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DNS erőforrás rekordok

Forward lookup zone:
• A: (Address) IP címhez nevet rendel
• MX: (Mail eXchange) levelező szerver
• SRV: (Service) szolgáltatás helymeghatározó (MX helyett pl.)
• NS: (Name Server) adott zónában dolgozó szerver címe
• SOA: (Start Of Authority) zóna információk, admin e-mail, TTL
• CNAME: (Canonical NAME) Aliashoz tartozó eredeti név

Reverse lookup zone: 
• PTR: (PoinTeR record) mutató kanonikus névre













DNS zónák

Forward lookup zone: 
Hagyományos zóna a gyökértől 
indulva szintenként egy-egy új
információrészt tartalmaz az FQDN 
feloldásához

Reverse lookup zone: Fordított 
zóna. A gyökérből indulva az arpa, 
majd az in-addr szintek után négy 
szinten old fel egy IPv4 címet. Az ág 
végén egy PTR rekkord mutat az ip 
címhez rendelt aliasra.
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Authoritative és non-authoritative DNS szerver

• Egy DNS kérés feloldása lehet rekurzív és iteratív
• Kérést DNS kliens és szerver is indíthat
• Egy szerver lehet authoritatív, vagy nem authoritatív

• Az authoritatív szerver kétféle választ adhat
• A névhez tartozó IP
• Nem létező név

• A nem authoritatív szerver válasza a következőktől függ
• Tartalmazza-e a kért nevet a cache
• Átirányítás külső hálóra (forwarder segítségével)
• Root hint (Gyökér szerver megkérdezése)



DNS zóna típusok

Elsődleges (primary) zóna: A DNS adatbázis írható-olvasható másolata. 
Az információt tároló és nyújtó szerver azonos.

Másodlagos (secondary) zóna: A DNS adatbázis csak olvasható másolata. 
Csak más szerveren keresztül frissülhet.

Csonka (stub) zóna:Az elsődleges zóna olyan másolata, mely csak az 
authoritatív szerver megállapításához szükséges információt tartalmazza

Active Directory Integrált zóna A DNS információkat az AD DS (Domain 
Services)  tárolja és kezeli. Így teszi lehetővé pl a szimultán szerkesztést 
stb.



WINS és NetBIOS

WINS (Windows Interet Name Service): A WINS szerver NetBIOS-IP cím 
hozzárendeléseket tárol. A kliens indulásakor felveszi vele a kapcsolatot 
és bejelenti saját adatait. Kommunikáció során szintén hozzá fordul.

Több folyamat során is broadcast alapú. Nincs hierarchia, mint a DNS 
esetén -> nem skálázható.

NetBIOS név: 16 bájtos azonosító.

Mára leginkább csak a visszafelé kompatibilitás miatt használjuk. 
Elterjedtebb a DNs használata helyi hálókon is.



Ajánlott olvasmány

MS: A DNS-rendszer alapjai, O365 link

Egyéb: Ha nem megy a DNS: 
http://hvg.hu/tudomany/20150403_minden_oldal_akadozik_te
ljes_upc_kaosz

https://support.office.com/hu-HU/article/A-DNS-rendszer-alapjai-854B6B2B-0255-4089-8019-B765CFF70377


Linkek

- RobTex: https://www.robtex.com/

- IANA Root Zone Mgmt: https://www.iana.org/domains/root

(root database, root zone file, etc)

- Root servers: http://www.root-servers.org/

- Zónafájl felépítése: https://support.microsoft.com/en-us/kb/163971

- DNS konfigurációjának ellenőrzése: http://www.domain.hu/domain/regcheck/

- Split DNS namespace

o DNS támadások: https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc755131.aspx

o hogyan védekezzünk: https://technet.microsoft.com/en-

us/library/cc770636.aspx

- Regisztrált domai-nevek száma alapján készült térkép: 

http://thenextweb.com/insider/2016/03/10/the-world-according-to-domains/

https://www.robtex.com/
https://www.iana.org/domains/root
http://www.internic.net/domain/root.zone
http://www.root-servers.org/
https://support.microsoft.com/en-us/kb/163971
http://www.domain.hu/domain/regcheck/
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc755131.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc770636.aspx
http://thenextweb.com/insider/2016/03/10/the-world-according-to-domains/


Gyakorlati feladat
DNS szerver telepítése és beállítása


