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IX Fórum Regional
São Paulo, 20 de março de 2020

Daniel Fink, daniel.fink@icann.org

O seu provedor na ICANN: ISPCP
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Participe da ICANN

Coordena atribuições
na zona-raiz do DNS

Facilita a coordenação da 
operação e evolução dos 
servidores raiz do DNS

Colabora com outras entidades para prover registros
necessários para o funcionamento da Internet de acordo
com especificações.

Coordena políticas para 
nomes de dominio de 
segundo nível em gTLDs

Coordena a distribuição
de blocos IP e números
de AS
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A missão da  Corporação da Internet para Designação de Nomes
e Números (ICANN) é garantir a operação estável e segura dos 

sistemas de identificadores exclusivos da Internet.
Especificamente, a ICANN:
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O grupo dos provedores na ICANN

Representa o setor de conectividade, contribui nas diversas
discussões técnicas e macropolíticas.
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1ª Reunião Totalmente Remota
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Temas relevantes da ICANN 67

¤ DNSSEC
¤ Crescimento das validações
¤ Futuras trocas da KSK

¤ DoT e DoH

https://meetings.icann.org/en/remote67

https://meetings.icann.org/en/remote67
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DNSSEC
Domain Name System SECurity extensions
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O que o DNSSEC…

¤ O DNSSEC usa criptografia de chave pública e assinaturas digitais para fornecer:
¡ Autenticação de origem de dados
¡ Integridade de dados

¤ "Um invasor (por exemplo, ‘man in the middle’) modificou os dados nesta resposta
desde que os dados foram originalmente assinados?”

¤ DNSSEC oferece proteção contra falsificação de dados DNS

…faz

…não faz
¤ Qualquer confidencialidade aos dados DNS

• Não tem criptografia para os dados
• Presume-se que os dados no DNS sejam públicos

¤ Bloquear ataques contra o software DNS
¡ DDoS
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Vulnerabilidades do DNS

¤ Um pacote de DNS para pergunta, um pacote de DNS para resposta
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Adoção do DNSSEC no mundo

Atualmente 22˜25%. 
Estava em 19% no 
final de 2019.

https://stats.labs.apnic.net/dnssec

https://stats.labs.apnic.net/dnssec
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Adoção do DNSSEC
América do Sul: 35% 

https://stats.labs.apnic.net/dnssec

https://stats.labs.apnic.net/dnssec
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Futuras trocas da KSK
KSK Rollover
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KSK substituída pela primeira vez

¤ Resolvedores necessitam a chave pública da Raiz
configurada como Ancora de Confiança.

¤ Em 2018 a Ancora de Confiança foi substituída pela 
primeira vez.

¤ Chave anterior: KSK-2010
¤ Chave atual: KSK-2017
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Como foi essa transição ?

¤ Iniciada em 11 Jul 2017
¤ Adiada em 27 Set 2017
¤ Remarcado para 11 Out 2018
¤ KSK-2010 removida em 11 Jan 2019
¤ Sucesso na transição!

¤ Importância da telemetria: RFC8145
¤ Resolvedores enviam sinais

sobre as chaves em operação.
¤ Atualização automática: RFC5011

¤ Vale a pena manter os softwares atualizadas!
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Transições futuras

¤ Proposta PTI IANA 

¤ Criar um cronograma previsível.
¤ Realizar as trocas da KSK a cada 3 anos.
¤ Publicar a nova KSK com 2 anos de antecedência.

¤ Permitir maior propagação antes da troca.

¤ Ainda não temos datas específicas.
¤ Importante ficar atento.

https://www.icann.org/public-comments/proposal-future-rz-ksk-rollovers-2019-11-01-en

https://www.icann.org/public-comments/proposal-future-rz-ksk-rollovers-2019-11-01-en
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DoT e DoH
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Resolução de DNS no modelo tradicional

Stub <-> Recursivo <-> Autoritativo
¡ Função Stub (resolver local) faz parte do sistema operacional do cliente
¡ Servidores Recursivos são tipicamente operador pelo provedor de serviços. 

Como o provedor de serviços controla o resolvedor recursivo, muitas das necessidades do 
provedor de serviços são atendidas. Por exemplo:

¡ Conformidades regulatórias
¡ Proteção contra Malware

• Os provedores de serviços sabem bloquear o acesso a determinados sites que 
procuram prejudicar os usuários finais
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Mas o modelo tradicional possui algumas preocupações
“O DNS é um dos vazamentos de dados mais significativos sobre a atividade de um indivíduo na

Internet.” – Sara Dickinson, Sinodun

¤ As consultas DNS são enviadas em texto não criptografado (UDP ou TCP): 
qualquer pessoa que monitore passivamente nosso DNS aprende tudo o que 
estamos pedindo

¤ As consultas contém os nomes de domínio que estão sendo perguntadas, mas 
também possui metadados sobre domínios para itens como os serviços de bate-
papo que estamos usando e os domínios de nossos contatos de email

¤ As respostas DNS do recursivo ao stub são as mais vulneráveis a serem
monitoradas ou reescritas
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Uma solução pode ser criptografia

¤ A criptografia fornece garantias de privacidade:
¡ As consultas não podem ser monitoradas
¡ Elimina ataques “man-in-the-middle”

¤ Em 2017 e 2018, o IETF padronizou duas
tecnologias de criptografia para DNS:

¡ DNS-over-TLS (DoT)
¡ DNS-over-HTTP (DoH)
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DNS-over-TLS (DoT)

¤ DoT (RFC 7858) utiliza o TLS (Transport Layer Security) para 
criptografar o tráfego DNS entre o resolvedor de stub e o 
resolvedor recursivo, fornecendo aos usuários autenticação e 
confidencialidade para suas consultas DNS. 

¡ Funciona em TCP/853, em vez de UDP/53
¡ Utilizável por qualquer aplicativo que opera TLS

• E-mail, aplicativos móveis que usam TLS, sites populares como o 
Facebook

¤ Não afeta os requisitos da operadora de rede, ISP, empresa ou
governo local para monitorar ou aplicar a política local.
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DNS-over-HTTPS (DoH - RFC 8484)
¤ Em quem você confia?

¡ “Confio no meu banco para depositar valores.”
¡ “Confio no meu banco o suficiente para fazer transações bancárias

online.”
¡ “Talvez meu banco seja o fornecedor mais confiável que devo usar para 

o serviço de resolução recursiva.”

¤ O modelo TRR (Trusted Recursive Resolver)
¡ O usuário decide em quem mais confia para o tráfego DNS e configura

o aplicativo DoH para usar um resolvedor de DoH confiável
¡ É operado na TCP/443 e é combinado com o tráfego da Web em um 

único pacote HTTPS, tornando muito mais difícil descobrir e filtrar
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Algumas preocupações deste novo modelo
¤ Os provedores de serviços encontram um novo paradigma:

¡ Não é mais possível usar o DNS para atender a necessidades como
regulamentações e proteção contra malware

¡ O que acontece se não funcionar? O usuário configura seu navegador da 
Web para usar um resolvedor de DoH. Por qualquer motivo, a resolução
do DNS para de funcionar corretamente. Uma grande preocupação para 
os provedores de serviços é que o usuário irá acionar o suporte.

¡ Os ISPs fazem configurações significativas no controle de acesso familiar. 
Quando os aplicativos fazem seu próprio DNS, muitos desses controles
não funcionam mais.

¡ Os ISPs geralmente recebem ordens judiciais para bloquear determinados
sites. Os resolvedores do DoH não conhecem essas ordens judiciais e 
ainda resolvem esses sites.
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Reflexões adicionais
¤ Além das preocupações dos provedores de serviços, o DoH apresenta

novos desafios para políticas públicas mais amplas:
¡ Quem determina o resolvedor de DoH?

• O protocolo DoH foi projetado para permitir ao usuário final decidir em quem mais
confia no serviço DNS recursivo. Mas nada impede que o fabricante do aplicativo
decida para o usuário qual resolvedor de DoH será usado.

• E se o fabricante do aplicativo não for honesto e propositalmente usar um 
resolvedor de DoH que desvie as consultas dos sites pretendidos e, em vez
disso, fornece respostas DNS para sites dos quais o fabricante do aplicativo pode
lucrar?

• E se o operador do resolvedor de DoH estiver monetizando dados DNS sem o 
consentimento do usuário?

• Implementações ruins ou desonestas do DoH enfraquecem os usuários finais e o 
fazem em um contexto onde há pouca informação sobre um tema tão específico.
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Para saber mais
¤ https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-109-en.pdf

https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-109-en.pdf


Visit us at icann.org
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Muito obrigado ! Entre em contato: daniel.fink@icann.org

Email:


