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Varför byter man nyckel i rotzonen 
(från 2017)? Samma anledning!

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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Viktiga datum (ursprunglig plan)
2016-07-22 – Projektplanen publicerades

2016-10-27 KSK-2017 genererades

2017-02 KSK-2017 redo att tas i drift

2017-03 KSK-2017 publicerades på IANA:s webb

2017-07-11 KSK-2017 publicerades i rotzonen

2017-10-11 Ny KSK-2017 används för signering av dnskey RR-set 

2018-01-11 KSK-2010 publicerad som revokerad (ogiltig)

2018-03-22 KSK-2010 borttagen från rotzonen

2018-08  KSK-2010 borttagen från alla IANA:s HSM:er

2018-08-31 KSK-rullningen avslutad
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Ny tidplan
27 September 2017 – KSK-rullningen uppskjuten

18 December 2017 – Uppdatering av projektplanen för Root KSK Rollover-projektet

1 Februari 2018 – Remiss av ett utkast till tidplan

1 Februari 2018 – Publicering av den föreslagna planen för den fortsatta nyckelrullningen

23 April 2018 – Sammanställning av remissvaren på planen publiceras

13 Maj 2018 – ICANN:s styrelse ber om råd från RRSAC, SSAC och RZERC om planen

18 Juli 2018 – Minimal användarpåverkan förväntas från nyckelrullningen

22 Augusti 2018 – ICANN publicerar en omfattande guide om vad man kan förvänta sig under nyckelrullningen

16 September – ICANN:s styrelse godkänner genomförandet av nyckelrullningen

11 October 2018 16:00 UTC – Nyckelrullning!
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Vem behöver göra vad?

Nätoperatörer som validerar DNSSEC-signaturer måste 

uppdatera sina system med den nya KSK:n för att fortsätta 

validering. Detta sker med automatik i moderna och uppdaterade 

programvaror.

Uppdatering av KSK är viktigt för att få DNSSEC-validering av 

DNS-resolvrar att fortsätta fungera korrekt efter övergången.

Utan den nya nyckeln (KSK) kommer DNSSEC-validering inte att 

utföras och DNS-resolvrar kommer inte svara på några DNS-

frågor.
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Nyckelrullning i rotzonen –
information, tips och råd
Utöver det som finns på  https://www.icann.org/kskroll har det publicerats mängder av information och artiklar inför nyckelrullningen:

Red Hat: https://www.redhat.com/en/blog/what-you-need-know-about-first-ever-dnssec-root-key-rollover-october-11-2018

Internet Society: https://www.internetsociety.org/blog/2018/10/are-you-ready-how-to-prepare-for-the-dnssec-root-ksk-rollover-on-

october-11-2018/

CircleID: http://www.circleid.com/posts/20180924_the_root_ksk_rollover_what_does_it_mean_for_me/

ISC2 “Operational Notification”: https://kb.isc.org/docs/aa-01529

US-CERT alert:  https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2018/09/27/DNSSEC-Key-Signing-Key-Rollover

Singapore CERT: https://www.csa.gov.sg/singcert/news/advisories-alerts/singcert-technical-advisory-on-dnssec-root-zone-key-

signing-key-rollover

Suse: https://www.suse.com/c/dnssec-root-zone-ksk-rollover-11th-of-october/

Det finns säkert mer!
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