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Varför byter man KSK i rotzonen?

• Primärt: beredskap och övning
• KSK har inget bäst före-datum

• Inga kända svagheter

• Ingen nyckel ska leva för evigt: det är dålig 
krypteringspraxis

• Fördel att öva processer och rutiner för nyckelrullning 
under normala och kontrollerade förhållanden
• Till skillnad mot onormala förhållanden, som när en nyckel röjts

• Stor utmaning
• Involverar oräkneliga deltagare (resolvrar)

• Ingen testmiljö kan täcka alla möjliga fall
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Byte av tillitsankare

• Tillitsankare konfigureras in direkt i valideraren för 
DNSSEC
• OM automatiska uppdateringar av tillitsankare för 

DNSSEC (RFC 5011) är påslaget och fungerar så sker 
nyckelrullningen med automatik

• Annars krävs någon form av manuell hantering
• Lägg till den nya KSK:n före den 11 oktober 2017 (förutsatt att 

allt följer planen)

• Ta bort den gamla KSK:n vid ett senare tillfälle
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Viktiga datum
• 2016-07-22 - Projektplanen publiceras för granskning och 

synpunkter

• 2016-10-27 KSK-2017 genereras

• 2017-02 KSK-2017 är operationellt färdig 

• 2017-03 KSK-2017 publiceras på IANA:s webbplats

• 2017-07-11 KSK-2017 publiceras i rotzonen

• 2017-10-11 Den nya KSK-2017 används för att signering av 
dnskey RR set

• 2018-01-11 KSK-2010 publiceras som revokerad

• 2018-03-22 KSK-2010 tas bort från rotzonen 

• 2018-08  KSK-2010 tas bort från alla HSM:er hos IANA

• 2018-08-31 KSK-rullningen bedöms vara avslutad
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Vad måste vi göra?

• Nätoperatörer som utför DNSSEC-validering 
uppdatera sina system med den nya nyckeln så att 
det validerar mot den nya KSK:n

• Att uppdatera KSK:n är väsentligt för att DNSSEC-
validering av DNS-resolvrar ska fortsätta att fungera 
efter övergången

• Utan den aktuella rotnyckeln (KSK) kommer 
DNSSEC-validering inte ske och DNS-resolvrar
kommer inte att svara på några DNS-frågor.
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Nyckelrullningen för rotzonen –
information och verktyg
• Mejllista:

• https://mm.icann.org/listinfo/ksk-rollover

• Följ ICANN på Twitter
• @ICANN Hashtag: #KeyRoll

• Webbplats:
• https://www.icann.org/kskroll

• Testbädd för automatisk rullning:
• https://automated-ksk-test.research.icann.org/
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Användbara verktyg för DNSSEC

• Testa implementationen
• Zonemaster från IIS/Afnic

https://zonemaster.se

• DNSSEC Analyzer från Verisign Labs
https://dnssec-debugger.verisignlabs.com/

• DNSViz – A DNS Visualization Tool från Sandia National 
Laboratories
http://dnsviz.net/
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Kan jag kontrollera om en domän 
är signerad? Jajamensan!

https://dnssec-name-and-shame.com/
http://zonemaster.se/
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Aktuell statistik för toppdomäner
med DNSSEC
• DNSSEC Deployment Report

• Tue Jun 13 23:16:08 UTC 2017

• Total TLDs: 1534 

• Signed TLDs in root: 1382 (DS in root zone)

• Recently added: xn--mgbaakc7dvf. (06/10/2017)

http://dnssec-deployment.icann.org/dctld/

http://stats.research.icann.org/dns/tld_report/
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