowerDNS 

Authoritative Server. De båda programmen utvecklas[45] som öppen 

källkod av det privata bolaget PowerDNS.COM BV. Under 2013 

utgjorde PowerDNS fem procent[42] av de namnservrar på Internet som 

öppet identifierade sig, och kunde då sägas vara den tredje största fritt 

tillgängliga serverprogrammet för DNS-uppslag. 
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4.6 Likformig testmiljö för namnservrar 

Samtliga cachande namnservrar testades under identiska virtuella 

maskiner som körde operativsystemet Ubuntu Linux i version 18.04 LTS  

(Linux 4.15.0-39-generic) [46] utan grafiska fönsterhanterare. Som 

värddator användes Microsoft Windows 10 Enterprise (10.0.16299.15) 

[47] där Oracle VirtualBox 5.2.12 [48] kördes för virtualisering. 

De virtuella maskinerna använde som sekundärminne en dynamiskt 

växande avbildning med ungefärlig storlek på 4 gigabyte av maximalt 

40. Storleken på arbetsminnet i normalfallet var 4 gigabyte varav 

ungefär 3.3 gigabyte var ledigt. Inga begränsningar av minne gjordes 

eftersom den förväntade minneskapaciteten[49, Kap. 3] hos samtliga tre 

klasser av (begränsade) enheter på Sakernas Internet visade sig vara 

betydligt mindre än namnservrarnas normala behov för programkod 

och cache. 

4.7 Parameterinställningar för Unbound 

Unbound utgåva 1.6.7 (2017-10-10) levererades med vissa valfria 

moduler[50, St. ”Server Options”] varav ”validator”, ”iterator” 

och ”subnet” var aktiverade efter utförd installation. En av de moduler 

som lämnades inaktiva var ”cachedb”, avsedd för beständig eller delad 

cachedata mellan processer genom lagring i sekundärminne[50, 

St. ”Cache DB Module Options”]. Denna funktion var menad för drift 

under förhållanden med tillräckligt snabb och stabil kommunikation, 

och de enda möjliga inställningar som fanns var parametrar för 

anslutning till replikerande databas och nätverk. Modulen ”validator” 

inaktiverades[50, St. ”Server Options”], vilket frigjorde Unbound från 

all behandling av förtroendekedjan i DNSSEC vilket annars visade sig 

störa både testerna och rotservrarna.  

Åtkomst för DNS-uppslag (”access-control”) begränsades till adresser 

på det lokala nätverket och värddatorns returkoppling (”loopback”). 

Samtliga frågor för domännamn i zoner från den slumpade DNS-

databasen vidarebefordrades till den auktoritativa namnservern via 

parametrar[50, St. ”Forward Zone Options”] för att agera forwarder för 

enskild zon (”forward-zone”). Samma uppsättning zoner inaktiverades 

också i den automatiska funktionen som var avsedd att hindra att 

servern från att agera recursor för de adressrymder som är reserverade 

för privata nät (”local-zone … nodefault”). 
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4.8 Parameterinställningar för PowerDNS Recursor 

PowerDNS Recursor utgåva 4.1.1 (2018-01-22) levererades med 

grundinställningen[51] ”process-no-validate”, för att inkludera 

eventuella DNSSEC-poster i cache men att däremot inte behandla 

förtroendekedjan i DNSSEC. Detta lämnades oförändrat eftersom 

testerna inte påverkades. Samtliga frågor för domännamn i zoner från 

den slumpade DNS-databasen vidarebefordrades till den auktoritativa 

namnservern via parametrar[52] för att agera forwarder för enskild zon 

(”forward-zones-file”). PowerDNS Recursor saknade möjlighet för 

beständig lagring av cache i sekundärminne. 
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5 Resultat 
Kapitlet visar de objektiva detaljer kring respektive programs hantering 

av minne som tolkades från källkoden, följt av resultaten från den 

mätning av minnesförbrukningen som gjordes under testkörningen. 

Varje program redovisas för sig i sin helhet. Kapitlet avslutas med en 

jämförelse av resultaten serverapplikationerna emellan. 

5.1 Källkodsundersökning av Unbound 

Unbound har implementerats i språket C. Serverprogrammet lagrar sin 

cache för dns-pekare i en icke växande hashtabell[53] uppdelad i ett 

antal hashtabeller som i sin tur kan växa upp till en fixerad högsta 

storlek. Denna uppdelning i tabeller har som syfte att möjliggöra 

åtkomst till data från flera parallella processtrådar. 

DNS-posterna i de mindre tabellerna ordnas[54] enligt algoritmen LRU, 

”Least Recently Used”, där de som minst nyligen använts sorteras som 

äldst. När nya poster skall läggas till i en tabell som är full, tas de äldsta 

posterna bort. 

Varje DNS-namn (”RRset”) lagras i detta cacheminne som en eller flera 

DNS-poster (”Rdata”) i en sammanhängande[55] förpackning. Posterna 

följer formatet för meddelanden[4, Kap. 4.1] enligt DNS-standarden, 

kallat ”wireformat” [56] i källkoden. Varje post inleds med en 96 bitars 

huvudsektion[4, Kap. 4.1.1] (”header section”). Merparten av sektionen, 

64 bitar, används för att ange hur många DNS-poster som finns i var och 

en av meddelandets fyra sektioner efter huvudet. 

Frågesektionen[4, Kap. 4.1.2] efter huvudet (”question section”) har 

varierande längd och innehåller DNS-uppslaget som består av 

domännamnet följt av 16 bitar frågetyp och 16 bitar frågeklass. Namnet 

är lagrat som underdomäner i uppdelad form: En alternerande sekvens 

av 1 byte (8 bitar) med längden av varje del följt av ett variabelt antal 

byte som innehåller respektive underdomän i namnet utom punkten. 

Underdomänernas namn bildar sekvens som avslutas med att roten 

indikeras med 1 byte (8 bitar) av värdet noll. Detta medför att behovet 

för att lagra domännamnet är detsamma som av dess storlek i klartext 

inklusive avslutande punkt. Frågesektionens storlek varierar mellan 
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kortaste och längsta möjliga domännamn plus 4 byte, det vill säga från 5 

till 259 byte. 

Svarssektionen (”answer section”), auktoritetssektionen (”authority 

section”) och tilläggssektionen (”additional section”) innehåller ett 

varierande antal DNS-poster. Formatet för dessa poster är i samtliga tre 

sektioner en utökning[4, Kap. 4.1] av formatet hos posterna i 

frågesektionen. Förutom dess 4 byte för frågetyp och frågeklass 

tillkommer svarets livslängd i 4 byte (32 bitar) samt 2 byte (16 bitar) som 

anger längden på svarets data. Sist i posterna ligger data av varierande 

längd beroende på DNS-postens typ. Exempelvis varierar längden för 

en post av typen PTR beroende på hur långt domännamnet i högerledet 

är och hur mycket det skiljer sig från DNS-postens domännamn. Data 

för DNS-poster som är av adresstypen A lagras däremot som 4 byte (32 

bitar) och data av typen AAAA som 16 byte (128 bitar). Dessa 

komprimeras inte enligt några förkortningsregler. 

Vid minnesmätningens simulering lagrades DNS-data av typerna A, 

AAAA och PTR i cacheminnet. Denna data fördelade sig i strukturellt 

hos Unbound på tre sätt: A/AAAA med poster för både IPv4 och IPv6-

adresser, PTR med poster från IPv4 till namn och PTR med poster från 

IPv6 till namn. Dessa tre beräknades ha en lägsta respektive högsta 

möjliga storlek som visas i figur 5.1. 
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Figur 5.1: Beräknade extremvärden för simulerade poster i cache hos Unbound 

5.2 Minnesmätningar från testkörning av Unbound 

Total minnesförbrukning för serverprogrammet Unbound framgår av 

figur 5.2. Tillväxten av minnesförbrukningen illustreras i figur 5.3 och 

utvecklingen av den täthet med vilken det förbrukade minnet lagrade 

ett visst antal frågor i figur 5.4. 
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Figur 5.2: Unbound total minnesallokering 

 

Figur 5.3: Unbound minnestillväxt 
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Figur 5.4: Unbound frågor per megabyte minne 
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anropar replace-metoden på det delade objektet t_RC som innehåller 

själva cachestrukturen, baserat på klassen MemRecursorCache. 

För cache av dns-pekare nyttjar klassen MemRecursorCache[57, Fil 

recursor_cache.hh] ett objekt för innehåll av typen CacheEntry. Objektet 

är en ordnad listbehållare (”sequenced index”) i funktionsbiblioteket 

Boost Multi-index[58] där nya DNS-poster och befintliga som anropas 

på nytt ordnas i listan som nyligen använda. Cacheobjektets replace-

metod anropar insert-funktionen i funktionsbiblioteket boost ifall den 

aktuella posten saknas i cache och annars anropar den sig själv rekursivt 

för uppdatering av posten. 

CacheEntry är en struktur[57, Fil recursor_cache.hh] i klassen 

MemRecursorCache och innehåller flera variabler, främst en behållare 

av standardvektortyp för pekare till typen DNSRecordContent, en klass 

som används som hanterare för DNS-poster av typen DNSRecord. Två 

andra pekarbehållare är tomma om DNSSEC-validering är ur drift: en 

för RRSIG-poster av typen RRSIGRecordContent samt en för NSEC-

poster av typen DNSRecord. En DNSName används för frågenamnet, 

medan en adress av typen Netmask också är tom om DNSSEC-

validering är ur drift. Strukturen avslutas med ett tal (32 bit) för 

livslängden hos posten som helhet, ett tal (16 bit) för frågetypen och en 

boolesk (1 bit) för att ange om posten var auktoritativ data. 

Strukturen DNSRecord innehåller[57, Fil dnsparser.hh] en pekare av typ 

DNSRecordContent samt en konstruktör som tar en referens till ett 

objekt av typen DNSResourceRecord, men datainnehållet för strukturen 

DNSRecord returneras från en metod (”mastermake”) i klassen 

DNSRecordContent. Denna metod anropas med en referens till ett 

DNSResourceRecord som argument. 

Den egentliga kärnan[57, Fil dns.hh] av DNS-datastrukturen sköts av 

klassen DNSResourceRecord som innehåller en DNSName för 

domännamn, en alternativ DNSName för wildcard-namn, en textsträng 

av variabel längd med det data som domännamnet pekar till, 

tidsstämpel (32 bit), livslängd (32 bit * 2), zon-id (16 bit), postens typ (16 

bit), klass (16 bit), scopemask (?) (8 bit), en bool (1 bit) för auktoritativ 

och en bool (1 bit) för inaktiverad. Klassen DNSName innehåller[57, Fil 

dnsname.hh] en textsträng av variabel längd och metoder till stöd för 

programmets interna gränssnitt. 
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Viss data komprimeras[59] genom att partiella poster lagras där så är 

möjligt. Detta görs i normala fall endast för alias, om namnet har samma 

ändelse i frågan och svaret. 

PowerDNS Recursor utsattes för samma simulering och minnesmätning 

som Unbound. De tre sätt som dataposterna fördelade sig i beräknades 

ha en lägsta respektive högsta möjliga storlek som visas i figur 5.5. 

 

Figur 5.5: Beräknade extremvärden för simulerade poster i cache hos PowerDNS 
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5.4 Minnesmätningar från testkörning av PowerDNS 
Recursor 

Total minnesförbrukning för serverprogrammet PowerDNS Recursor 

framgår av figur 5.6. Tillväxten av minnesförbrukningen illustreras i 

figur 5.7 och utvecklingen av den täthet med vilken det förbrukade 

minnet lagrade ett visst antal frågor i figur 5.8. 

 

Figur 5.6: PowerDNS Recursor total minnesallokering 

 

Figur 5.7: PowerDNS Recursor minnestillväxt 
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Figur 5.8: PowerDNS Recursor frågor per megabyte minne 

5.5 Jämförelse minnesmätningar av serverapplikationer 

Utvecklingen av den täthet med vilken svaren lagrades i cacheminnet 

efter ett visst antal frågor visas figur 5.9. Den övre kurvan visar tätheten 

för Unbound och den nedre för PowerDNS Recursor. Ett högre värde 

indikerar att fler frågor rymdes i cacheminnet. 

 

Figur 5.9: Utvecklingen per megabyte minne av antalet cachade svar på frågor 
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6 Analys 
Kapitlet kommenterar målen med studien och dess frågeställningar. 

Resonemangen förs med kapitlen Teori och Resultat som bakgrund. 

Slutligen diskuteras de olika erfarenheter som gjorts för att underlätta 

inför eventuella fortsatta undersökningar. 

6.1 Cacheminnets syfte 

Huvudsyftet med cacheminne inom DNS är att bidra till att begränsa 

mängden datatrafik över Internet som uppstår vid användandet av dess 

distribuerade databas. Tillfällig lagring av svarsdata kommer bäst till 

sin rätt när informationen inte ofta ändras. Livslängder på tillfälliga data 

kan då höjas och databasen kan ändå vara i stort sett aktuell vid de 

flesta tillfällen i varje distributionsområde. 

Modern teknikutveckling inom vissa områden bidrar dock till dels 

nedkortade livslängder på data och dels ökat inflöde av ny data i cache. 

Dessa är båda effekter som motverkar cacheminnets huvudsyfte. 

Webbläsare som utför DNS-uppslag på förhand riskerar också att 

andelen onödig data i cache ökar, eftersom en del data som lagras i 

förväg inte ens kommer att användas den första gången. Hur stor den 

ökningen blir avgörs av hur mycket olika externa länkar som finns på 

varje webbsida. Slumpartad engångsdata från innehållsleveransnätverk 

används visserligen en gång, men inte mer, och därmed strider den 

formen av nyttjande också mot cachens huvudsyfte. 

6.2 Behoven av namnuppslagning 

Att merparten DNS-data är av statisk karaktär – att system är orörliga, 

ständigt uppkopplade och att de är dedikerade till speciella uppgifter – 

gäller främst i traditionella Internet-sammanhang. Bland de begränsade 

enheter som är anslutna via Internet of Things blir situationen med 

rörlighet och uppkoppling ofta den omvända. Dessa enheters möjliga 

arbetsuppgifter kan å andra sidan bli mer begränsade på grund av 

bristande strömförsörjning och mindre pålitlig kommunikation. 

Behovet av namnuppslagning på Internet som helhet kan beskrivas dels 

som en blandning av behoven hos de statiska och mobila systemen, och 

samtidigt som en kompromiss mellan behoven hos de ständigt anslutna 

och oregelbundet anslutna. Om antalet begränsade enheter på Internet 
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of Things förväntas växa, så kommer helhetens behov att skifta, både 

mot mer rörlighet och mer oregelbunden uppkoppling. För att DNS 

skall fortsätta att fungera trots oförändrat begränsad datatrafik, ökad 

adressrymd, ökat enhetsantal och minskad grad av tillgänglighet 

behövs ett större cacheminne i infrastrukturens utkant. 

Den ökade rörligheten påverkar storleken hos cacheminnet i mindre 

grad tack vare möjligheten att vid behov sänka livslängden på data. En 

ökad mobilitet gör däremot att mängden uppdateringar av cacheminnet 

ökar, och uppdateringar orsakar mer kommunikation. Den minskade 

graden av tillgänglighet vid olika avbrott – inom marginalen för 

livslängden på data – kan också skapa ett behov av beständigt 

cacheminne hos enheter som driver DNS-tjänster för att minska behovet 

av uppdateringar vid frekventa omstarter. 

6.3 Serverprogram för DNS-uppslag 

I dagsläget är utbudet av implementerade serverprogram för DNS-

uppslag något svåröverskådligt. Detta underlättar knappast vid valet av 

lämplig programvara för drift av DNS i enheter där begränsningar råder 

inom arbets- och lagringsminne. Utöver detta verkade program med 

specialitet för drift i begränsade miljöer lysa med sin frånvaro eller föra 

en tynande tillvaro. Detta förhållande var ett av de som motiverade 

undersökningen. 

Inför undersökningen antogs att, hos ansvariga för nyprojektering av 

DNS-drift, ett vanligt resonemang var: Undvik dels de mest traditionella 

programvarorna såsom BIND för säkerhets skull, och dels de som 

tidigare varit välkända men som inte längre uppdateras, exempelvis 

djbdns. Med detta i åtanke förväntades alternativen i första hand finnas 

i en kategori med både välkända och aktivt uppdaterande 

serverprogram men som ändå upplevdes ha en relativt lång 

utvecklingshistoria, utan att vara uråldrig. Denna förväntan ledde till att 

denna undersökning fokuserade på två av de program som tydligast 

passade in i kategorin; Unbound och PowerDNS Recursor. 

6.4 Olika strukturer för cachande av DNS-data 

Programmens strukturer för cacheminne visade sig ha flera olikheter. 

Unbound lagrade DNS-poster i det sekventiella meddelandeformat som 

ligger till grund för dataöverföring i själva DNS-standarden. Varje post 

indexerades i tabellstrukturen efter dess domännamn i DNS-uppslaget. 
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PowerDNS Recursor konverterade varje DNS-post till ett internt format 

bestående av ett eller flera objekt som inkapslades i ett yttre objekt som 

likt Unbound indexerades baserat på DNS-uppslagets domännamn. Det 

yttre objektet och de inre hade också var sina posthuvud med separata 

data för livslängd och auktoritativitet. 

Eftersom Unbound följde meddelandeformatet (wireformat) lagrades 

adressdata av typerna A och AAAA som heltal med en konstant längd. 

PowerDNS Recursor nyttjade istället textsträngar för adressdata vilket 

för båda posttyperna ledde till ett större minnesbehov än för Unbound. 

PowerDNS Recursor valde visserligen att inte lagra auktoritetsdata med 

varje DNS-post, men denna besparing vägdes upp av dess utförliga 

huvud på inre och yttre poster i cachen. 

Enligt undersökningen av källkoden var grundstrukturen något mindre 

hos Unbound än hos PowerDNS Recursor för de DNS-poster som 

innehöll svarsdata för A- och AAAA-typ. Däremot verkade Unbound 

behöva mer plats för att lagra svarsdata av PTR-typ. Detta förklaras dels 

av att posttypens motsvarande svarsdata endast bestod av textsträngar 

och inte kunde representeras som heltal, och dels av att de så kallade 

auktoritetsposterna (NS) tog mer plats. På grund av konventionen för 

domännamn vid baklängesuppslag är en auktoritetspost som följer med 

PTR-poster större än motsvarigheten för A- och AAAA-poster, vilket 

återspeglas i datastrukturerna hos båda programmen. 

Med tanke på skillnaderna i datastrukturer mellan programmen och det 

jämna förhållandet mellan typen A/AAAA och PTR i antalet poster 

bland de fiktiva domännamnen i simuleringen, förväntades cache med 

Unbound nyttjas något mindre effektivt än med PowerDNS Recursor. 

Det var dock oklart om den inbyggda snedfördelningen av olika längder 

på domännamn i simuleringens testdata skulle påverka resultatet på 

något sätt. 

6.5 Sekundärminne 

Under normal drift av de båda undersökta DNS-serverprogrammen 

utnyttjas endast systemets arbetsminne som cacheminne. Unbound 

hade visserligen en tilläggsmodul för databaslagring av cacheminnet på 

någon form av sekundärminne vilket PowerDNS Recursor saknade, 

men modulen var utformad för stabil kommunikation mot ett ansvarigt 

undersystem vilket inte kunde förväntas av begränsade enheter. Det var 
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också oklart om undersystemets egen minnesförbrukning skulle matcha 

och överträffa huvudprogrammets. 

6.6 Multi-stacks IP-adressering 

Tillförandet av IPv6-adresser i DNS för varje traditionell pekare med 

IPv4-adress verkar i cacheminnesstrukturen hos Unbound innebära en 

storleksökning med drygt en tredjedel för poster av AAAA-typ som 

lagras i samma behållare som poster av A-typ. Den separat lagrade 

posten av PTR-typ för IPv6 är från en fjärdedel större till dubbelt så stor 

som motsvarande post för IPv4 då dessa inte kan dela behållare. 

Med strukturen hos cacheminnet i PowerDNS Recursor syns en ökning i 

storlek med mellan en dryg tredjedel och drygt hälften när poster av 

AAAA-typ tillkommer i CacheEntry-objektet för ett DNS-uppslag av 

samma namn. Den tillhörande DNS-posten av PTR-typ är mellan en 

fjärdedel större till drygt dubbelt så stor. 

Ökningen av förbrukat cacheminne beror alltså delvis på egenskaper 

hos DNS-implementationen. När de två programmen i undersökningen 

gemensamt betraktas med avseende på minnesökning, så finns det dels 

ett intervall från drygt 33 till drygt 50 procent i mängden A/AAAA-

poster och dels från 125 till drygt 200 procent bland poster av PTR-typ. 

6.7 Simulering 

Trots den något större mängden i strukturer visade undersökningen att 

Unbound under simuleringens förutsättningar var bättre på att nyttja 

cacheminnet än PowerDNS Recursor. Denna skillnad var tydligare vid 

ett mindre antal frågor, då Unbound fick plats med mer än dubbelt så 

många poster per minnesenhet. När fler frågor hade lagrats i minnet 

hade det effektiva nyttjandet minskat till att vara cirka en fjärdedel fler 

poster. 

PowerDNS Recursor uppvisade ett omvänt mönster och fick vid varje 

steg med fler frågor i mätningen en ökad grad av effektivt nyttjande. 

Denna ökning avstannade dock likt en platå utan att nå upp till graden 

hos Unbound. Orsaken till det bestående minnesglappet skulle kunna 

vara den mer komplexa och objektorienterade uppbyggnaden, där mer 

struktur per data orsakar mer barlast i minnet hos PowerDNS Recursor. 
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6.8 Samhällspåverkan 

DNS-data på Sakernas Internet är idag inte särskilt global, utan stannar 

på lokal nivå så länge som Multicast DNS och DNS-based Service 

Discovery används. Det är inte klarlagt för huruvida enheter och saker 

ska behöver god tillgång till en DNS-cache med data från Internet. Det 

går däremot att ana vissa konsekvenser om lokal data görs läsbar ute på 

Internet, till exempel motiverad av nya funktioner för bekvämlighet. 

En möjlig funktion med utökade DNS-tjänster i gränslandet kan vara 

automatiserad information om livsmedel. Matvaror kan komma att 

förses med etiketter som kan läsas av med kontaktlös teknik. Bör ett 

kylskåp i hemmet då hålla innehållet ständigt publicerat i sin subdomän 

på DNS som en förenklad teknisk lösning eller skall informationen 

avgränsas med behörighetsnivåer? Kan en utformning av vitvaror som 

gör att sådan data hålls öppen orsaka att mataffärerna i regionen kring 

kylskåpet skickar anpassad reklam? Hur kommer en privatperson 

reagera på att se mer eller mindre magstarka erbjudanden om 

påfyllning av en vara? Blir aptiten förstörd om personen får detta innan 

den ens hunnit laga maten färdigt? 

Det är numera tänkbart att människor i samhället tar information ur den 

privata sfären för att publicera på olika sociala medier bland bekanta 

eller offentligt för att uppnå mervärde genom tekniska genvägar. Finns 

det en ökad risk för dold avundsjuka eller plundring med att kunna visa 

sitt kylskåpsinnehåll ute i det fria? Kan mer eller mindre kända grannar 

i området komma att knacka på oftare för byteshandel, och kommer det 

att vara en trygghet eller en stressfaktor?  

6.9 Slutord och framtid 

Vägen till den optimala lösningen på en effektiv cachelagring av data 

för domännamnsystemet verkar kunna gå via både stram programkod 

och anpassade datastrukturer. Eftersom Unbound lagrade DNS-data i 

det standardiserade meddelandeformatet beräknades mer data gå åt för 

PTR-poster än med det interna formatet hos PowerDNS Recursor. Hos 

PowerDNS Recursor lagrades cache i objektbaserade datastrukturer 

vars A/AAAA-poster beräknades förbruka mer data än Unbound, och 

dessutom visade simuleringen att tätheten som helhet var sämre än 

Unbound oavsett antalet frågor. 
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PowerDNS Recursor hade vid start, efter noll besvarade frågor, 

allokerat mer arbetsminne för processen än Unbound. En tydlig skillnad 

redan mellan endast två testade program antyder att programkod kan 

skrivas stramare. Under simuleringens förutsättningar med obegränsat 

minne för både körbar kod och data verkar alltså ett procedurellt skrivet 

program i båda aspekterna kunna prestera bättre än ett objektorienterat. 

Den generella betydelsen av de testade programmens programspråk 

och arkitektur bör dock betraktas som mindre säker. För att säkerställa 

vilken påverkan implementationen har på minnesbehovet behöver fler 

former av körningar och kodanalyser utföras – och även tester av andra 

serverprogram av olika utformning. 

I denna studie har många av programmens egna parametrar lämnats 

oförändrade, inklusive flera som påverkar hur mycket minne som 

nyttjades under körning. De båda programmen var avancerade och 

stora jämfört med begränsade enhetsklasser på Sakernas Internet, så en 

reducerad testmiljö blev en frånvarande faktor i simuleringen. För en 

fortsatt undersökning bör nästa steg vara tester av fler serverprogram. 

För detta bör simuleringens minnesmätning automatiseras för att förfina 

resultatet och källkodsundersökningen bör tidsmässigt rationaliseras 

med hjälp av halvautomatiska analysverktyg. 
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Bilaga A: Dokumentation av 
egenutvecklad programkod 
Slumpmässiga namn som rådata: namndata.cpp (C++) 

#include <iostream> 

#include <ctime> 

#include <string> 

 

// antal ascii-tecken i mängden som tillåts 

const short antal_olika_tecken = 62; 

/* 

 några av tecknen som vanligen förekommer: 

 dec char 

 48 0 

 57 9 

 65 A 

 90 Z 

 97 a 

 122 z 

*/ 

 

// global array med det tillåtna urvalet tecken från ascii-tabellen (genereras en gång i main, avläses 

sedan från slumpfunktion) 

char teckenpalett[antal_olika_tecken]; // alfanum enl ovan 

// separatortecken 

const char punkt = '.'; 

const std::string suffix = "lok"; 

void skriv_slumpnamn(unsigned short antal_tecken); 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

 // pseudoslumpfrö baserad på aktuell sekund 

 srand(time(0)); // Warning: signed time_t till unsigned int 

 

 // antal tecken i utmatade strängen (ska komma som slumpad indata i intervallet 7-250) 

 const unsigned short minsta_antal_tecken = 7; 

 // const unsigned short flesta_antal_tecken = 250 + 1; 

 unsigned int antal_namn = 10; 

 unsigned short antal_slumpade_tecken = 100; 

 unsigned short mgn_kategori, kategori; 

 // ifyllning av tecken i arrayen 

 for (unsigned int i = 0; i < 10; i++) teckenpalett[i] = (char)(i+48); // 0-9 

 for (unsigned int i = 0; i < 26; i++) teckenpalett[i+10] = (char)(i+65); // A-Z 

 for (unsigned int i = 0; i < 26; i++) teckenpalett[i+10+26] = (char)(i+97); // a-z 

 // avläsning argument 

 if (argc == 2) antal_namn = std::stoul(argv[1]); // konverterar till "unsigned integer" (C++11) 

 // att skapa 2 miljoner rader otrådat tog 1 min 15 sek och blev en 195 MB textfil på L110 PC15 (Core 

i7-7700 3.60GHz 16 GB RAM med SanDisk SD8TB8U-256G-1006) 

 // se även https://stackoverflow.com/questions/673523/how-do-i-measure-execution-time-of-a-command-on-

the-windows-command-line 

 

 // beställ ett antal av lämplig längd 

 for (unsigned int i = 0; i < antal_namn; i++) 

 { 

  /* 

   slumpa enligt normalfördelningen i 10 målkategorier 10% 10% 7.5% 7.5% 22.5% 7.5% 10% 5% 10% 10% 

    mgn 2.5% ger 4 4 3 3 9 3 4 2 4 4 = 40 dvs 1 + slumpvärden 0-39 

    limits 4 8 11 14 23 26 30 32 36 40 

   fördela namnen i 10 målkategorier 7-15, 16-20, 21-25, 26-50, 51-75, 76-100, 101-150, 151-200, 

201-225, 226-250 

   slumpa en längd inom intervallet 

  */ 

  mgn_kategori = (rand() % 40); // 0-39 

  if (mgn_kategori < 4) kategori = 1; 

  else if (mgn_kategori < 8) kategori = 2; 

  else if (mgn_kategori < 11) kategori = 3; 

  else if (mgn_kategori < 14) kategori = 4; 

  else if (mgn_kategori < 23) kategori = 5; 

  else if (mgn_kategori < 26) kategori = 6; 

  else if (mgn_kategori < 30) kategori = 7; 

  else if (mgn_kategori < 32) kategori = 8; 

  else if (mgn_kategori < 36) kategori = 9; 

  else kategori = 10; 

 

  /* 

 

  målkategorier 

 

  7 14 

  15 19 

  20 23 

  24 48 

  49 73 
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  74 97 

  98 146 

  147 196 

  197 220 

  221 245 

   

  */ 

  switch (kategori) 

  { 

  case 1: antal_slumpade_tecken = minsta_antal_tecken + 0 + (rand() % 8); // 7-14 (7 + 0...7) 

   break; 

  case 2: antal_slumpade_tecken = minsta_antal_tecken + 8 + (rand() % 5); // 15-19 (7 + 8 + 0...4) 

   break; 

  case 3: antal_slumpade_tecken = minsta_antal_tecken + 13 + (rand() % 4); // 20-23 (7 + 13 + 0...3) 

   break; 

  case 4: antal_slumpade_tecken = minsta_antal_tecken + 17 + (rand() % 25); // 24-48 (7 + 17 + 0...24) 

   break; 

  case 5: antal_slumpade_tecken = minsta_antal_tecken + 42 + (rand() % 25); // 49-73 (7 + 42 + 0...24) 

   break; 

  case 6: antal_slumpade_tecken = minsta_antal_tecken + 67 + (rand() % 24); // 74-97 (7 + 67 + 0...23) 

   break; 

  case 7: antal_slumpade_tecken = minsta_antal_tecken + 91 + (rand() % 49); // 98-146 (7 + 91 + 

0...48); 

   break; 

  case 8: antal_slumpade_tecken = minsta_antal_tecken + 140 + (rand() % 50); // 147-196 (7 + 140 + 

0...49); 

   break; 

  case 9: antal_slumpade_tecken = minsta_antal_tecken + 190 + (rand() % 24); // 197-220 (7 + 190 + 

0...23); 

   break; 

  case 10: antal_slumpade_tecken = minsta_antal_tecken + 214 + (rand() % 25); // 221-245 (7 + 214 + 

0...24); 

   break; 

  default: 

   break; 

  } 

  skriv_slumpnamn(antal_slumpade_tecken); 

 } 

 return 0; 

} 

 

// utmatning av en rad slumpat domännamn (FQDN) 

void skriv_slumpnamn(unsigned short antal_tecken) 

{ 

 const unsigned short antal_punktfria_tecken_i_sidorna = 7; 

 unsigned short antal_tecken_innan_punkt = 5 + (rand() % 35); // slumpas 5-40 för varje namn 

 for (unsigned int i = 0; i < antal_tecken; i++) 

 { 

  if (((i % antal_tecken_innan_punkt) == 0) && (i >= antal_punktfria_tecken_i_sidorna) && (i < 

antal_tecken - antal_punktfria_tecken_i_sidorna)) 

   std::cout << punkt; 

  else 

   std::cout << teckenpalett[rand() % antal_olika_tecken]; 

 } 

 std::cout << punkt << suffix << punkt << std::endl; 

} 

Rådata till DNS-data för BIND/skript: dnsdata.cpp (C++) 

#include <iostream> 

#include <fstream> // ifstream, ofstream (inläsning från och skrivning till fil) 

#include <ctime> 

#include <string> 

 

// antal tecken i ipv6-mängden som tillåts 

const short antal_olika_tecken = 16; 

/* 

 tecknen som vanligen förekommer: 

 dec char 

 48 0 

 57 9 

 97 a 

 102 f 

*/ 

// global array med det tillåtna urvalet tecken från ascii-tabellen 

// (genereras en gång i main, avläses sedan varje gång en slumpad IPv6-siffra behövs) 

char sifferpalett[antal_olika_tecken]; // hexdigits enl ovan 

// separatortecken 

const char punkt = '.'; 

const char kolon = ':'; 

const std::string v4suffix = "in-addr.arpa"; 

const std::string v6suffix = "ip6.arpa"; 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

 // ifyllning av siffertecken i arrayen 

 for (unsigned int i = 0; i < 10; i++) sifferpalett[i] = (char)(i + 48); // 0-9 

 for (unsigned int i = 0; i < 6; i++) sifferpalett[i + 10] = (char)(i + 97); // a-f 

 

 // debug 

 std::cout << "*** The random IPv4 digits will be using suffix: " << v4suffix << std::endl; 

 std::cout << "*** The random IPv6 digits will be generated from "; 

 for (unsigned int i = 0; i < antal_olika_tecken; i++) std::cout << sifferpalett[i]; 

 std::cout << " using suffix: " << v6suffix << std::endl; 



Hantering av nätverkscache i DNS 

Hans Lindqvist 2019-06-13 

45 

 

 

 if (argc == 2) 

 { 

  // variabel för de fyra oktetterna i slumpad adress IPv4 (A och reverse PTR) 

  unsigned short v4_adress[4]; 

 

  // variabel med delvis statisk data, delvis slumpad data för de 32 hextetterna dvs varje index 

antar ett av 16 värden 

  // (vad är snabbast/snålast: char eller ushort som vid output konverteras till char?) 

  // formen är fdxx:xxxx:xxxx:: där x är 40 bitars konstant ULA-adress 

(fd01:bf39:b6d6:0000:0000:0000:0000:0000) och övriga 20 LSB-värden varierar med slumpen 

  char v6_adress[32] = {'f', 'd', '0', '1', 'b', 'f', '3', '9', 'b', '6', 'd', '6' }; // gissa vad... 

 

  // pseudoslumpfrö baserad på aktuell sekund 

  srand((unsigned int)time(NULL)); // undviker kompileringsvarning för signed time_t till unsigned 

int 

 

  // öppna indatafilen 

  std::string namnfil; 

  namnfil = argv[1]; 

  std::ifstream namnfilstrom; 

  namnfilstrom.open(namnfil); 

 

  // öppna utdatafilerna (skrivs över) 

  std::string forwardzondatafil = namnfil + "-fwd-full"; 

  std::string v4reversezondatafil = namnfil + "-arpa4"; 

  std::string v6reversezondatafil = namnfil + "-arpa6"; 

  std::string resolvefil = namnfil + "-resolve"; // för att underlätta resolvingskript 

  std::ofstream forwardzondatafilstrom; 

  std::ofstream v4reversezondatafilstrom; 

  std::ofstream v6reversezondatafilstrom; 

  std::ofstream resolvefilstrom; 

  forwardzondatafilstrom.open(forwardzondatafil); // forwardzondatafilstrom << utdata; // t ex 

  v4reversezondatafilstrom.open(v4reversezondatafil); 

  v6reversezondatafilstrom.open(v6reversezondatafil); 

  resolvefilstrom.open(resolvefil); 

 

  // förväntar sig textrader utan blanktecken inuti en textfil 

  std::string namn; 

  while (namnfilstrom >> namn) // som standard försvinner blanktecken såsom radbrytningar och 

mellanslag 

  { 

   // mata ut raden från namnfilen till forwardzondatafil 

   forwardzondatafilstrom << namn; 

 

   // mata ut "whitespace IN whitespace A whitespace" till forwardzondatafil direkt efteråt 

   forwardzondatafilstrom << " IN A "; 

 

   // mata ut slumpad IPv4-adress (med avslutande punkter UTOM efter den sista) till 

forwardzondatafil och lagra samtidigt i en short array[4] 

   // (kombinationen av position 0 och 1 har 18 alternativ, position 2 och 3 har 256 vardera) 

   v4_adress[0] = (rand() % 3); 

   if (v4_adress[0] == 0) 

   { 

    v4_adress[0] = 10; 

    v4_adress[1] = (rand() % 256); 

   } 

   else if (v4_adress[0] == 1) 

   { 

    v4_adress[0] = 172; 

    v4_adress[1] = 16 + (rand() % 16); 

   } 

   else 

   { 

    v4_adress[0] = 192; 

    v4_adress[1] = 168; 

   } 

   v4_adress[2] = (rand() % 256); 

   v4_adress[3] = (rand() % 256); 

   forwardzondatafilstrom << v4_adress[0] << punkt; 

   forwardzondatafilstrom << v4_adress[1] << punkt; 

   forwardzondatafilstrom << v4_adress[2] << punkt; 

   forwardzondatafilstrom << v4_adress[3]; 

 

   // mata ut ny rad i forwardzondatafil 

   forwardzondatafilstrom << std::endl; 

 

   // mata ut raden från namnfilen + ny rad till resolvefil 

   resolvefilstrom << namn << std::endl; 

 

   // mata ut raden från namnfilen till forwardzondatafil (igen) 

   forwardzondatafilstrom << namn; 

 

   // mata ut "whitespace IN whitespace AAAA whitespace" till forwardzondatafil 

   forwardzondatafilstrom << " IN AAAA "; 

 

   // mata ut delvis konstant, delvis slumpad IPv6-adress (med avslutande kolon efter var fjärde 

tecken UTOM efter det sista) till forwardzondatafil och lagra samtidigt i en char array[32] 

   // (positioner 0-11 är statiska och börjar alltid med "fd", position 12-31 har 16 alternativ 

var) 

   for (unsigned int i = 12; i < 32; i++) v6_adress[i] = sifferpalett[(rand() % 16)];; // 12-31 

   for (unsigned int i = 0; i < 32; i++) 

   { 

    forwardzondatafilstrom << v6_adress[i]; // 0-31 

    if (((i % 4) == 3) && i < 31) 
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     forwardzondatafilstrom << kolon; // 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 men inte 31 

   } 

 

   // mata ut ny rad i forwardzondatafil 

   forwardzondatafilstrom << std::endl; 

 

   // mata ut IPv4-adress baklänges (index 3 till 0 med avslutande punkter) från short array[4] 

till reversezondatafil och resolvefil 

   v4reversezondatafilstrom << v4_adress[3] << punkt; 

   resolvefilstrom << v4_adress[3] << punkt; 

   v4reversezondatafilstrom << v4_adress[2] << punkt; 

   resolvefilstrom << v4_adress[2] << punkt; 

   v4reversezondatafilstrom << v4_adress[1] << punkt; 

   resolvefilstrom << v4_adress[1] << punkt; 

   v4reversezondatafilstrom << v4_adress[0] << punkt; 

   resolvefilstrom << v4_adress[0] << punkt; 

 

   // mata ut "in-addr.arpa. whitespace IN whitespace PTR whitespace" till reversezondatafil 

   // (detta kommer att rensas manuellt från "[.xx].xx.in-addr.arpa." och ersättas av styrningen i 

zonlistefilen senare) 

   v4reversezondatafilstrom << "in-addr.arpa. IN PTR "; 

   // mata ut "in-addr.arpa." till resolvefil 

   resolvefilstrom << "in-addr.arpa."; 

 

   // mata ut raden från namnfilen till reversezondatafil 

   v4reversezondatafilstrom << namn; 

 

   // mata ut ny rad i reversezondatafil och resolvefil 

   v4reversezondatafilstrom << std::endl; 

   resolvefilstrom << std::endl; 

 

   // mata ut IPv6-adress baklänges (index 31 till 0 med avslutande punkter) från char array[32] 

till ipv6-reversezondatafil och resolvefil 

   for (unsigned int i = 31; i >= 0; i--) 

   { 

    v6reversezondatafilstrom << v6_adress[i] << punkt; // 31-0 

    resolvefilstrom << v6_adress[i] << punkt; 

   } 

 

   // mata ut "ip6.arpa. whitespace IN whitespace PTR whitespace" till ipv6-reversezondatafil 

   // (detta kommer att rensas manuellt från ".x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.d.f.ip6.arpa." och ersättas av 

styrningen i zonlistefilen senare) 

   v6reversezondatafilstrom << "ip6.arpa. IN PTR "; 

   // mata ut "ip6.arpa." till resolvefil 

   resolvefilstrom << "ip6.arpa."; 

 

   // mata ut raden från namnfilen till ipv6-reversezondatafil 

   v6reversezondatafilstrom << namn; 

 

   // mata ut ny rad i ipv6-reversezondatafil och resolvefil 

   v6reversezondatafilstrom << std::endl; 

   resolvefilstrom << std::endl; 

  } 

  // stäng indatafilen 

  namnfilstrom.close(); 

  // stäng utdatafilerna (kan sedan öppnas för skrivning igen) 

  forwardzondatafilstrom.close(); 

  v4reversezondatafilstrom.close(); 

  v6reversezondatafilstrom.close(); 

  resolvefilstrom.close(); 

 } 

 

 return 0; 

} 


