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ABSTRAKT 
V práci je popsán protokol DNS, zprávy, které při své komunikaci tento protokol 

používá. Práce popisuje protokol od jeho vzniku, důvody, proč vznikl, popisuje 

funkčnost protokolu. Dále se zabývá multicastovými možnostmi překladu jmen, 

konkrétně probírá mDNS a LLMNR. V druhé části je podrobně popsána struktura a 

využití jednotlivých zpráv. V poslední části práce je popsán návrh vlastního programu, 
který byl na základě získaných poznatků navržen. Samostatná kapitola práce je 

věnována podrobnému popisu programu a jeho jednotlivým částem. Velká část je také 

věnována testování programu. Jsou zde popsány problémům, které během vývoje 

programu nastaly a jejich řešení. 
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ABSTRACT 
This thesis describes DNS protocol and messages it uses to obtain desired 

information. The protocol is described from its creation and occasions that caused the 
creation of the protocol. Later on are discussed multicast capabilities of name resolution 
this section is focused on mDNS and LLMNR. In the second part is detailed description 
of the structure of the messages and their useage. In the last part is described the design 
of the application, which was based on the specifications listed in RFCs. One chapter is 
devoted to a detailed description of the application and its individual parts. A large part 
is devoted to the testing. There are also described problems that occurred during 
application development and their solutions. 
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ÚVOD 
Tato práce se zabývá popisem protokolu DNS, zpráv, které jsou používány při 

komunikaci. Protokol DNS je velmi důležitý stavební kámen internetu, neboť bez něj 

bychom si byli nuceni pamatovat všechny IP adresy, místo pro člověka jednodušších, 

doménových jmen. Na začátku této práce je popsáno, co vedlo ke vzniku tohoto 

protokolu a části, které jsou nutné pro jeho provoz. Jsou popsány i nejdůležitější zprávy, 
za pomoci nichž probíhá výměna záznamů a hledaných informací. Podrobně je popsána 

hlavička DNS zprávy, stejně tak i sekce dotazů a odpovědí na ně. 

Další části se věnují popisu dalším možnostem překladu doménových jmen na IP 

adresy. Konkrétně jsou probrány mDNS, což je multicastová varianta protokolu DNS. 

Část práce je věnována také LLMNR (Link-local multicast name resolution), což je 

lokální linkový multicastový překlad jména. 

V další kapitole je popsána struktura jednotlivých záznamů. Tato struktura je 

většinou také znázorněna graficky a je doplněna popisem a použití jednotlivých 

záznamů. 

V praktické části je podrobně popsán navržený DNS klient a základní funkční 

mechanismy. Samostatná část je věnována vlastnímu testování programu a odladění 

nastalých chyb.  
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Vznik protokolu DNS 
Vznik aplikačního protokolu DNS (Domain Name System) vede až k počátkům 

internetu. Dříve všechna jména byla spravována jednou institucí, a to Network 
Information Center (NIC) v jediném souboru (HOSTS.TXT), které bylo přenášeno 

pomocí FTP (file transfer protocol) všem ostatním hostům v síti. Přenos tohoto souboru 

při vzniku nové verze byl náročný na prostředky sítě. Postupem času se také změnil 

charakter sítě. Přibývalo více lokálních sítí a některé organizace spravovaly vlastní 

jména a adresy. Tyto organizace však při každé změně musely počkat, až NIC změní 

obsah souboru HOSTS.TXT, aby se změny v rámci organizace projevili i na Internetu. 
Postupem času také rostl zájem strukturovat vlastní jmenný prostor. 

Pod tlakem těchto okolností vzniklo několik nápadů, jak lépe spravovat doménová 

jména. Návrhy se lišily, ale společným bodem bylo hierarchické rozdělení jmenného 

prostoru za pomoci „.“ (tečky) [1].  

1.2 Design DNS 
Hlavní cíl DNS protokolu je vytvoření konzistentního jmenného prostoru, lehce 

přístupného lidem. S postupným rozrůstáním sítě se zvětšovala i velikost databáze, 
četnost aktualizací naznačuje, že jednotlivé databáze musí byt spravovány distribuovaně 

po různých serverech. Aby se zamezilo přílišnému opakování stejných dotazů, tak si 

dotazující se stanice ukládá odpovědi serveru do paměti pro pozdější použití. Díky 

rozsahu databáze je zbytečné pokoušet se získat celou kopii jmenné databáze. Je 
výhodnější pouze zasílat dotazy na konkrétní překlady jmen na adresy. Komunikace se 
serverem je nezávislá na použité přenosové technologii. Je možné používat spojovanou 

i nespojovanou službu. Tato volba záleží pouze na implementaci klienta. Pro některé 

aplikace je však lepší použít spojovanou službu (například aktualizace databáze) [1].  

 

Vlastnosti DNS serveru 
Ve specifikaci RFC 1034[1], byly uveřejněny předpoklady pro ideální použití a 

implementaci DNS serveru. Tyto předpoklady se vypořádávají s chybami vyplývajících 

z problémů použití obecných databází. 

Velikost databáze bude zpočátku malá, ale postupem času bude narůstat, jak budou 
přibývat e-mailové schránky a další informace přidané do doménového systému. 

Většina informací se bude měnit jen zřídka (e-mailové schránky, statické adresy 

serverů), ale i tak by se měl systém být schopný vypořádat s rychlými změnami a to 

v řádu sekund nebo minut). 

Oblast spravovaná jednou organizací bude mít své vlastní jmenné servery a měla 

by poskytovat záložní servery a to buď na vlastních serverech, nebo na cizích. Jména by 
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neměla obsahovat identifikátor sítě, adresy a podobně, aby se předešlo problémům.  

Klienti systému by měli preferovat důvěryhodný server v rámci vlastní domény 

před jmennými servery z jiných oblastí. 

Přístup k informacím je důležitější než rychlost aktualizací. Tudíž aktualizace 

záznamů se volně šíří sítí a postupně aktualizuje záznamy. Pokud není aktualizace 

dostupná v důsledku chyby sítě nebo serveru, tak je běžnou praxí věřit starému záznamu 

než dojde k aktualizaci. Obecně se budou aktualizace šíří s definovanou dobou na 
obnovení záznamu. Distributor nastaví čas vypršení záznamu a tazatel si musí po 

vypršení této doby požádat o zaslání nové informace. Ve speciálních případech se může 

nastavit tento interval velmi malý nebo majitel může zakázat ukládání záznamu do 

paměti. 

V tomto systému databáze může nastat, že jmenný server nebude znát odpověď na 

zaslaný dotaz. Může se s tím vypořádat dvěma způsoby. Může použít rekursivní dotaz, 

což znamená, že server, který dostane dotaz, na který nezná odpověď, tak odešle tento 

dotaz na další server. Druhou možností je použit „iterativní způsob“, tedy odkázat 

klienta na další server a nechat ho, aby si zaslal žádost sám. Oba přístupy mají své 

výhody i nevýhody, ale iterativní způsob je preferovaný pro datagramovou službu. DNS 
protokol vyžaduje implementaci iterativního způsobu, ale rekurzivní přístup při 

implementaci nutný není. 

Přepokládá se, že data v systému DNS jsou uložena do souboru a rozšířena mezi 

různé servery. Tyto soubory jsou většinou textové a spravované administrátorem. 

Formát souboru je standardizován a dá se k němu tedy přistoupit (přes FTP, email atd.). 
Toho se dá využít, když chce organizace vlastní doménu, ale nechce vlastní jmenný 

server. Organizaci pak stačí mít vlastní soubor dat a ten jen poslat je cizímu 

administrátorovi a ten nahraje data na server. 

K datům na serveru se přistupuje pomocí tzv. resolveru[1]. 

1.3 Části DNS 
DNS se skládá ze tří hlavních částí: 

- Doménové oblasti a záznamy, které jsou specifikovány ve stromové struktuře. 
Záznamy jsou přiřazeny k jednotlivým doménovým jménům.  

- Jmenné servery jsou servery, které schraňují informace o doménových 

oblastech. Tyto servery uchovávají informace o jakékoliv oblasti a udržují si 

záznamy o dalších jmenných serverech, které mají informace o dalších 

doménových oblastech. Jmenné servery, které mají úplné informace o dané 

oblasti, se nazývají autoritativní servery. Autoritativní informace se distribuují 
jednotlivým serverům v zónách a tyto servery pak tvoří zálohu pro autoritativní 

server v dané oblasti. 

- Resolvery jsou programy, které získávají informace od jmenných serverů. 

Resolvery musí být schopné přistupovat alespoň k jednomu serveru, většinou 

jsou resolvery implementovány přímo do systému, takže k nim mohou 
přistupovat i další programy, takže není potřeba implementovat další rozhraní 

mezi resolver a uživatelský program. 



 4 

Z pohledu uživatele je k systému DNS jako celku přistupuje přes jednoduché systémové 

volání. Na druhou stranu z pohledu resolveru se DNS systém stává z neznámého počtu 

jmenných serverů[1]. 

1.3.1 Domény 
Doménová jména tvoří strom s jedním kořenem, kde kořenem je kořenová doména. 

V každém uzlu stromu jsou informace o části jména, které je mu přiděleno a odkazy na 

své podřízené domény. Domény, které se nacházejí hierarchicky pod kořenovou 

doménou, se nazývají domény nejvyšší úrovně. Mohou byt buď tematické (např. com, 

edu apod.) nebo státní (cz, sk, atd.). Strom je administrativně rozdělen do zón, které 

spravují různí správci, přičemž tyto servery obsahují autoritativní informace o dané 

zóně. 

Jak již bylo zmíněno, doménové jméno se skládá z několika částí oddělených 

tečkami. Na konci doménového jména se nacházejí domény nejvyššího řádu a směrem 
doleva se jméno postupně konkretizuje. Například utko.feec.vutbr.cz. Teoreticky mohou 
jednotlivé části mít 63 znaků, celé jméno však nesmí přesáhnout délku 255 znaků. 
Celkově může mít doména až 127 úrovní, ale některé implementace mohou mít rozsah 

omezen[1].  

Jak již bylo řečeno, domény jsou rozděleny na menší oblasti, které se nazývají 

zóny. V jednotlivých zónách jsou již samostatné DNS servery. Dalo by se říci, že 

počítače, které mají společný primární DNS server patří do jedné zóny. Stanice, které 

mají stejné jméno domény, patří do stejné domény[2].  

1.3.2 DNS servery 
 

DNS servery mohou plnit více rolí, podle funkce, kterou v dané zóně vykonává. 

- Primární server – na tomto serveru vznikají data, která jsou dále šířena. 
Pokud je třeba udělat změnu v rámci domény, tak se provedou na 

primárním serveru. Každá zóna má jeden primární server. 

- Sekundární server – tento server průběžně aktualizuje svá data podle 

primárního serveru. Tvoří tak kopii a zálohu pro případné poruchy 
primárního serveru. Každá doména má alespoň jeden sekundární server. 

Pro přenos dat mezi primárním a sekundárním serverem se používá TCP protokol, 

jedná se o tzv. zónový přenos (zone transfer). Typ odpovědí se liší od druhu serveru, 

který je vyslal. V rámci zóny jsou informace od obou serverů autoritativní. Ty jsou 
brány jako nejsprávnější. Pro běh sítě jsou však potřeba informace i o jiných částech 

internetu než jen o vlastní zóně. Jedná se o data o kořenových serverech a dalších DNS 

serverech. Tyto informace jsou považovány jako neautoritativní, stejně jako odpovědi, 

které server získal z jiných DNS serverů. Označením odpovědi jako neautoritativní 

znamená, že informace nepochází z databáze serveru, který odpověď odeslal [1][2]. 
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1.3.3 Kořenové (root) servery 
Kořenové (root) servery jsou velmi důležitou částí Internetu. Závisí na nich většina 

operací prováděných na Internetu. Na těchto serverech je uložen kořenový soubor 

„named.root“ potřebný k inicializaci paměti DNS serverů. Tedy, aby servery věděly, jak 

se připojit na kořenové servery. V tomto souboru je uloženo, kde se nachází další 

kořenové DNS servery. Soubor je veřejně přístupný na stránkách organizace IANA, 

která soubor také vytváří a upravuje. Dalším souborem, který se nachází na kořenových 

serverech je „root.zone“. Tento soubor obsahuje domény jako .cz .sk apod. s adresami 
na další servery. 

Kořenový server je označení pro 13 serverů. Ve skutečnosti jde o velký počet serverů. 

Jsou nakonfigurovány jako kořenové pro svou zónu. Tyto servery jsou rozmístěny různě 

po světě. Jména serverů a další informace jsou zobrazeny v Tabulka 1 [3] . Tabulka byla 
převzata ze zdroje [3]. 

Tabulka 1: Přehled kořenových DNS serverů 

Jméno serveru IPv4, popř. i IPv6 Adresa Vlastník 
a.root-
servers.net 198.41.0.4, 2001:503:ba3e::2:30 VeriSign, Inc. 

b.root-
servers.net 192.228.79.201 University of Southern California 

(ISI) 
c.root-
servers.net 192.33.4.12 Cogent Communications 

d.root-
servers.net 199.7.91.13, 2001:500:2d::d University of Maryland 

e.root-
servers.net 192.203.230.10 NASA (Ames Research Center) 

f.root-servers.net 192.5.5.241, 2001:500:2f::f Internet Systems Consortium, Inc. 
g.root-
servers.net 192.112.36.4 US Department of Defence (NIC) 

h.root-
servers.net 

128.63.2.53, 
2001:500:1::803f:235 US Army (Research Lab) 

i.root-servers.net 192.36.148.17, 2001:7fe::53 Netnod 

j.root-servers.net 192.58.128.30, 
2001:503:c27::2:30 VeriSign, Inc. 

k.root-
servers.net 193.0.14.129, 2001:7fd::1 RIPE NCC 

l.root-servers.net 199.7.83.42, 2001:500:3::42 ICANN 
m.root-
servers.net 202.12.27.33, 2001:dc3::35 WIDE Project 
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1.4 Popis protokolu DNS 
DNS je, jak již bylo řečeno, aplikační protokol. Z hlediska ISO/OSI modelu leží na 

7. vrstvě. K jeho přenosu se používá transportní protokol UDP i TCP, v obou případech 

se využívá portu 53. Protokol se používá na překlad doménových jmen na IP adresy. 

Zapamatování velkého počtu adres je pro uživatele internetu nepohodlné. Proto se 

používá protokol DNS. Uživateli tak stačí např. do prohlížeče zadat www.vutbr.cz a 
prohlížeč sám zavolá resolver, který mu zjistí IP adresu, která se za tímto názvem 
schovává. Jedinou výjimkou z tohoto systému je DNS server sám, který musí byt zadán 

IP adresou. 

1.4.1 Zprávy protokolu DNS 
Při komunikaci s DNS serverem se vyměňují různé zprávy, které mají sjednocený 

formát. Některé části jsou vždy přítomny, jiné se ve zprávě vyskytují jen někdy. 
Obrázek 1 znázorňuje strukturu zpráv. 

 

Obrázek 1: Zprávy používané DNS 

Hlavička je ve zprávě vždy, jsou zde specifikovány další přítomné části zprávy a 

také určuje, jestli se jedná o dotaz nebo odpověď. Část Dotaz obsahuje pole nutná pro 

popis dotazu na jmenný server. Jedná se o pole jako druh dotazu (QTYPE), třída dotazu 

(QCLASS) a samotné jméno (QNAME). Poslední 3 části mají stejný formát. Sekce 

Odpověď obsahuje záznamy, které odpovídají na dotaz. Autorita obsahuje informace, 
které ukazují na autoritativní jmenný server. Další záznamy obsahují dodatečné 

záznamy, které se pojí s dotazem, ale nejsou přesnou odpovědí na otázku[4]. 

http://www.vutbr.cz/
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1.4.2 Hlavička 
Hlavička DNS protokolu se skládá z dalších 6 částí, strukturu znázorňuje Obrázek 

2 [4]. 

 

Obrázek 2: Struktura hlavičky 

Význam jednotlivých polí je následující: 

ID  je 16 bitový identifikátor zprávy přidělený programem, které dotaz 

vyslal. Tento identifikátor je zkopírovaný do odpovědi.  
 

QR  jednobitové pole, které určuje, jestli je tato zpráva dotaz (0) nebo 

odpověď (1) 

OPCODE je 4 bitové pole, které označuje druh dotazu. 

0 obyčejný dotaz (QUERY) 

1 reverzní dotaz (IQUERY) 

2 dotaz na stav serveru (STATUS) 

3-15 rezervováno pro budoucí použití 

AA   Autoritativní odpověď – tento bit bývá nastaven v odpovědi a znamená, 

že odpovídající server je autoritativní server pro danou oblast. 

V odpovědi se však může vyskytovat více majitelů. Hodnota AA se 
vztahuje k záznamům, které přímo odpovídají na dotaz nebo k prvnímu 

záznamu v odpovědi.  

TC  Rozdělení (Truncation) – znamená, že zpráva byla rozdělena kvůli délce 

přesahující povolenou velikost zprávy. 

RD  Rekurze vyžadována – tento bit může byt nastaven jen v dotazu. Pokud je 
RD bit nastaven, tak to nutí server vyhledat odpověď rekurzivně. 
Podpora rekurze je volitelná. 

RA  Dostupná rekurze – tento bit bývá nastaven v odpověď a znamená, že 

server podporuje rekurzivní dotaz. 

Z Rezervováno pro budoucí použití. Musí byt nula ve všech odpovědích i 

dotazech. 

RCODE Čtyř bitové pole je nastaveno v odpovědi a má následující hodnoty: 
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  0 Bez chyby 

1 Chyba formátu – server nebyl schopný interpretovat dotaz  

2 Chyba Serveru – server nebyl schopný zpracovat zprávu kvůli chybě. 

3 Chyba jména (Name Error) – Má význam jen pokud jsou odpovědi od 

autoritativního serveru. Tato chyba znamená, že hledané doménové 

jméno neexistuje.  

4 Neimplementováno – Server nepodporuje zaslaný typ dotazu.  

5 Zamítnuto – Server odmítl provést akci. 

6-15 Reservováno pro budoucí použití. 

QDCOUNT  Je to 16 bitová hodnota, která určuje počet záznamů v odpovědi. 

ANCOUNT  16 bitová hodnota udávající počet odpovědí 

NSCOUNT  16 bitová hodnota specifikující počet autoritativních záznamů. 

ARCOUNT  16 bitová hodnota, která udává počet záznamů v dalších záznamech. 

 

Obrázek 3: Rekurzivní vyhledávání 
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Pokud stanice žádá rekurzivní vyhledávání dotazů, tak to znamená, že server bude 

muset postarat o získání informace, pokud ji nezná. Stanice tedy zašle dotaz místnímu 
DNS serveru, pokud server nezná odpověď, zeptá se root serveru, kde ji hledat. Root 

server jej odkáže na servery spravující nejvyšší doménovou oblast (TLD) daného 

dotazu. Server se tedy zeptá těchto serverů a ty jej odkáží na primární server pro dané 

doménové jméno. Server tedy zašle dotaz primárnímu serveru a odtud již získá 

hledanou IP adresu. V posledním kroku zašle získanou informace stanici, která dotaz 

serveru zaslala. V nejhorším případě to zabere 8 zpráv, než se klient dozví hledanou ip 

adresu. Obrázek 3 znázorňuje celý proces. 

V případě, že server rekurzivní vyhledávání nepodporuje nebo v zadaném dotazu je 

explicitně uvedeno, že se rekurze použít nemá, odkáže místní server stanici pouze na 

další DNS server, s informacemi o hledaném doménovém jméně. 

1.4.3 Dotaz 
Tato sekce nese samotné doménové jméno, ke kterému potřebujeme zjistit IP 

adresu. Obsahuje QDCOUNT zpráv (většinou jednu), každý záznam má obdobnou 
strukturu, kterou znázorňuje Obrázek 4 [4]: 

 

Obrázek 4: Skladba bloku dotazu 

 

QNAME  Obsahuje doménové jméno jako posloupnost částí adresy. Vždy jedna 

část začíná počtem bitů a za ní následuje daný počet bitů a tak dále. Celé 

doménové jméno, je pak zakončeno 8 bity nul.  

QTYPE  2 bytové číslo, které určuje typ dotazu. V tomto poli mohou být hodnoty, 

které jsou v poli Typ spolu s dalšími, kterou jsou v RR (resource 
records). 

QCLASS  2 bytové číslo udávající třídu dotazu, například IN (1) pro Internet.  

1.4.4 Záznamy - Resource records 
Odpověď, Autorita a další záznamy sdílejí stejný formát zprávy. Proměnný počet 

záznamů, které jsou uvedený v hlavičce. Každý z RR má formát, jak uvádí Obrázek 5. 
Čerpáno z literatury[4]. 
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Obrázek 5: Pořadí prvků v Resource records 

 

NAME  Doménové jméno, ke kterému se záznam vztahuje 

TYPE  2 byty určující význam dat v poli RDATA 

CLASS 2 byty, které určují třídu dat v poli RDATA 

TTL 32 bitová hodnota udávající dobu (v sekundách), jak dlouho může být 

záznam uložen v paměti před tím než by měl být zahozen. Nula znamená, 

že by se záznam vůbec neměl ukládat do paměti.  

RDLENGTH 16 bitová hodnota, která udává počet oktetů v poli RDATA. 

RDATA  Řetězec s proměnnou délkou obsahující různé informace. Obsah souvisí 

s tím, co je udáno v polích TYPE a CLASS.  

1.5 mDNS 
mDNS, tedy multicast DNS, je doplňující technika běžného DNS. Byl vytvořen s cíle 

ulehčit IP komunikaci a autokonfiguraci. mDNS se neliší zásadně od běžného DNS. 

Využívá většinu jeho principů, formátů zpráv. Lze předpokládat, že jakékoliv jméno, 

které končí „.local.“ je platné pouze v rámci linky a tato jména mají význam pouze 
v této doménové oblasti. To odpovídá IPv4 adresám z rozsahu 169.254.0.0/16 nebo 
IPv6 adresám z rozsahu FE80::/10. Všechna jména, která končí „.local.“ musí být 

poslána na multicastovou adresu 224.0.0.251:5353 (nebo v IPv6 FF02::FB) [5]. 

1.5.1 Znaková sada mDNS 
Z historického hlediska mělo DNS velmi omezenou sadu použitelných znaků. 

Jedná se pouze o 26 písmen, 10 čísel a pomlčku. Pokusy napravit tento problém byly 

značně omezeny především kvůli starým implementacím DNS. Vlastní specifikace 
nijak neomezuje sadu znaků a dobrá implementace DNS je schopná zvládnout libovolné 
8 bitové znaky bez problému. Blíže je tohle prodiskutováno v „Clarifications to the 
DNS Specification” (RFC 2181[6]), kde je výslovně řečeno, že jména v rámci DNS 

mohou obsahovat libovolné 8 bitové znaky. Nicméně stará pravidla ARPANETu 

vyžadovala, aby jména obsahovala pouze písmena, čísla a pomlčky (RFC 1034[1]). 
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Vzniká domněnka, že protokol DNS je nedokonalý a jeho implementace nezvládne 8 
bitové znaky. Bylo by však přesnější říct, že může existovat špatná implementace, která 

nezvládne 8 bitové znaky. Multicast DNS je však nový protokol, a proto všechna jména 

musí použít znakovou sadu UTF-8 (RFC 3629 [7]) „Net-Unicode” (RFC 5198 [8]). Pro 
jména, která používají pouze US-ASCII (RFC 0020 [9]) písmena, čísla a pomlčku, je 

kódování UTF-8 stejné, tudíž jsou kompletně kompatibilní. Znaky, které nejde zobrazit 

pomocí US-ASCII, se použije UTF-8. V rámci mDNS se nesmí použít žádné jiné 

kódování. Tento protokol stejně jako běžné DNS nerozlišuje velké a malé písmena. 
Tudíž na dotaz „tiskarna.local.“ by měla odpověď i tiskárna se jménem 
„Tiskarna.local.“ [5]. 

1.5.2 Zprávy v mDNS 
Ve specifikaci z roku 1987 (RFC 1035 [4]) je vyžadováno, aby DNS zprávy nesené 

protokolem UDP nebyly delší než 512 bytů (bez IP nebo UDP hlaviček). Pro pakety 
nesené přes WAN (Wide-area network) to bylo žádoucí. Pro zprávy v rámci linky a v 

dnešních sítích není takového opatření třeba. Nemohou nastat žádné problémy s 
omezením velikosti paketů na cestě. Zprávy v mDNS mohou teoreticky dosahovat 

velikosti, kterou dovoluje fyzická linka. Maximální velikost zprávy, kterou ethernet 
dovoluje je 9000 bytů, včetně IP a UDP hlaviček. Takhle velikých zpráv by se mělo 

použít pouze v nejnutnějším případě a mělo by se tomu spíše vyhnout a zprávy spíše 

udržovat ve velikosti do 1500 bytů. Je tomu z toho důvodu, že některé procesory mohou 

přejít do úsporného režimu a zpracování paketů, konkrétně jejich složení, může nechat 

na síťové části a ta nemusí podporovat tyto jumbo pakety[5]. 

1.5.3 Formát zpráv mDNS 
V této části jsou popsány zprávy, které používá mDNS. Dále jsou zde popsány 

specifika, která je potřeba implementovat[5]. 

 
ID (Query Identifier) 

Pro mDNS je doporučeno, aby přijímalo také nevyžádané zprávy. Týká se 

převážně stanic, které se nově spouštějí nebo obecně se znovu připojují na síť. Tyto 
zprávy mohou obsahovat užitečné informace, které může stanice v pozdějším provozu 

použít bez nutnosti vysílání nového dotazu. Z toho důvodu by měly všechny 

implementace mDNS zpracovat všechny multicastové zprávy nesoucí odpověď bez 

ohledu na obsah pole ID. Předpokládá se, že je důležitější vědět obsah mDNS zprávy, 

než vědět, která zpráva vyvolala tuto odpověď. Proto by v mDNS zprávách žádajících o 
překlad na IP adresu mělo byt ID nastaveno na 0. Naproti tomu v odpovědích na mDNS 

musí být ID nastaveno na 0 a na příjímací straně musí být ID ignorováno. V některých 

zastaralých implementacích se musely hodnoty ID shodovat. 

Stejně jako v běžném DNS se zprávy ukládají do paměti pro pozdější použití. 

Zprávy jsou v paměti uloženy po dobu TTL[5]. 
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QR (Query/Response) Bit 

Zde platí stejná specifika jako v běžném DNS. QR bit je při dotazu 0 
a v odpovědi 1. 
 

OPCODE 

V odpovědi i v dotazu musí být OPCODE nastaven na 0, neboť mDNS podporuje 
pouze standardní dotazy. Zprávy s jinou hodnotou jsou bez jakéhokoliv upozornění 

zahozeny.  
AA (Authoritative Answer) Bit 

V dotazech tento bit musí být nastaven na 0 a příjmu zprávy je jeho hodnota 

ignorována. Oproti tomu v odpovědi musí být nastaven na 0, jinak by to znamenalo, že 

je zde nějaké jiné místo, kde by se dala získat lepší informace. Jeho hodnota při příjmu 

musí být také ignorována. 

 

Shrnutí 

Běžné, unicastové, DNS a mDNS spolu sdílejí většinu základních nastavení a 

rozhraní, pojmenování, syntaxi, typy atd. Jsou zde však některé nutné rozdíly, které si 

vynutilo použití multicastových zpráv. 

Rozdíly mezi mDNS a unicastovým DNS, mDNS: 

- Používá multicast 

- Používá UDP port 5353 místo 53 

- Používá se v přesně definovaných částech jmenného prostoru 

- Nepoužívá SOA záznamy 

- Používá pouze UTF-8 kódování 

- Umožňuje, aby jména byly 255 bytů dlouhá 

- Umožňuje kompresi jmen v RDATA a další záznamy 

- Povoluje větší UDP pakety 

- Dovoluje více než jedno jméno na překlad v dotazu 

- Definuje přesnější výsledky pro zprávy s QTYPE „ANY“ a QCLASS 

„ANY“ 

- Používá TC bit, aby bylo zřejmé, že přijdou další odpovědi 

- Ignoruje pole ID 

- Nevyžaduje opakování otázky v odpovědi 

- Používá nevyžádané zprávy k získání nových záznamů 

- Používá NSEC jako neexistující záznam 

- Definuje unicastový bit v RR class odpovědi  

- Definuje bit vymazávající záznamy v paměti. Je v RRclass záznamech 
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- Používá hodnotu RR TTL 0 pro indikaci, že záznam byl smazán 

- Doporučuje AAAA záznamy v sekci dalších záznamů, když odpovídá na 

dotazy typu A a naopak 

- Zkoumá dotazy, aby zabránil opakování stejných dotazů 

- Zkoumá odpovědi, aby zabránil opakování odpovědí[5] 

 

Předpoklady pro IPv6 

Počítače používající pouze IPv4 adresy si nejsou vědomé možné přítomnosti IPv6 

hostů na síti, i když jsou na stejné ethernetové síti a naopak. Z tohoto důvodu může mít 

každé fyzické rozhraní dvě spolu nesouvisející zóny, jednu pro IPv4 a druhou pro IPv6.  
Tyhle zóny od sebe musí byt odděleny i z praktického hlediska, proto tenhle stav není 

nijak překvapivý. V případě dual-stacku (IPv4/IPv6) mohou počítače pracovat v obou 
zónách, tudíž jsou počítače dosažitelné v obou zónách. Navenek to pak vypadá, jakoby 

uživatel měl vícenásobné připojení (tzv. multihoming). Jedno pro IPv4 druhé pro IPv6. 

Pokud takový uživatel vyšle zprávu NSEC, tak za předpokladu, že používá stejné jméno 

pro IPv4 i IPv6, tak taková zpráva znamená, že uživatel má A i AAAA záznamy[5]. 

1.5.4 Výhody multicastových odpovědí 
Na počátku vývoje protokolu se diskutovalo o výhodách multicastového přenosu. 

V tomhle případě mohou multicastové odpovědi zmenšit celkovou multicastovou zátěž 

na síti z několika důvodů. 

- Jedna multicastová odpověď může být zachycena více zařízeními. 

- Zamezuje vícenásobným dotazům na stejnou otázku. Když jedna stanice 
vyšle dotaz, všechny ostatní vidí odpověď. 

- Pasivní kontrola chyb. Pokud stanice vidí dotaz, ale nevidí odpovídající 

odpověď, může této informace využít a okamžitě smazat staré údaje 

z paměti. Tak je dosažena stejná úroveň kvality, která by jinak vyžadovala 
zavedení nižší časy uložení (nižší TTL) a častější dotazy na DNS server, 

čímž by vzrostla zátěž na síti. 

- Pasivní detekce konfliktů. Jelikož odpovědi mohou být čteny všemi, tak se 

může odhalit i konflikt vzniklý při přidělení jména, i když doménové jméno 
bylo předtím jedinečné. Pokud by odpovědi nebyly zasílány multicastově, 

tak by se musel implementovat jiný způsob kontroly, což by opět zatížilo 

síť. 

- Stálost i při špatné konfiguraci. Lokální linkové multicastové vysílání 

projde virtuálně přes každou myslitelnou chybu v konfiguraci. Dokonce, 
i když máte spojené zařízení s různou IP adresou, maskou sítě, výchozí 

bránou a DNS serverem. Pakety odeslané jakýmkoliv zařízením cílené na 

lokální linkovou multicastovou adresu budou stále doručena všem stanicím 
v lokální síti. Toto může být velmi užitečné zvláště při řešení problémů 

v síti, neboť to zajišťuje přímý komunikační kanál mezi klientem a 

serverem. Tato komunikace funguje bez závislosti na ARP protokolu, 
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směrovacích tabulkách a podobně. Můžeme tedy s daným zařízením 

komunikovat i bez přesné znalosti IP adresy a bez závislosti na dalších 

protokolech běžících v dané síti. 

- A další[5].  

1.6 Lokální linkový multicastový překlad jména (LLMNR) 
Tato část se zabývá popisem překladu jmen pomocí LLMNR. Tato metoda je 

založena na principu podobném DNS, zachovává formát paketů a podporuje všechny 

současné formáty DNS, typy i třídy. LLMNR pracuje na jiném portu než DNS, dokonce 

používá i odlišnou paměť.  

Jelikož LLMNR pracuje pouze na lokální lince, tak se nedá považovat za náhradu 

DNS. Díky lokálním linkovým multicastovým adresám se nemohou zprávy šířit za 

směrovače a nemohou tedy zahltit síť. Existuje i varianta, kdy se LLMNR posílá přímo 

na IP adresu, tedy jako unicastová zpráva. LLMNR pro IPv4 je blíže projednáno 

v RFC 2365[10].  

1.6.1 Překlad jména pomocí LLMNR 
LLMNR dotazy jsou posílány a přijímány na portu 5355. Multicastová adresa 

v IPv4, na které uživatelé poslouchají a na kterou se posílají odpovědi, je 224.0.0.252. 
Stejná adresa pro IPv6 je FF02:0:0:0:0:0:1:3. Většinou jsou stanice nakonfigurované 

jako LLMNR odpovídač (nebo také stanice odpovídající na dotazy) a odesílatel 
(stanice, která přijímá LLMNR zprávy, ale neodpovídá na dotazy), ale být tomu tak 

nemusí. Host může být nakonfigurován jako odesílatel, ale nemusí být nutně odpovídač. 
Stanice nakonfigurovaná jako odpovídač se musí chovat i jako odesílatel. 

 
 Typický průběh výměny zpráv je následující: 

- LLMNR odesílatel vyšle dotaz na lokální linkovou multicastovou adresu, 
pokud se nejedná o unicastovou zprávu, jak bylo zmíněno výše. 

- Odpovídač odpoví na tenhle dotaz pouze v případě, že jeho odpověď je 

autoritativní pro dané doménové jméno. Odpoví na multicastový dotaz tak, 

že vyšle unicastovou odpověď přímo jejímu odesílateli. 
- Odpověď je po jejím přijetí zpracována[10]. 

 

1.6.2 Formát LLMNR zpráv 
LLMNR je založeno na specifikaci DNS definované v RFC 1035 [4]. Jednotlivé 

implementace by měly odesílat odpovědi za pomoci UDP a to takové velikosti, aby 

nedošlo ke fragmentaci. Pokud není jisté, zda ke fragmentaci dojde nebo ne, tak je 
doporučeno použít maximální velikost 512 bytů. Implementace však musí podporovat 

UDP dotazy a odpovědi od nejmenších velikostí až po maximální velikosti jumbo 

rámců (9194 bytů). Přesněji to je 9216, ale odečítá se 22 bytů hlavičky, VLAN značky a 

CRC[10]. 
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1.6.3 Formát hlavičky 
Hlavička LLMNR je velmi podobná hlavičce běžného DNS, jak bylo popsáno 

v RFC 1035 [4]. Je tam však několik změn, hlavičku tohoto protokolu znázorňuje 

Obrázek 6 [10]. 

 

Obrázek 6: Hlavička LLMNR 

ID Je stejné jako v běžném DNS 

QR Má stejnou funkčnost jako v DNS podle specifikace RFC 1035 [4] 

OPCODE Tuto hodnotu zadává host, který dotaz vyslal, je kopírována i do 

odpovědi. Zprávy s nepodporovanou hodnotou tohoto pole jsou zahozeny 
bez jakéhokoliv upozornění. Jsou pouze definovány hodnoty pro dotaz a 

odpověď (hodnota 0). Další hodnoty můžou být implementovány 

v budoucnu. 

C Konflikt, tento bit znamená, že odesílatel přijal více LLMNR odpovědí 

na dotaz. V LLMNR odpovědi, pokud je tento bit nastaven, tak se 

znamená, že doménové jméno není unikátní. V takovém případě 

nedochází k přeposílání odpovědí. Odpovídající stanice nesmí odpovídat 

na LLMNR dotazy, kde je „C“ bit nastaven, ale mohou začít proces 

ověřování unikátnosti jmen. 

TC Rozdělení (Truncation), pokud je tento bit nastaven, tak to znamená, že 

zpráva byla větší, než je povoleno na lince. Bit nesmí být nastaven 

v LLMNR dotazu a pokud nastaven je, tak je přijímající stranou 

ignorován. V případě, že je bit nastaven v odpovědi, tak by měl odesílatel 

dotazu poslat stejný dotaz ještě jednou, ale za použití protokolu TCP na 

unicastovou adresu. Jakmile přijme odpověď na TCP dotaz, tak by měl 

smazat výsledky získané pomocí UDP s nastaveným TC bitem. Tato 

problematika je blíže popsána v RFC 2181 [6]. 

T Dočasný (Tentative), tento bit znamená, že odpovídač je autoritativním 

pro dané jméno, ale ještě neověřil unikátnost jména. Odpovídající stanice 
musí ignorovat tento bit, je-li nastaven v dotazu. Odpověď s nastaveným 

bitem „T“ je bez jakéhokoliv upozornění smazána. Pouze v případě, že se 

jedná o ověření unikátnosti, se zpráva zanechá, neboť může být 

detekován konflikt (C). 
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Z Rezervováno pro budoucí použití. Tyto bity musí byt nastaveny na 0 

v dotazech i odpovědích. Pokud je tomu jinak, tak jsou vždy ignorovány. 

RCODE Toto 4 bitové pole je nastavováno v LLMNR odpovědích. V dotazech je 
nastaven na 0, odpovídající zařízení hodnotu ignoruje a předpokládá, že 

je 0. Odpověď na multicastové dotazy musí mít hodnotu 0, jinak jsou 

takové zprávy bez upozornění zahozeny. V případě, že odpovídající 

zařízení je autoritativní pro dané jméno, ale ve zprávě se vyskytla chyba, 

tak by odpovídající zařízení mělo vyslat odpověď s RCODE nastavený 

na 0, ale bez jakýchkoliv záznamů a nastavit TC bit na 1. To způsobí, že 

dotazující se stanice vyšle dotaz ještě jednou za pomocí TCP. Jelikož 

stanice budou odpovídat pouze na dotazy, pro něž jsou autoritativní, tak 

nesmí odpovídající stanice odpovědět s RCODE nastaveným na 3 

(doménové jméno neexistuje), místo toho by neměly odpovídat vůbec. 

QDCOUNT Udává počet otázek v celé zprávě. V LLMNR může být v sekci pouze 
jedno hledané doménové jméno. Takže zprávy s hodnotou QDCOUNT 
jinou než 1 jsou bez upozornění zahozeny. 

ANCOUNT  V této části stejně jako v DNS je počet odpovědí ve zprávě. Pokud 

stanice dostane dotaz s hodnotou ANCOUNT jinou než 0, tak ji bez 

upozornění zahodí. 

NSCOUNT  Má stejný význam jako v DNS, s tím rozdílem, že zařízení, které 

odpovídá, musí zahodit jakýkoliv dotaz s NSCOUNT hodnotou jinou než 

0. 

ARCOUNT Udává stejně jako v běžném DNS počet záznamů v sekci dalších 

záznamů[10].  

1.7 DNS security extension (DNSSEC) 
Většina internetových služeb má již nějaké zabezpečení, je zde nebezpečí, podvržení 

doménového jména. DNSSEC zajišťuje, že záznamy získané od DNS serveru byly 
poskytnuty důvěryhodným zdrojem a nebyly nijak podvrženy nebo poškozeny. Služby 

používané ne internetu používají DNS pro překlad doménových adres na IP adresy. 

Pokud se někomu podaří tuto IP adresu zaměnit, může tak uživatele přesměrovat na 

libovolné místo na internetu a případně tak od uživatele získat důvěrné informace. Může 

se jedna například o stránky banky, kam uživatel zadává přihlašovací informace ke 

svému účtu. Takové informace lze velice snadno zneužít k nákupům na internetu. 

Uživatel nemá šanci zjistit, že se něco takového děje. Díky DNSSEC však lze ověřit 

pravost získaných informací [11].  

1.7.1 Funkce DNSSEC 
DNSSEC používá asymetrickou kryptografii. To znamená, že jeden klíč se používá pro 

zašifrování a druhý klíč se používá pro dešifrování informací. Vlastník domény 

vygeneruje soukromý a veřejný klíč. Soukromým klíčem jsou elektronicky podepsána 

data, která majitel domény do DNS zadává. Veřejným klíčem pak může uživatel ověřit 

pravost podpisu a dat. Veřejné klíče se zveřejňují u nadřazené autority. Pro domény .cz 
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je registrem domén .cz. I zde jsou ovšem data podepsána klíčem a veřejný klíč je předán 

nadřazené autoritě. Vznikne tak hierarchie, díky které se zajistí důvěryhodnost dat, 

pokud není v žádném bodě porušena a podpisy souhlasí. Výhodou celého tohoto 

systému je, že je zpětně kompatibilní se starší verzí DNS [11][12]. 

Bezpečnostní rozšíření protokolu DNS (DNSSEC) poskytuje tři různé služby: 

distribuce klíčů, autentizace původu dat a autentizace přenosů a žádostí. Je důležité si 

uvědomit, že DNS poskytuje stejnou odpověď všem tazatelům. Z toho důvodu nejsou 

zavedeny žádné mechanismy kontroly přístupu nebo podobného rozdělení tazatelů. 
Není nijak zaručena žádná služba pro zajištění důvěrnosti dotazů a odpovědí, toho se dá 

dosáhnout pomocí IPSEC (RFC 2401 [13]) nebo dalších bezpečnostních protokolů. 

Není ani zajištěna žádná ochrana proti DoS útokům [14]. 

1.7.2 Autentizace původu a integrity dat 
Autentizace je zajištěna propojením RR záznamů v kryptograficky generovaných 

digitálních podpisech. Běžně existuje jeden privátní klíč pro celou zónu, ale více klíčů 

pro různé algoritmy, podepisovatele, atd. Resolver, který je schopen přijímat DNSSEC 
zprávy, se naučí veřejný klíč dané zóny, se jím může dále prokázat a požádat pro 

podepsaná data. Nejbezpečnější implementace je neudržovat privátní klíče na internetu 

a podepisovat všechny záznamy pravidelně. Nicméně jsou zde případy, jako třeba 

dynamické aktualizace, kde je potřeba, aby byly klíče dostupné i online. 

Výše uvedený mechanismus poskytuje způsob, jak podepsat existující RR záznamy 

v zóně. Původ dat však očividně není ověřena pro neexistující doménu nebo pro 

neexistující záznam existujícího jména. Tato mezera je zaplněna NXT RR záznamem, 

který ověřitelně zavádí řadu neexistujících jmen v zóně a neexistující typy existujících 

domén[14]. 

1.7.3 Zvláštní nakládání s TTL 
Digitální podpis se neověří, pokud se vyskytne nějaká změna mezi časy, kdy byl 

záznam originálně podepsán a časem, kdy byl podpis ověřen. Toto je v konfliktu 
s naším záměrem, aby se TTL odpočítával, po dobu uložení v paměti. 

Tomuto se dá vyhnout tím, že by se hodnota TTL v podpisu neuváděla, ale to by 

dovolilo nezodpovědným serverům zadávat velmi dlouhé doby TTL. Místo toho je u 
podpisu uvedena hodnota „originální“ TTL zároveň se současnou hodnotou TTL. 

Nezodpovědné servery v tomto případě mohou manipulovat s hodnotami TTL, ale 
resolver s podporou DNSSEC si přečte hodnotu z pole „originální“ TTL. Navíc podpis 

obsahuje výpůjční dobu podpisu a také čas vypršení podpisu. Resolver, který má k 

dispozici absolutní čas, může zjistit, jestli je podpis platný nebo ne. Není vhodné záviset 

jen na času vypršení podpisu jako náhradě za TTL, nicméně TTL je primárně pro 

udržení konzistence databází, takže se jedná o podpůrný mechanismus[14]. 

1.7.4 Různí signatáři v zóně 
Existují případy, kdy signatář v SIG záznamu je jiný než ten, který je uveden 
v privátním klíči používaným pro podepisování v dané zóně. Jeden z případů je pro 

podporu dynamických aktualizací, kde si vlastník sám spravuje své záznamy a zóna 
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samotná uchovává svůj klíč offline. Veřejný klíč musí byt přítomný v DNS a musí byt 

podepsaný klíčem zóny, ale ostatní RR můžou byt podepsané tím samým klíčem. 

Druhý případ se vztahuje na podporu autentizace přenosu a žádostí. 

Dále podpisy mohou být připojeny k RR v DNS pro jiné použití než jen DNS. 
Podpisy vztažené k DNS potvrzují, že data pochází od vlastníka dané zóny nebo, že 

žádost nebo přenos je od skutečné osoby. Jiné podpisy mohou poskytovat různá 

potvrzení a zabezpečení[14]. 

1.7.5 Ověření pravosti přenosů a žádostí  
Ověření původu dat, jak je popsáno výše zabezpečuje pravost obdržených záznamů, ale 
nijak nezabezpečuje ochranu DNS žádostí nebo hlaviček dotazů. Pokud jsou bity 
v hlavičce nějak pozměněny, je jen velice málo, co se s tím může udělat. Nicméně, je 

možné přidat autentizaci přenosů. Takové ověření znamená, že resolver si může být 

jistý, že zpráva, kterou obdržel, pochází od serveru, kterému ji poslal. Toto je možné 

přidáním nového SIG záznamu na konec odpovědi, která digitálně podepisuje souvislost 

mezi odpovědí serveru na dotaz resolveru. 

Žádosti jsou tedy autentizovány přidáním speciálního SIG záznamu na konec 

zprávy. Syntaxe pro podepisování žádostí dynamických aktualizací je blíže 

specifikována v RFC 2137 [15]. 

Privátní klíče použité při transakcích patří tomu, kdo vytváří odpověď, nejedná se o 
klíč zóny. Žádosti mohou také obsahovat privátní klíč hosta nebo někoho jiného, kdo 

žádost odeslal. Odpovídající veřejné klíče jsou normálně uloženy a získány z DNS pro 
ověření. 

Protože žádosti a odpovědi jsou velice různorodé, zprávy ověřující pravost podpisů 

nemohou být předpřipraveny. Tudíž je nutné uchovávat Soukromé klíče v online 
podobě, například v přímo v programu nebo v přímo připojeném zařízení[14]. 

1.7.6 Příjem DNSSEC záznamů 
Změny v hlavičce protokolu DNS 

 

Obrázek 7: Upravená hlavička pro DNSSEC 

Oproti hlavičce specifikované v RFC 1034 [1] a RFC 1035 [4] byly přidány 2 bity 

a to AD a CD, to ukazuje Obrázek 7. AD (authentic data) bit ukazuje, že všechna data 
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v odpovědi a v autoritativních záznamech jsou ověřeny tímto serverem podle pravidel 
tohoto serveru. CD (checking disabled) bit se dává při zadání dotazu a znamená, že 

resolver přijímá i data, která ještě teprve čekají na potvrzení od serveru. Tyto 2 bity byly 
původně rezervovány pro pozdější použití, tudíž musely být nastaveny na 0. Odpovědi 
od starých serverů nejsou označené jako potvrzené pro resolvery přijímající DNSSEC 

záznamy a dotazy od ostatních resolverů tyto bity nekontrolují. Resolvery přijímající 

DNSSEC záznamy nesmí věřit AD bitu, pokud tedy 100% nedůvěřují serveru, kterému 

poslal dotaz a pokud nemá zabezpečenou cestu k němu nebo zabezpečení výměny 

zpráv. Jakýkoliv resolver přijímající DNSSEC záznamy schopný dělat kryptografii by 

měl uplatňovat CD bit na všech dotaz, aby povolil uložení vlastní politiky a snížil tak 

zpoždění, tím, že povolí servery odpovídat s čekajícími daty. 

Servery podporující zabezpečené záznamy nesmí odeslat vadná data. Pro resolvery 

nepřijímající DNSSEC záznamy nebo resolver přijímající DNSSEC záznamy 

nevyužívající CD bit musí servery se zabezpečenými záznamy vrátit jen autentizovaná 

nebo nepotvrzená data v odpovědi a v autoritativní sekci s nastaveným AD bitem. 
Servery se zabezpečenými záznamy by měly vracet čekající data s nenastaveným AD 

bitem v odpovědi resolverům podporující zabezpečené záznamy pokud tuto službu 

vyžadují za použití CD bitu v jejich žádosti. AD bit nesmí být nastaven v odpovědi, 

pokud všechny RR záznamy v sekci odpovědi a autoritativní sekci jsou buď potvrzené, 

nebo nepotvrzené. AD bit nepokrývá žádnou další sekci[14]. 
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2 STRUKTURA ZÁZNAMŮ DNS 

2.1 A záznam 

 

Obrázek 8: Struktura IPv4 záznamu 

V tomto záznamu je IP adresa uložena jako běžné 32 bitové číslo. Tento záznam 

nespouští žádné další zpracování. Data jsou zde uložena jako 4 desítková čísla oddělená 

tečkou, bez jakékoliv mezery[4]. 

2.2 AAAA záznam 
AAAA záznam je nový záznam, specifikovaný pouze pro třídu dotazu Internet a 

uchovává v sobě jednu IPv6 adresu. Číslo tohoto dotazu je 28. Tato 128 bitová adresa je 

uložena, tak že číslo nejvyššího řádu je první. Odpovědí na AAAA dotaz pro určitou 

doménu jsou všechny dostupné AAAA záznamy. Tento typ záznamu nevyžaduje žádné 

další zpracování. Tento záznam vypadá obdobně jak ukazuje Obrázek 8, jen je 
delší[16]. 

2.3 SOA záznam 

 

Obrázek 9: Struktura SOA záznamu 
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Mname 

Je doménové jméno serveru, které byl hlavním nebo primárním zdrojem dat pro tuto 

zónu. 
Rname 

Doménové jméno, které udáví emailovou adresu osoby zodpovědné za tuto zónu. 
Serial 

Jedná se o bezznaménkové 32 bitové číslo verze originální kopie pro tuto zónu. Zónové 

přesuny tuhle hodnotu zachovávají. 
Refresh 

Jedná se o 32 bitový časový interval předtím, než by se měla zóna obnovit. 
Retry 

Udává interval, který by měl uplynout předtím než by se měl nezdařený pokus 

opakovat. Jde opět o 32 bitové číslo. 
Expire 

Tato 32 bitová hodnota specifikuje maximální dobu, která může uplynout před tím, než 
se zóna stane neautoritativní. 

Minimum 

Je 32 bitové číslo udávající minimální hodnotu TTL, které by měla být exportována 

s každým záznamem z této zóny. 

Záznamy SOA, Obrázek 9, nevyžadují žádné další zpracování. Všechny časy jsou 

uloženy v sekundách. Většina těchto polí jsou relevantní pouze pro údržbu jmenných 

serverů. Nicméně Minimum se používá ve všech záznamech, které pochází z této zóny. 
Kdykoliv jsou záznamy odeslány v odpovědi, je nastaveno TTL na maximum TTL 
daného záznamu a Minimum je nastaveno podle příslušného SOA záznamu. Tedy 
Minimum je dolní mez v TTL pro všechny RR záznamy v zóně. Toto chování pole 

Minimum by mělo nastat, když jsou záznamy kopírovány do odpovědí a ne, když jsou 

záznamy načítány z hlavního souboru. Důvodem je, aby bylo možné v budoucnu 
dynamicky aktualizovat SOA záznamy s již známou sémantikou [4]. 

2.4 CNAME záznam 

 

Obrázek 10:Struktura CNAME záznamu 

DNAME záznam, Obrázek 10, obsahuje doménové jméno, které udává zástupné 

jméno nebo primární jméno vlastníka. Jméno vlastníka je alias. Tento druh záznamů 
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nevyžaduje žádné další zpracování, ale jmenné servery mohou v některých případech 

dotaz opakovat s použitím zástupného jména [4]. 

2.5 PTR záznam 

 

Obrázek 11:Struktura PTR záznamu 

PTR je speciální typ záznamu. Tyto záznamy jsou použity pro zpětný překlad IP 

adresy na doménové jméno. Dosáhne se toho tím, že se IP adresa zadá v obráceném 

pořadí a na konec se přidá koncovka IN-ADDR.ARPA pro adresy IPv4. Strukturu 
záznamu znázorňuje Obrázek 11[4]. 

S příchodem IP protokolu verze 6, se také přidal reverzní záznam pro IP adresu 

verze 6. Vyčlenila se speciální doména pro IPv6 adresy. Záměrem těchto domén je 

provést převod IPv6 adresy na doménové jméno. Jméno této domény je IP6.ARPA. 

V této doméně jsou IPv6 adresy reprezentovány jako posloupnost nibblů (1 nibble 

= 4 bity) oddělených tečkami s koncovkou „.IP6.ARPA“. Posloupnost nibblů je 

v obráceném pořadí, takže nejnižší bit je jako první. 

Na příklad reverzní záznam IPv6 4321:0:1:2:3:4:567:89ab by byl 

   b.a.9.8.7.6.5.0.4.0.0.0.3.0.0.0.2.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.1.2.3.4.IP6.ARPA [17]                         

2.6 SIG záznam 
Sig záznam (RRSIG) je základní cestou, jak je ověřena pravost dat v zabezpečeném 

systému DNS. Dalo by se říci, že je srdcem celého systému. RRSIG potvrzuje pravost 
celé sady záznamů, jak je popsáno v RFC 2181 [6], určitého typu, třídy, jména a naváže 

je na určitý časový interval a na doménové jméno toho, kdo to podepsal. Toho se 
dosáhne za použití kryptografických technik a privátního klíče podepsaného. Většinou 

však je podepsaný přímo vlastníkem zóny, ze které záznam pochází. Typ tohoto 
záznamu má číslo 24. 

Formát záznamu ukazuje Obrázek 12. Integrita informací je chráněna polem podpis. 
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Obrázek 12: Struktura RRSIG záznamu 

Pokrytý typ 

je typ jiného RR záznamu pokrytý a potvrzovaný tímto podpisem. 
Algoritmus 

tento oktet udává použitý algoritmus klíče. Jsou dány tyto hodnoty: 

 0 – rezervováno 

     1 – RSA/MD5 

     2 – Diffie-Hellman 

     3 – DSA 

     4 – Elyptické křivky 

   5-251 – k dispozici 

   252 – Rezervováno 

   253 – Privátní 

   254 – Privátní 

   255 – Rezervováno 

Nálepky 

je oktet bezznaménkových číslic. Udávají počet nálepek, které jsou v originálním 

RRSIG, nepočítaje jméno vlastníka, nulovou nálepku pro roota a nepočítaje „*“ jako 

zástupný znak. Pokud je zabezpečené vyhledávání výsledkem substituce zástupných 

znaků, je nutné pro resolver použít originální tvar jména při potvrzování digitálního 

podpisu. Toto pole ulehčuje určení tvar původního jména. Pokud při příjmu má záznam 

delší jméno než jak je určené tímto polem, resolver z toho může určit, že se jedná o 

výsledek substituce. Pokud jméno vlastníka se zdá být kratší, než ukazuje toto pole, 

musí být tento RRSIG brán jako poškozený a musí se ignorovat. Maximální počet štítků 

povolených v současném DNS 127 ale je rezervován celý oktet, pokud bude zapotřebí, 
může být rozšířeno na 255. 

Originální TTL 

Pole Originální TTL je v záznamu zahrnuto, aby se zamezilo 

1) Problémům s ověřením, protože některé servery by jinak snižovaly skutečnou 

hodnotu TTL 
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2) Problémům s bezpečností, neboť některé servery by mohly manipulovat se 

skutečnou hodnotou TTL. Toto Originální TTL je zabezpečeno podpisem, 
zatímco současná hodnota TTL zabezpečena není 

Originální TTL musí být obnoveno do pokrytých záznamů, když je ověřen podpis. Toto 

obecně znamená, že všechny záznamy pro určitý typ, jméno, třídu nebo obecně, 

jakýkoliv záznam, který je částí nějaké sadu musí mít na začátku stejné TTL. 

Vypůjčení a vypršení podpisu 

Podpis platí od „Vypůjčení podpisu“ do doby „Vypršení podpisu“. Obě hodnoty jsou 

bezznaménkové čísla vyjadřující sekundy od 1. 1. 1970 greenwichského času, přestupné 

sekundy jsou ignorovány. Používá se kruhová aritmetika, stejně jako pro DNS SOA 

sériové čísla, což znamená, že tyto časy nemohou bát nikdy vzdálenější než 68 let do 
minulosti nebo do budoucnosti. To znamená, že tyto časy se opakují modulo ~136.09 

let. Nicméně není to žádná bezpečnostní chyba, neboť v RFC 2541 [18] je požadováno, 

aby klíče byly změněny na nové náhodné klíče nejméně každých 5 let. Z toho vyplývá, 

že pravděpodobnost, že se použije stejný klíč o N*136,09 let později je stejná jako 

pravděpodobnost, že bude fungovat metoda náhodných pokusů o uhodnutí klíče. 
RRSIG může mít čas vypršení číselně nižší než je čas vypůjčení v případě, že čas 

vypršení je blízko 32 bitovému přetečení a podpis má být používán dlouho. Aby se 
zabránilo zpřeházení žádostí sítě na dynamickou aktualizaci záznamů, tak může byt 

použité prosté navýšení času vypůjčení podpisu. 
Zabezpečené zóny musí uvažovat nad změnou sériového čísla u SOA záznamů 

pokaždé, když jsou její data aktualizována, ale také když jsou vložené nové RRSIG 

záznamy. To znamená při každé aktualizaci podpisu. 

Značka klíče 

Toto pole má 2 byty a používá se k efektivnímu rozlišení mezi více klíče, které mohou 

být použity a tak kontroluje, že veřejný klíč, který bude použit pro početně velice 

náročné kontrolování podpisu, je ten správný. Pro algoritmus 1 (MD5/RSA), jak je 
definováno v RFC 2537 [19], je modus potřebný pro výpočet podpisu vedle dvou 

nejnižších oktetů veřejného klíče. Je to nejvyšších 16 bit z 24 nejnižších bitů modulu 
v síťovém (big endian) pořadí. Pro všechny ostatní algoritmy, včetně soukromých, se to 

počítá jako běžný kontrolní součet Key záznamu. 

Jméno podepsaného 

Toto pole obsahuje doménové jméno signatáře, který vygeneroval tento záznam. Jedná 

se o jméno vlastníka veřejného Key záznamu, který může byt použit pro ověření 

podpisu. Velice často je to zóna, která obsahuje sadu záznamů, jejichž pravost je 

ověřována. Toto jméno může být zkráceno tak, jak je to u doménových jmen při 

přenosu po síti běžné 
Podpis 

Toto pole obsahuje vlastní podpis, který váže další data k celé sadě Pokrytého typu 

s tímto jménem vlastníka a třídou dotazu. Pokrytý typ je tedy takto ověřen. Data jsou 
v záznamu zřetězeny podle následujícího vzorce 

data=RDATA|RR(s) 

RDATA jsou všechny položky RRSIG záznamu ve tvaru, v jakém jsou přenášeny po 
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síti, včetně kanonického tvaru podepsaného, až po podpis, který již není započítán. Jak 

jsou tato data zpracována, záleží na použitém algoritmu[14]. 

2.7 DNSKEY záznam 
„Všechny klíče jsou si rovny, jen některé jsou si rovnější“. 

S definicí delegace Signer Resource Record (DS RR), se stalo důležité rozlišovat 
mezi klíči v DNSKEY záznamech, na které se ukazuje rodičovským DS záznamem a 
dalšími klíči v DNSKEY. Těmto veřejným klíčům říkáme „Secure Entry Point“ (SEP) 
klíče. Klíč SEP se používá buď ke generování DS záznamu, nebo je distribuován 
resolverům. 

V testech při prvním nasazení, převládalo použití dvou párů klíčů pro každou zónu. 
U jednoho páru se privátní klíč používal pro podepsání pouze DNSKEY sady. Jeho 
veřejný klíč se použije v referenci v DS záznamu. Tomuto druhu se říká „key-signing 
key“ (KSK). Privátní klíč druhého páru se použije pro podepsání zbytku záznamů 

v dané zóně. Tento pár se jmenuje „zone-signing key“ (ZSK). V praxi zde bylo více 

klíčů z každého druhu klíčů.  

Je třeba poznamenat, že rozdělení klíčů do KSK a ZSK není povinné v žádné 

definici DNSSEC, a to ani se zavedením DS záznamů. Vzhledem k tomu, že rozdělení 
se ukázalo užitečné, tak se štítky KSK a ZSK začaly dodržovat. Je potřeba rozlišovat 

veřejné klíče použité pro podepisování klíčů a klíče, které pro to použité nejsou. Je to 
nutné z toho důvody, aby bylo jasné, které DNSKEY klíče se použijí pro vygenerování 

DS záznamu, které se pošlou resolverům a které se pošlou aplikacím. 

 

Obrázek 13: Struktura DNSKEY záznamu 

Jak ukazuje Obrázek 13, je patrné, že RFC 3757 [20] přiřazuje 15tý bit 

v příznacích (flags) SEP. Pokud je tento but nastaven na jedničku, tak se má být použit 

jako SEP klíč. Tento bit nesmí být použit při překladu jména. SEP bit se používá pouze 

jako nápověda, že klíč má jiné administrativní použití. Tudíž klíč nijak nemění proces 
překladu doménového jména [20]. 

2.8 OPT záznam 
Jedná se o záznam, který může být přidán na konec DNS zprávy. Tento pseudo záznam 

se může přidat buď do odpovědi, nebo do dotazu. Jedná se o pseudo záznam, neboť 
souvisí spíše s přenosem zprávy než se samotnými daty. OPT záznam se nikdy neukládá 

do cache. Počet těch to záznamů ve zprávě může být buď jeden, nebo dva ne více. 

OPT záznam se skládá ze dvou částí. První část má pevně danou strukturu, ve 
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druhé části jsou volitelná nastavení, jedná se o páry {atribut, hodnota}. V pevně dané 

části jsou základní data pro DNS, strukturu zobrazuje Obrázek 14. 

 
Jméno pole Typ Popis 

 
NAME Doménové jméno Prázdné <root> 
TYPE Bezznaménkový integer 16 bitů OPT 

CLASS Bezznaménkový integer 16 bitů Maximální velikost UDP 
paketu 

TTL Bezznaménkový integer 32 bitů Rozšířený RCODE a 

příznaky 
RDLENGTH Bezznaménkový integer 16 bitů Popis RDATA 

RDATA Řetězec bytů Páry {atribut, hodnota} 
 
OPT záznam má stejnou strukturu jako jakékoliv jiné záznamy, jen význam 

jednotlivých polí je nahrazen jinými hodnotami. 

 

Obrázek 14:Struktura pevně dané část OPT záznamu 

Volitelné položky jsou uloženy v sekci RDATA. Jejich strukturu ukazuje Obrázek 

15. Option-code označuje kód dané volby. Tato čísla jsou udělovány organizaci IANA 
(Internet Assigned Number Authority). Option-length udává velikost v oktetech sekci 
Option-data. Option-data obsahuje již samotná data pro zpracování [21]. 
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Obrázek 15: Struktura volitelné sekce OPT záznamu 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 
V praktické části se zaměřím na způsob řešení samotného DNS klienta, na 

problémy, které v průběhu vyvstaly a jejich řešení. Bude popsán vlastní program, 
implementované třídy a samotný vývoj. 

Pro tento projekt jsem si vybral programovací jazyk C#. Je to objektově 

orientovaný programovací jazyk vyvinutý firmou Microsoft pro vývoj programů na 

platformu .NET. Dá se použít pro tvorbu klientských aplikací pro Windows, XML, 
aplikace typu klient-server, databázové aplikace a podobně. Visual C# poskytuje také 

uživatelské rozhraní se zabudovaným debuggerem, což velice usnadňuje vývoj aplikací. 

Aplikace vyvinuté v C# běží na .NET Framework, ten je nedílnou součástí systému 

Windows, který obsahuje virtuální spuštění systém zvaný Common Language Runtime 
(CLR) a jednotnou sadu knihoven tříd. CLR je komerční implementace firmy Microsoft 
Common Language Infrastructure (CLI), což je mezinárodní standard, který je 

základem pro vývojová prostředí. 

Zdrojový kód napsaný v C# je zkompilován Intermediate Language (IL), který 

odpovídá specifikaci CLI. Kód IL a zdroje, jako jsou bitmapy a řetězce, jsou uloženy na 
disku ve spustitelném souboru s názvem projektu, obvykle s příponou .exe nebo .dll. 
Projekt obsahuje manifest, který poskytuje informace o typech, verzi a bezpečnostních 

požadavcích. 

Je-li C# program spuštěn, je načten do CLR. Poté, pokud jsou požadavky na 
bezpečnost splněny, CLR provádí kompilaci za chodu a převádí IL kód do strojového 

kódu. CLR také poskytuje další služby související s automatickým systémem pro sběr 

odpadků, zpracování výjimek a řízení zdrojů. Kód, který se provádí pomocí CLR je 
někdy označován jako "spravovaný kód", na rozdíl od "neřízeného kód", který je 
sestaven přímo do strojového kódu, který se zaměřuje na konkrétní systém.  

Dále NET Framework obsahuje také rozsáhlou knihovnu s více než 4000 tříd 
organizovaných do jmenných prostorů, které poskytují širokou škálu funkcí pro vše, od 
vstupu a výstupu souborů na manipulaci s řetězci až po XML  

Jazyk je velmi podobný C++ a má obdobnou syntaxi. Ta je však zjednodušena a 

podporuje dědičnost, polymorfismus a také využití rozhraní [22]. 

3.1 Základní popis programu DNSresolver 
Mnou vyvinutý program DNSresolver umí vysílat zprávy DNS query a následně 

zpracovat DNS response zprávy zaslané DNS serverem. Po úspěšném přijetí a 

zpracování, pak získané informace přehledně zobrazuje v grafickém rozhraní. 

Vstupem programu je doménové jméno nebo IP adresa, které je potřeba přeložit na 

IP adresu nebo na doménové jméno v případě vložené IP adresy, IP adresa DNS serveru 
a typ požadovaného záznamu. Další možnosti nastavení jsou, zda pro přenos chcete 

použít IPv4 nebo IPv6 protokol, nebo chce-li použít přenos pomocí TCP nebo UDP. 

Uživatel si může vybrat, jaký typ záznamu chce obdržet. Implementovány jsou záznamy 
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A pro IPv4 adresu, AAAA pro IPv6 adresu, dále CNAME, SOA a PTR. Záznamy 

vztažené k DNESSEC jsou RRSIG a DNSKEY. Celý program po spuštění zobrazuje 
Obrázek 16. 

 

Obrázek 16:Vzhled programu po spuštění 

Uživatel si ještě může zvolit, jestli resolver bude podporovat DNSSEC záznamy a 
zda bude vyžadovat rekurzi při dotazování. 

Tyhle informace se odešlou funkci, která je zpracuje. Je vygenerována hlavička 

dotazu. Pro tuhle činnost jsem vytvořil samostatnou třídu Header, která se stará o 
vytvoření hlavičky. Třídy vygeneruje ID dotazu, nastaví požadované příznaky zprávy 

apod. Obsahuje všechny náležitosti, které jsou doporučeny v RFC 1034 [1] a RFC 1035 
[4]. Při přijetí zprávy se také stará o její dekódování. Pak provede třída Query rozklad 
doménového jména na požadovaný formát. Ten je specifický, neboť doménová jména 

mohou být různě dlouhá. Například www.vutbr.cz bude rozloženo podle následujícího 

obrázku. 

 

Obrázek 17: Rozdělení doménového jména 

V prvním řádku jsou čísla bytů, v druhém řádku jsou jejich samotné hodnoty. Ve 

třetím řádku je jejich srozumitelná interpretace. Je tedy patrné, že doménové jméno je 

rozloženo tak, že na začátku je jeden byte, který udává počet následujících znaků. Za 
tímto bytem je udaný počet znaků. Tedy 3 a za tím www a tak dále až je dosaženo 

konce doménového jména. Na konec je přidán ukončující byte nul. Za tenhle řetězec je 

přidán typ a třída dotazu Pak jsou spojeny hlavička a samotný dotaz dohromady. Při 

dekódování doménového jména je použitá obdobná funkce jako při jeho rozdělení, ale 

http://www.vutbr.cz/
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postupuje se obráceně. Tedy načte se první byte s počtem znaků a následně se přečte 

daný počet znaků a vloží se za ně tečka „.“ a tak dále.  

Pokud si uživatel pro přenos zvolil odesílání pomocí UDP, tak je celý řetězec 

hlavičky a dotazu odeslán, tak jak je na zvolený server a čeká se na odpověď. Podle 
čekací doby, která je nastavena na 5 sekund. Program počká na odpověď, pokud do té 

doby odpověď nepřijde, tak se pokusí třikrát o opětovné zaslání dat. Pokud do té doby 

nedojde, žádná odpověď, tak své snažení ukončí. 

V případě, že se zvolí odesílání za pomoci protokolu TCP, tak je nutné na začátek 

celého řetězce, ještě před první bit hlavičky, přidat ještě 2 byty obsahující délku celé 

zprávy. Počty pokusů a čekací doba je obdobná jako u UDP. 

Při úspěšném přijetí zprávy je potřeba celou zprávu zase analyzovat. Je z ní 

přečtena hlavička a získány informace, které obsahuje, tedy ID, počet odpovědí, 
autoritativních záznamů a dalších záznamů. Dále se zjistí, jaký dotaz zpráva obsahuje, 
jakého je typu a jaká je jeho třída.  

Na základě informací získaných z hlavičky se rozhodne, jakým způsobem bude 
zpráva dále zpracována. 

Jako příklad uvedu následující hlavičku A dotazu na doménové jméno 

www.vutbr.cz. 

 

Obrázek 18: Vzorová hlavička 

Z hlavičky je vidět, že resolver vyslal dotaz, jehož ID = 0, tento údaj slouží ke 

spárování dotazu a odpovědi. V dalším řádku, jsou příznaky zprávy, kterými se nyní 

nebudeme zatěžovat. Z řádku Qdcount je vidět patrné, že zpráva obsahuje jeden dotaz. 
To znamená, že při zpracování dotazu proběhne celý cyklus jen jednou. Řádek Ancount 

zobrazuje, že DNS server zaslal dvě odpovědi na náš dotaz. Žádné další záznamy již 

nejsou obsaženy, a tedy zpráva nemusí být dále zpracovávána. Při dekódování odpovědi 

se musí brát v úvahu typ dotazu. Často se stane, že při žádosti o IP adresu jsou vráceny 

právě 2 odpovědi, jako v tomhle případě. 
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Obrázek 19: Příklad první odpovědi (CNAME) 

V první odpovědi je většinou pouze doménový alias – CNAME (Canonical name 
for an alias). V prvním řádku je původní jméno. Druhý řádek určuje, jaký druh dat se 

nachází v sekci RDATA. Parametr CLASS určuje třídu dotazu. Na dalším řádku je 

hodnota TTL, která udává čas po jakou dobu je záznam platný a na jak dlouho se může 

uložit do paměti. V předposledním řádku je RDLENGTH, což udává délku dat v sekci 
RDATA. V tom případě datová část odpovědi obsahuje další možné jméno odkazující 

na stejný server. V podobných případech jsou většinou použity pointery na určité místo 

ve zprávě, aby nedocházelo k opakování stejného jména ve zprávě a velikost zprávy se 

tak zmenšila. Každý pointer je uvozen 11 na dvou nejvyšších bitech 2 bytového čísla. 

Celé číslo pak ukazuje na byte ve zprávě, kde se nachází jméno, ke kterému se zpráva 

vztahuje. Tohle se může opakovat i vícekrát. 

 

Obrázek 20: Příklad druhé odpovědi (A) 

Z prvního řádku je patrné, že hledané jméno je doménový alias, který byl uveden 

v CNAME záznamu. Podle pole TYPE už je patrné, že odpovědí na tenhle dotaz již 
bude hledaná IP adresa. Třída dotazu je stejně jako v předchozím případě IN. Můžeme 

si všimnout, že podle pole TTL má tento záznam, již delší dobu platnosti. Pole 
RDLENGTH ukazuje, že data uložená v další části mají pouze délku 4. V poli RDATA 
je již hledaná IP adresa. Z hlavičky je jasné, že zpráva žádné další části neobsahuje. 

Výsledek je tedy zobrazen na obrazovku. V pravém horním rohu je v rámečku vidět, že 

zpráva byla přijata a zpracována bez problémů. Pokud by se vyskytla nějaká chyba, 

bylo by to zde napsáno. 
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Obrázek 21:Výsledek vyhledávání IPv4 adresy pro www.vutbr.cz 

3.2 Struktura programu DNSresolver 
Celý program je rozdělen do dvou vláken. V prvním vlákně se zpracovává celé 

grafické rozhraní. Ve druhém vlákně probíhají všechny operace jako tvorba hlavičky, 

dotazu a obecně tedy tvorba dotazu a zpracování odpovědí. Obecné schéma je zobrazuje 
Obrázek 22. 

 

Obrázek 22: Obecné schéma programu 

Z obrázku je patrné, že po spuštění programu se načte grafické rozhraní. 

Automaticky je zjištěna IPv4 a IPv6 adresa DNS serveru a jsou podle toho vyplněna 

příslušná pole. Zde se čeká, až uživatel zadá všechny potřebné parametry. Po kliknutí na 
tlačítko „Send“ jsou data z grafického rozhraní předána Resolveru. Ten předá dále 

parametry vztahující se k hlavičce třídě header, která podle zadaných informací vytvoří 

hlavičku dotazu. Doménové jméno je ve třídě Query rozloženo do požadovaného 

http://www.vutbr.cz/
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formátu zmíněného výše. Resolver spojí tyto 2 části dohromady, pokud bylo zaškrtnuté 

pole pro podporu DNSSEC připojí na závěr ještě OPT záznam. Celý tento blok je 

odeslán DNS serveru a vyčká se na odpověď.  

 

Obrázek 23: Postup při přenosu dat 

Při přenosu dat od resolveru na server se postupuje, tak jako je znázorňuje Obrázek 
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23. Na začátku se rozhodne, jestli si uživatel vybral přenos pomocí TCP nebo UDP 

protokolu. V případě TCP protokolu jsou na začátek zprávy přidány 2 byty, ve kterých 

je uložena celková velikost odesílané zprávy kromě těchto 2 bytů. Následně se program 

pokusí navázat TCP spojení s cílovým serverem a odeslat data. Pokud se mu to 

nepodaří, pokusí se data odeslat celkem třikrát, pak své snažení ukončí. Je zde 

nastavena čekací doba na odpověď na hodnotu 5 sekund. Jakmile jsou data úspěšně 

přijata, jsou předána zpátky resolveru, který je dále zpracuje.  

V případě UDP protokolu jsou data odeslána na cílový server, tak jak jsou a 

nenavazuje se žádné spojení. V případě nepřijetí dat se program pokusí data odeslat 

třikrát, opět s čekací dobou pět sekund, jako v případě TCP. Pokud data nejsou přijata, 

ta své snažení po těchto pokusech ukončí. V případě přijetí dat jsou předána zpět 

resolveru. 

 

 

Obrázek 24: Obecné schéma po přijetí dat 

Data získaná od DNS serveru jsou tedy předána resolveru. Resolver pošle data třídě 

Header, která opět analyzuje hlavičku, ze které jsou nejdůležitější počty odpovědí, 

autoritativních záznamů a dalších záznamů. Třída Query pouze zjistí, o jaký dotaz se 

jednalo a tuto informaci vrátí resolveru. Nakládání se záznamy v sekci odpovědí, 

autoritativních záznamů a dalších záznamů je prakticky totožné. Na začátku resolver 

rozhoduje podle hlavičky, zda daná sekce vůbec obsahuje nějaké záznamy. Pozná to 

právě podle počtů ANCOUNT, NSCOUNT a ARCOUNT. Pokud je v nějaké této sekci 

počet záznamů větší než nula pošle data na zpracování do třídy Answer. Podle počtu 

záznamů (v Obrázek 25 se jedná o písmeno i) se určí, kolikrát daný cyklus proběhne. 

Program určí jméno, které se nachází v odpovědi. Dále určí typ dotazu, jeho třídu. 

Hodnotu, jak dlouho může být záznam uložen v paměti a délku dat. Podle typu dotazu a 
délky dat se nakonec určí, jaká data se nachází v sekci Data. Následně, pokud vše 

proběhlo bez problému, jsou data vrácena zpátky resolveru. Celý postup je zobrazuje 
Obrázek 25. 
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Obrázek 25: Schéma zpracování odpovědi 

Resolver dále data již nezpracovává, nýbrž je pošle zpět grafickému rozhraní. Poté 

je vlákno s resolverem ukončeno. O další zpracování se postará samo grafické rozhraní. 

Grafické rozhraní má za úkol po zpracování dat resolverem data opětně vypsat na 

obrazovku. Jelikož je počet zobrazovaných prvků různorodý, bylo zapotřebí udělat toto 

zobrazování dynamicky podle počtu záznamů potřebných k zobrazení. Hlavička a dotaz 

jsou vždy jenom jeden, ale počet odpovědí, autoritativních záznamů a dalších záznamů 

se liší. V tomto kroku bylo nutné trochu změnit grafické rozhraní. V původním návrhu 

byly v grafickém rozhraní standardní textboxy (viz příloha A). Tyto textboxy, ale bylo 

nutné nahradit stackpanely (viz příloha A). V samotném programu jsem pak vytvořil 

funkci, jejímž vstupem je do jakého stackpanelu vypisovaný prvek patří a nadpis 

následného expanderu (viz příloha A). Funkce samotná do stackpanelu pak přidá 

expander, do tohoto expanderu je teprve vložen textbox a do tohoto textboxu je vložen 
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samotný obsah odpovědí a dalších. Toto umožňuje vložit potřebný počet prvků do 
libovolného okna. Celý zdrojový kód aplikace je v příloze B. 

3.3 Implementace DNSSEC 
Aby bylo možné přijímat DNSSEC zprávy, je nutné, aby dal resolver najevo, že je 

schopen tyto zprávy přijímat a zpracovat. Toho se dosáhne připojením speciálního 

dodatečného záznamu na konec celé zprávy. Jedná se o OptRR a obsahuje informace o 

verzi, maximální velikost záznamů, kód chyby a podobně. Přijímající server si tahle 

data zpracuje a přizpůsobí tomu odesílané zprávy.  

 

Obrázek 26: Vložený OPT záznam 

Obrázek 26 zobrazuje parametry vloženého OPT záznamu. Za povšimnutí stojí řádek 

„UDP payload size: 4096“, který udává maximální velikost přijímaných dat. Další 

důležitý řádek je mezi rezervovanými „Bit 0 (DO bit): 1 (Accepts DNSSEC security 

RRs). Tento bit udává, že resolver je schopný přijímat DNSSEC záznamy. V tuhle 
chvíli, již nic nebrání přijetí těchto záznamů. 

3.4 Testování aplikace 
Aplikace byla testována na několika různých DNS serverech. Ze začátku byly použity 

servery UPC a veřejné DNS servery Google. V průběhu vývoje jsem však zjistil, že 

DNS servery VUT v Brně zasílají daleko více informací a bylo výhodnější tedy aplikaci 

testovat na školních serverech. 

V počátku vývoje programu se vyskytly chyby při vytváření dotazů. V tom mi 
velice pomohl program Wireshark, který je schopný zobrazit síťovou komunikaci a 

strukturu přenášených paketů. Většinou se jedná o chybné pořadí bitů ve zprávě. 
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Obrázek 27: Chybný zápis hlavičky dotazu 

V tomto konkrétním případě je chyba v modře podsvíceném řádku. Zde je 

neexistující Opcode a zpráva tedy nemohla být nijak zpracována. Paket je 

zdeformovaný. 

 

Obrázek 28: Hlavička dotazu po opravě 

Po opravě Opcodu a nastavení jeho hodnoty na 0, standardní dotaz, je vidět, jak má 

hlavička vypadat, jedná-li se o standartní dotaz. Dále může pokračovat přenos již podle 

zvoleného způsobu přenosu, jak si uživatel zadal. Při přenosu odpovědí za pomoci TCP 

je potřeba přijatá data trochu upravit. Při předání dat od nižší vrstvy jsou oproti UDP na 

začátku celého bloku 2 byty obsahující délku samotného bloku. S tímto je tedy potřeba 

při zpracování počítat. 

Jednoduché záznamy jako A nebo AAAA bylo docela snadné doladit, ale 

s přidáním DNSSEC jsem se začal potýkat s většími problémy. Prvním zjištěním bylo, 

že zprávy již nejsou omezeny na velikost 512B, jak bylo avizováno v RFC1034 [1]. 
Nyní mají již daleko větší velikost právě kvůli DNSSEC záznamům, které obsahují 
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dlouhé podpisy a klíče. Pokud resolver podporuje příjem zabezpečených zpráv, je 

velikost zprávy, kterou je resolver schopen přijmout specifikování v záznamu OptRR, 
který se přidává do sekce „další záznamy“, na konec celé zprávy. Oproti starším RFC se 
nyní počítá s tím, že sítě jsou již kvalitnější a větší velikost tedy nebude vadit. Musel 

jsem tedy zvětšit velikost bufferů, které přijímaly příchozí zprávy a to jak pro UDP, tak 
i pro TCP přenos. Než jsem tak udělal, tak se stávalo, že zpráva přišla, ale byla neúplná, 

takže při jejím zpracování se pak stávalo, že se ve zprávě odkazovalo na byty, které tam 

již nebyly. 

Dalším zjištěním bylo, že jsem v původní implementaci špatně pochopil, jakou 

mají pointery strukturu. Myslel jsem, že se jedná o 8 bitové číslo znázorňující pointer a 

následný byte odkazuje na místo ve zprávě. Toto nebyl problém u menších zpráv 

obsahující základní záznamy. To se však u větších zpráv ukázalo, jako chybné. Právě po 

začlenění DNSSEC, kdy začaly chodit zprávy větší, jsem zjistil, že se pointery odkazují 

na špatné místo. Bylo to právě proto, že pointer ve skutečnosti je označen tak, že pouze 

nejvyšší 2 bity v celé 16 bitové hodnotě označují pointer a zbylých 14 bitů označuje 

místo, kam se odkazuje. Konkrétní strukturu zobrazuje Obrázek 29. Tudíž v mé původní 

implementaci se nedalo odkázat na vzdálenější prvek ve zprávě než je 255. byte. To je 
opravdu nedostačující, neboť příchozí zprávy dosahují velikostí i 2kB. 

 

Obrázek 29: Schéma offsetu 

Dále bylo potřeba otestovat záznamy vztahující se k DNSSEC. Obrázek 30 
zobrazuje výsledek testování DNSKEY záznamu.  

 

Obrázek 30: Testování DNSKEY záznamu 

U tohoto záznamu jsem musel aktualizovat databázi algoritmů, neboť od původní 
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specifikace přibyly opět další algoritmy, které tam nebyly uvedeny. U těchto záznamů 

je velice důležité správně vrátit pozici, na které se právě nacházíme, v poli bytů. U 

záznamů, kde se nachází dlouhé klíče jako u DNSKEY je to obzvlášť důležité. Při 

nesprávném posunutí již dojde k špatnému dekódování další odpovědi a většinou se 

stane, že se pointer odkazuje na místo, které je mimo pole. Pro tyto účely se právě 

velice hodí pole RDLENGTH, které udává délku dat. Dá se tedy využít také ke 

správnému označení konce jedné odpovědi.  

 

Obrázek 31: Příklad RRSIG záznamu 

Dalším testovaným záznamem je RRSIG záznam, zde je situace obdobná jako u 

DNESKEY, tudíž jeho odladění bylo jednodušší. Jak RRSIG záznam vypadá v praxi, 
ukazuje Obrázek 31. 

 

Obrázek 32: Příklad SOA záznamu 
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Obrázek 32 zobrazuje přijatý SOA záznam. Tento typ záznamu obsahuje všechny 

potřebné informace o autoritě, která spravuje danou doménu. V tuhle chvíli se jedná o 

doménu www.fit.vutbr.cz. Tento záznam se vždy vyskytuje v sekci autoritativních 

záznamů.  
 

 

 

http://www.fit.vutbr.cz/
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4 ZÁVĚR 
V práci byly popsány způsoby překladu doménových jmen za pomoci různých 

protokolů. Je zřejmé, že základem je protokol DNS, který tvoří základ nynější sítě 

Internet. Na tomto protokolu jsou založena další vylepšení. Pojednáno bylo o 

multicastové variantě DNS, tedy mDNS a lokální linkové multicastové variantě, 

LLMNR. Z popisu protokolů je patrné, že díky jejich multicastové povaze je snaha 

ušetřit přenosovou kapacitu sítě, jako velkou výhodu beru čtení nevyžádaných zpráv pro 

získání možných potřebných odpovědí, čímž se ušetří dotazování na hledaný cíl úplně. 
Dá se předpokládat, že při nasazení protokolu v malé geografické oblasti se stejnými 

zájmy (například škola, knihovna apod.) se nebude muset posílat část stejných dotazů. 

V další části bylo pojednáno o bezpečnostním rozšíření DNS, tzv. DNSSEC. 
S tímto rozšířením přibyla celá řada dalších záznamů. Struktuře jednotlivých záznamů 

byla věnována samostatná kapitola. Tato struktura byla podrobně popsána podle 

specifikací z jednotlivých RFC. 

V praktické části byl proveden návrh DNS klienta. Tento DNS klient zvládá zasílat 

a zobrazovat DNS zprávy. Klient umožňuje zvolit si způsob přenosu. Umožňuje použít 

IPv4 nebo IPv6, pokud je klient připojen k IPv6 síti. Je možné vybrat si transportní 

protokol buď UDP, nebo TCP. Dále si uživatel může vybrat, zda bude vyžadovat 

rekurzi nebo ne. Byla implementována i možnost získat zprávy zabezpečené rozšířením 

DNSSEC. Všechny zprávy jsou přehledně zobrazeny v grafickém prostředí.  

Při implementaci klienta bylo zjištěno, že řada obecně známých informací, již není 

pravdivá. Maximální velikost UDP zprávy již není omezena pouze na 512 bytů. Z toho 
také vyplývá, že není nutné pro větší zprávy používat TCP protokol. 

Cílem práce bylo navrhnout klienta DNS systému. Tohoto cíle se podařilo 

dosáhnout a ještě byla práce rozšířena o zabezpečené zprávy DNESSEC. 
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SEZNAM ZKRATEK 
AA Authoritative Answer 

AD Authentic Data 

CD Checking Disabled 

CLI Common Language Infrastructure 

CLR Common Language Runtime 

CRC Cyclic Redundancy Check 

DoS Denial of Services 

DNS Domain Name System 

DNSSEC Domain Name System Security Extension 

DSA Digital Signature Algorithm 

IANA Internet Assigned Numbers Authority 

ID Query Identifier 

IL  Intermediate Language 

IP  Internet Protocol 

IPv4 Internet Protocol version 4 

IPv6 Internet Protocol version 6 

KSK Key-Signing Key 

LLMNR Link-local Multicast Name Resolution 

MD5  Message-Digest algorithm 5 

mDNS Multicast Domain Name System 

OSI Open Systém Interconnection 

QR Query/Response 

RR Resource Record 

RFC Request for Comments 

RSA iniciály autorů protokolu Rivest, Shamir, Adleman 

UDP User Datagram Protocol 

T  Tentative 

TC Truncation 

TCP Transmision Control Protocol 

TLD Top-Level Domain 

TTL Time To Live 
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SOA Start of Authority 

VLAN Virtual Local Area Network 

XML Extensible Markup Language 

Z  Reserved 

ZSK Zone-Signing Key 
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PŘÍLOHA NA CD 
K této práci je přiloženo CD, na kterém je nahrána elektronická verze této práce. 

Součástí je také celá vytvořená aplikace. Dále je připojen zdrojový kód této aplikace. 
Aplikace byla vyvinuta v programu Microsoft Visual Studio Ultimate 2012, verze 
11.0.61030.00 Update 4. Verze .Net Frameworku 4.5.50938, byl použit standardní 

kompilátor bez nějakých úprav. Oproti defaultnímu vybavení Visual studia byl upraven 

pouze combo box, jehož upravená verze je také přiložena na CD. Aplikace byla 
testována na počítači s operačním systémem Windows 7 Profesional, Service pack 1. 
Ke správnému běhu aplikace je nutné mít připojení k internetu. 
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PŘÍLOHA A 

Expander 
Jedná se o zástupce z třídy System.Windows.Control. Má volitelnou hlavičku a obsah. 

Tyto dva atributy mohou být jakéhokoliv typu (Obrázek, řetězec nebo panel). Aby 

expander pracoval správně, nespecifikuje se mu délka, pokud se expander rozbaluje 

směrem nahoru, či dolů.  

Stackpanel 
Stackpanel opět patří do třídy System.Windows.Control. Do stackpanelu se 

obvykle umísťují objekty z kolekce UIElement, pro které je stackpanel rodičovským 

prvkem. Stackpanel tak umožňuje naskládat různé elementy v konkrétním směru. 

Pomocí vlastností je možné určit směr horizontálně, či vertikálně. Ve výchozím stavu se 

používá směr vertikální. 

Textbox 
Tento objekt spadá do třídy System.Windows.Forms. Za pomoci textboxu může 

uživatel vkládat text do aplikace. Může se také použít k zobrazování textu. Je možné 

omezit počet vkládaných znaků. Textbox také umožňuje maskovat vkládané hesla nebo 
jiné citlivé informace. 
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PŘÍLOHA B – ZDROJOVÝ KÓD APLIKACE 

Obsah Answer.cs 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Net; 

using System.Text; 

 

namespace DNSresolver 

{ 

    public class Answer 

    { 

        public string name; 

        public qType type; 

        public qClass aclass; 

        public string ttl; 

        public ushort rdlength; 

        public string data; 

        public Soa soa; 

        public Dnssec ds; 

 

 

        private Answer() { } 

 

        private static string gethInfo(byte[] array, ref int 

position) 

        { 

 

            string CPU = BitConverter.ToString(array, position, 

16); 

            string OS = BitConverter.ToString(array, position + 16, 

16); 

            //string OS = 

IPAddress.NetworkToHostOrder(BitConverter.ToString(array, position+16, 

16)); 

            position += 32; 

            string data = CPU + " " + OS; 

 

            return data; 

        } 

 

        private static string getmInfo(byte[] array, ref int 

position) 

        { 

 

            string rmailbx = Query.qparse(array, ref position); 

            string emailbx = Query.qparse(array, ref position); 

            //string OS = 

IPAddress.NetworkToHostOrder(BitConverter.ToString(array, position+16, 

16)); 

            position += 32; 

            string data = rmailbx + " " + emailbx; 
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            return data; 

        } 

 

        private static string getTime(byte[] array, int position) 

        { 

            double ttl = 

IPAddress.NetworkToHostOrder(BitConverter.ToInt32(array, 

position));//4 bytes 

            string fromTimeString = 

TimeSpan.FromSeconds(ttl).ToString(); 

            return fromTimeString.ToString(); 

        } 

 

        public static Answer[] getAnswer(byte[] array, ref int 

position, int ancount, bool nsc) 

        { 

            int number = 0; 

 

            Answer[] answer = new Answer[ancount]; 

            while (number < ancount) 

            { 

                answer[number] = new Answer(); 

                try 

                { 

                    int offset = readUshort(array, position); 

                    if (getbit(offset, 15) && getbit(offset, 14)) 

                    { 

                        offset = offset - 49152; 

                        answer[number].name = Query.qparse(array, 

ref offset); 

                    } 

                    else 

                    { 

                        if (offset == 0) 

                        { 

                            answer[number].name = "<root>"; 

                            position -= 1; 

                        } 

                        else 

                        { 

                            answer[number].name = 

Query.qparse(array, ref position); 

                            position -= 1; 

                        } 

                    } 

                    answer[number].type = (qType)readUshort(array, 

position + 2); 

                    answer[number].aclass = 

(qClass)readUshort(array, position + 4); 

                    answer[number].ttl = getTime(array, position + 

6); 

                    answer[number].rdlength = readUshort(array, 

position + 10); 

                    position += 12; //Plus rdlength 2 bytes 

 

                    if (answer[number].type == (qType)2 || 

answer[number].type == (qType)3 || answer[number].type == (qType)4 

                        || answer[number].type == (qType)7 
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                        || answer[number].type == (qType)8 || 

answer[number].type == (qType)9 || answer[number].type == (qType)12) 

                    { 

                        answer[number].data = Query.qparse(array, 

ref position); 

                        position++; 

                        number++; 

                        continue; 

                    } 

                    if (answer[number].type == (qType)6) 

                    { 

                        answer[number].soa = new Soa(array, ref 

position); 

                        if (nsc) //if it is called from Authority 

or additional section there are no other data 

                        { 

                            //position++; 

                            number++; 

                            continue; 

                        } 

                        //position++; 

                        number++; 

                        continue; 

                    } 

                    if (answer[number].type == (qType)41) //OPT 

                    { 

                        answer[number].data = null; 

                        position++; 

                        number++; 

                        continue; 

                    } 

                    if (answer[number].type == (qType)46) //RRSIG 

                    { 

                        answer[number].ds = new Dnssec(array, ref 

position, answer[number].rdlength);// = new Soa(array, ref position); 

                        //position++; 

                        number++; 

                        continue; 

                    } 

 

                    if (answer[number].type == (qType)47) //NSEC 

                    { 

                        answer[number].ds = new Dnssec(); 

                        //position = position + 

answer[number].rdlength; 

                        answer[number].ds = Dnssec.getNsec(array, 

ref position, answer[number].rdlength);// = new Soa(array, ref 

position); 

                        // position++; 

                        number++; 

                        continue; 

                    } 

 

                    if (answer[number].type == (qType)48) //DNSKEY 

                    { 

                        answer[number].ds = new Dnssec(); 

                        answer[number].ds = Dnssec.getDNSKey(array, 

ref position, answer[number].rdlength); 
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                        //position++; 

                        number++; 

                        continue; 

                    } 

 

                    if (answer[number].type == (qType)13) //If 

answer is an HINFO 

                    { 

                        answer[number].data = gethInfo(array, ref 

position); 

                        position++; 

                        number++; 

                        continue; 

                    } 

                    if (answer[number].type == (qType)14) //If 

answer is an MINFO  

                    { 

                        answer[number].data = getmInfo(array, ref 

position); 

                        position++; 

                        number++; 

                        continue; 

                    } 

                    if (answer[number].type == (qType)5) //If 

answer is an alias 

                    { 

                        answer[number].data = Query.qparse(array, 

ref position); 

                        position++; 

                        number++; 

                        continue; 

                    } 

                    //else 

                    //{ 

                    if (answer[number].type == (qType)28) //Decides 

if qclass is IPv6 (AAAA)... 

                    { 

                        answer[number].data = getIPv6(array, 

position); 

                        position += answer[number].rdlength - 1; 

                        position++; 

                        number++; 

                        continue; 

                    } 

                    //else // qclass is IPv4 

                    if (answer[number].type == (qType)1) //Decides 

if qclass is IPv4 (A)... 

                    { 

                        answer[number].data = getIPv4(array, 

position); 

                        position += answer[number].rdlength - 1; 

                        position++; 

                        number++; 

                        continue; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        answer[number].data = "Uknown qtype"; 

                        position += answer[number].rdlength - 1; 



 53 

                        position++; 

                        number++; 

                        continue; 

                    } 

                    //} 

 

                } // End Try 

                catch (IndexOutOfRangeException) 

                { 

                    break; //End of field was reached 

                    //   incoming = UDPsend(message, endPoint, 

timeout, attempts); 

                } 

                catch (ArgumentOutOfRangeException) 

                { 

                    break; 

                } 

                catch (Exception) 

                { 

                    //throw; 

                    break; 

                } 

                //position++; 

                //number++; 

            } //End while 

 

            return answer; 

        } 

 

        private static ushort readUshort(byte[] array, int 

position) 

        { 

 

            ushort value = 

(ushort)IPAddress.NetworkToHostOrder(BitConverter.ToInt16(array, 

position)); 

            return value; 

        } 

 

        private static bool getbit(int value, int position) 

        { 

 

            int reference = 1; //0001 

            int result; 

            reference <<= position; 

            value &= reference; //and-ing 

 

            if (value != 0) 

            { 

                result = 1; 

            } 

            else 

                result = 0; 

 

            return result == 1; //upravit 

        } 

 

        public static void write(Answer[] a) 

        { 
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            for (int i = 0; i < a.Length; i++) 

            { 

                Console.WriteLine("Answer to : {0}", 

a[i].name.ToString()); 

                Console.WriteLine("Type: {0}", 

a[i].type.ToString()); 

                Console.WriteLine("Class: {0}", 

a[i].aclass.ToString()); 

                Console.WriteLine("Time to live: {0}", 

a[i].ttl.ToString()); 

                Console.WriteLine("Data Length: {0}", 

a[i].rdlength.ToString()); 

                if (a[i].data != null) 

                { 

                    Console.WriteLine("Data: {0}", 

a[i].data.ToString()); 

                } 

 

                if (a[i].type == (qType)6) 

                { 

                    Console.WriteLine("Primary name server: {0}", 

a[i].soa.mname); 

                    Console.WriteLine("Responsible soa's mailbox: 

{0}", a[i].soa.rname); 

                    Console.WriteLine("Serial number: {0}", 

a[i].soa.serial); 

                    Console.WriteLine("Refresh interval: {0}", 

a[i].soa.refresh); 

                    Console.WriteLine("Retry interval: {0}", 

a[i].soa.retry); 

                    Console.WriteLine("Expire limit: {0}", 

a[i].soa.expire); 

                    Console.WriteLine("Minimum TTL: {0}", 

a[i].soa.minimum); 

                } 

            } 

 

        } 

 

        private static string getIPv4(byte[] array, int position) 

        { 

 

            StringBuilder sb = new StringBuilder(); 

            sb.Append(array[position].ToString() + "."); 

            sb.Append(array[position + 1].ToString() + "."); 

            sb.Append(array[position + 2].ToString() + "."); 

            sb.Append(array[position + 3].ToString()); 

 

            return sb.ToString(); 

        } 

 

        private static string getIPv6(byte[] array, int position) 

        { 

 

            StringBuilder sb = new StringBuilder(); 

            int j = 1; 

            for (int i = position; i < position + 16; i++) 

            { 

                sb.Append(array[i].ToString("x2")); 
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                if (j % 2 == 0) 

                { 

                    sb.Append(array[i].ToString(":")); 

                } 

                j++; 

            } 

            sb.Remove(sb.Length - 1, 1); 

 

            return sb.ToString(); 

        } 

    } 

} 

 

Obsah DNSreply.cs 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

 

namespace DNSresolver 

{ 

    public struct DNSreply 

    { 

        public Header header; 

        public Flags flags; 

        public Query query; 

        public Answer[] answer; 

        public Answer[] authority; 

        public Answer[] additional; 

    } 

} 

Obsah Dnssec.cs 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Net; 

using System.Text; 

 

namespace DNSresolver 
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{ 

    public class Dnssec 

    { 

        public qType qtype; 

        public Algorithm algorithm; 

        public byte labels; 

        public string ottl; 

        public string expiration; 

        public string inception; 

        public ushort keytag; 

        public string signer; 

        public string signature; 

 

        public Dnssec() { } 

        public Dnssec(byte[] array, ref int position, int rdlength) 

        { 

            try 

            { 

                int pos = position; 

                this.qtype = (qType)readUshort(array, position); 

                this.algorithm = (Algorithm)array[position + 2]; 

                this.labels = array[position + 3]; 

                this.ottl = getTime(array, position + 4); 

                this.expiration = getDate(array, position + 8); 

                this.inception = getDate(array, position + 12); 

                this.keytag = readUshort(array, position + 16); 

                position += 18; 

                this.signer = Query.qparse(array, ref position); 

                position = pos + 18; 

 

                StringBuilder sd = new StringBuilder(); 

                int reference = pos + rdlength; 

                for (int i = position; i < reference; i++) 

                { 

                    sd.Append(array[i].ToString("x2")); 

                } 

                this.signature = sd.ToString(); 

                position = pos + rdlength; 

            } 



 57 

            catch 

            { 

                throw; 

            } 

        } 

 

        public static Dnssec getDNSKey(byte[] array, ref int 

position, int rdlength) 

        { 

            Dnssec ds = new Dnssec(); 

            ds.keytag = readUshort(array, position); 

            ds.labels = array[position + 2]; 

            ds.algorithm = (Algorithm)array[position + 3]; 

            //position += 4; 

            StringBuilder sd = new StringBuilder(); 

            int reference = position + rdlength; 

            for (int i = position; i < reference; i++) 

            { 

                sd.Append(array[i].ToString("x2")); 

            } 

            //ds.signature = 6531; 

            ds.signature = sd.ToString(); 

            position = position + rdlength; 

            return ds; 

        } 

 

        public static Dnssec getNsec(byte[] array, ref int 

position, int rdlength) 

        { 

            Dnssec ds = new Dnssec(); 

            ds.keytag = readUshort(array, position); 

            ds.algorithm = (Algorithm)array[position + 2]; 

            ds.labels = array[position + 3]; 

            ds.signature = "6531"; 

            position = position + rdlength; 

            return ds; 

        } 

 

        private static bool getbit(int value, int position) 
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        { 

            int reference = 1; //0001 

            int result; 

            reference <<= position; 

            value &= reference; //and-ing 

 

            if (value != 0) 

            { 

                result = 1; 

            } 

            else 

                result = 0; 

 

            return result == 1;  

        } 

 

        private static string getTime(byte[] array, int position) 

        { 

            double ttl = 

IPAddress.NetworkToHostOrder(BitConverter.ToInt32(array, 

position));//4 bytes 

            string time = TimeSpan.FromSeconds(ttl).ToString(); 

            return time; 

        } 

 

        private static string getDate(byte[] array, int position) 

        { 

 

            DateTime reference = new DateTime(1970, 1, 1); 

 

            int ttl = 

IPAddress.NetworkToHostOrder(BitConverter.ToInt32(array, 

position));//4 bytes 

            TimeSpan TS = TimeSpan.FromSeconds(ttl); 

            DateTime date = reference.Add(TS); 

            date = TimeZoneInfo.ConvertTimeFromUtc(date, 

TimeZoneInfo.Local); 

            return date.ToString(); 

        } 
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        private static ushort readUshort(byte[] array, int 

position) 

        { 

 

            ushort value = 

(ushort)IPAddress.NetworkToHostOrder(BitConverter.ToInt16(array, 

position)); 

            return value; 

        } 

 

        private static byte[] write(ushort value) 

        { 

 

            return 

BitConverter.GetBytes(IPAddress.HostToNetworkOrder((short)value)); 

        } 

 

        private static byte[] write(UInt32 value) 

        { 

 

            return 

BitConverter.GetBytes(IPAddress.HostToNetworkOrder(value)); 

        } 

 

        public static byte[] OptRR() 

        { 

            byte name = 0x00; 

            ushort type = 41; 

            ushort payload = 4096; 

            byte rcode = 0x00; 

            byte version = 0x00; 

            ushort acceptsec = 32768; 

            ushort rdlength = 0x00; 

            //byte zero = 0x00; 

 

            List<byte> OptRRbuilder = new List<byte>(); 

            OptRRbuilder.Add(name); 

            OptRRbuilder.AddRange(write(type)); 

            OptRRbuilder.AddRange(write(payload)); 

            OptRRbuilder.Add(rcode); 
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            OptRRbuilder.Add(version); 

            OptRRbuilder.AddRange(write(acceptsec)); 

            OptRRbuilder.AddRange(write(rdlength)); 

            //OptRRbuilder.Add(zero); 

 

            byte[] OptRR = OptRRbuilder.ToArray(); 

            return OptRR; 

        } 

    } 

} 

public enum Algorithm : byte 

{ 

    /// <summary> 

    /// reserved 

    /// </summary> 

    reserved = 0, 

 

    /// <summary> 

    /// n      [RFC2537]  NOT RECOMMENDED [RSAMD5] 

    /// </summary> 

    RSA_MD5 = 1, 

 

    /// <summary> 

    /// n      [RFC2539] [DH] 

    /// </summary> 

    DiffieHellman = 2, 

 

    /// <summary> 

    /// y      [RFC2536]  OPTIONAL [DSA] 

    /// </summary> 

    DSA_SHA1 = 3, 

 

    /// <summary> 

    /// TBA       - [ECC] 

    /// </summary> 

    EllipticCurve = 4, 

 

    /// <summary> 

    /// y      [RFC3110]  MANDATORY [RSASHA1] 
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    /// </summary> 

    RSA_SHA1 = 5, 

 

    /// <summary> 

    /// y      [RFC3110]  MANDATORY [RSASHA1] 

    /// </summary> 

    RSA_SHA256 = 8, 

 

    /// <summary> 

    /// y      [RFC3110]  MANDATORY [RSASHA1] 

    /// </summary> 

    RSA_SHA512 = 10, 

 

    /// <summary> 

    /// [INDIRECT] 

    /// </summary> 

    Indirect = 252, 

 

    /// <summary> 

    /// y      see below  OPTIONAL [PRIVATEDNS]  

    /// </summary> 

    PrivateDNS = 253, 

 

    /// <summary> 

    /// y      see below  OPTIONAL [PRIVATEOID]  

    /// </summary> 

    PrivateOID = 254, 

 

    /// <summary> 

    /// a host address 

    /// </summary> 

    reserved2 = 255 

 

} 

Obsah flags.cs 
using System; 

using System.Collections.Generic; 
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using System.Linq; 

using System.Text; 

 

namespace DNSresolver 

{ 

    public class Flags 

    { 

        //  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5 

        //  5  4  3  2  1  0  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 

        //|QR|  Opcode   |AA|TC|RD|RA|    Z    |   RCODE   | 

        public int opcode; 

        public bool AA; 

        public bool TC; 

        public bool RD; 

        public bool RA; 

        public int rcode; 

 

        public Flags(ushort hflags) 

        { 

            byte pokus = 0x80; 

            bool vysledek = getBit(pokus, 7); 

            opcode = getOpcode(hflags); 

            AA = getBit(hflags, 10); 

            TC = getBit(hflags, 9); 

            RD = getBit(hflags, 8); 

            RA = getBit(hflags, 7); 

            rcode = getRcode(hflags); 

        } 

 

        private ushort getRcode(ushort flags) 

        { 

 

            ushort rcode = 0; 

 

            if (getBit(flags, 0)) { rcode += 1; } 

            if (getBit(flags, 1)) { rcode += 2; } 

            if (getBit(flags, 2)) { rcode += 4; } 

            if (getBit(flags, 3)) { rcode += 8; } 
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            return rcode; 

        } 

 

        private ushort getOpcode(ushort flags) 

        { 

 

            ushort opcode = 0; 

 

            if (getBit(flags, 11)) { opcode += 2048; } 

            if (getBit(flags, 12)) { opcode += 4096; } 

            if (getBit(flags, 13)) { opcode += 8192; } 

            if (getBit(flags, 14)) { opcode += 16384; } 

 

            return opcode; 

        } 

 

        public static bool getBit(int variable, ushort position) 

        { 

            return (variable & (1 << position)) != 0; 

        } 

    } 

} 

 

public enum rCode : int 

{ 

    /// <summary> 

    /// No error 

    /// </summary> 

    No_Error = 0, 

 

    /// <summary> 

    /// Format error 

    /// </summary> 

    Format_Error = 1, 

 

    /// <summary> 

    /// Server failure 

    /// </summary> 

    Server_Failure = 2, 
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    /// <summary> 

    /// Non-Existent Domain 

    /// </summary> 

    Non_Existent_Domain = 3, 

 

    /// <summary> 

    /// Not Implemented 

    /// </summary> 

    Not_Implemented = 4, 

 

    /// <summary> 

    /// Query Refused 

    /// </summary> 

    Query_Refused = 5, 

 

    /// <summary> 

    /// Name Exists when it should not 

    /// </summary> 

    YXDomain = 6,  

 

    /// <summary> 

    /// RR Set Exists when it should not 

    /// </summary> 

    YXRRSet = 7, // 

 

    /// <summary> 

    /// RR Set that should exist does not 

    /// </summary> 

    NXRRSet = 8, 

 

    /// <summary> 

    /// Not Authoritative for zone 

    /// </summary> 

    NotAuth_Server = 9, 

 

    /// <summary> 

    /// Not Authorized 

    /// </summary> 
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    NotAuth = 10, 

 

    /// <summary> 

    /// Name not contained in zone 

    /// </summary> 

    NotZone = 11, 

 

    /// <summary> 

    /// Name not contained in zone 

    /// </summary> 

    BarVersion = 16, 

} 

 

Obsah Header.cs 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Net; 

 

public class Header 

{ 

    public ushort id; 

    public ushort flags; 

    public ushort qdcount; 

    public ushort ancount; 

    public ushort nscount; 

    public ushort arcount; 

 

    public void write() 

    { 

        Console.WriteLine("Id: {0}", id.ToString()); 

        Console.WriteLine("Flags: {0}", flags.ToString()); 

        Console.WriteLine("Qdcount: {0}", qdcount.ToString()); 

        Console.WriteLine("Ancount: {0}", ancount.ToString()); 

        Console.WriteLine("Nscount: {0}", nscount.ToString()); 

        Console.WriteLine("Arcount: {0}", arcount.ToString()); 

    } 
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    public static byte[] header(string question, ushort flags) 

    { 

        ushort id = 0; 

        //ushort flags = 0x00; 

        int qdcount = 0x01; 

        ushort ancount = 0x00; 

        ushort nscount = 0x00; 

        ushort arcount = 0x00; 

 

        List<byte> hBuilder = new List<byte>(); 

        hBuilder.AddRange(write(id)); 

        hBuilder.AddRange(write(flags)); 

        hBuilder.AddRange(write(qdcount)); 

        hBuilder.AddRange(write(ancount)); 

        hBuilder.AddRange(write(nscount)); 

        hBuilder.AddRange(write(arcount)); 

 

        byte[] head = hBuilder.ToArray(); 

        return head; 

    } 

 

    public static byte[] headerds(string question, ushort flags, 

bool ds) 

    { 

        ushort id = 0; 

        //ushort flags = 0x00; 

        int qdcount = 0x01; 

        ushort ancount = 0x00; 

        ushort nscount = 0x00; 

        ushort arcount = 0x00; 

        if (ds) 

        { 

            arcount = 0x01; 

        } 

 

        List<byte> hBuilder = new List<byte>(); 

        hBuilder.AddRange(write(id)); 

        hBuilder.AddRange(write(flags)); 

        hBuilder.AddRange(write(qdcount)); 
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        hBuilder.AddRange(write(ancount)); 

        hBuilder.AddRange(write(nscount)); 

        hBuilder.AddRange(write(arcount)); 

 

        byte[] head = hBuilder.ToArray(); 

        return head; 

    } 

 

    public Header(byte[] message) 

    { 

        id = readUshort(message, 0 * 2); 

        flags = readUshort(message, 1 * 2); 

        qdcount = readUshort(message, 2 * 2); 

        ancount = readUshort(message, 3 * 2); 

        nscount = readUshort(message, 4 * 2); 

        arcount = readUshort(message, 5 * 2); 

    } 

 

    public Header() { } 

 

    private static ushort readUshort(byte[] array, int position) 

    { 

        ushort value = 

(ushort)IPAddress.NetworkToHostOrder(BitConverter.ToInt16(array, 

position)); 

        return value; 

    } 

 

    private static byte[] write(ushort value) 

    { 

        return 

BitConverter.GetBytes(IPAddress.HostToNetworkOrder((short)value)); 

    } 

 

    private static byte[] write(int value) 

    { 

        return 

BitConverter.GetBytes(IPAddress.HostToNetworkOrder((short)value)); 

    } 

 



 68 

    public ushort SetAA(ushort setme) 

    { 

        setme |= 1 << 11; 

        return setme; 

    } 

 

    public ushort SetRD(ushort setme) 

    { 

        setme |= 1 << 9; 

        return setme; 

    } 

 

    public ushort SetRA(ushort setme) 

    { 

        setme |= 1 << 8; 

        return setme; 

    } 

 

    public ushort SetOpconde(ushort setme, int value) 

    { 

        if (value == 1) 

        { 

            setme |= 1 << 12; 

        } 

 

        if (value == 2) 

        { 

            setme |= 1 << 13; 

        } 

 

        return setme; 

    } 

} 

 

Obsah Program.cs 
using System; 

using System.Collections.Generic;   
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using System.Collections.ObjectModel;  

using System.IO;  

using System.Linq;  

using System.Net; 

using System.Net.Sockets; 

using System.Runtime.Serialization; 

using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

 

namespace DNSresolver 

{ 

 

    public class Program 

    { 

        public Program() { } 

 

        private static bool getbit(int value, int position) 

        { 

 

            int reference = 1; //0001 

            int result; 

            reference <<= position; 

            value &= reference; //and-ing 

 

            if (value != 0) 

            { 

                result = 1; 

            } 

            else 

                result = 0; 

 

            return result == 1; //upravit 

        } 

         

        private static void wrerror(string entry) 

        { 

            StreamWriter bw = new 

StreamWriter(File.Open("c:\\temp\\errorlog.txt", FileMode.Append)); 
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            bw.Write(DateTime.UtcNow.ToString() + " " + entry); 

            //bw.Write(entry); 

            bw.WriteLine(" "); 

            bw.Flush(); 

            bw.Close(); 

            bw.Dispose(); 

        } 

 

        public static byte[] UDPsendaf(byte[] message, IPEndPoint 

endPoint, int timeOut, int attempts, AddressFamily af) 

        { 

            byte[] buffer = new byte[64000]; //zmÄ?nÄ?no kvuli 

DNSSEC 

            //Console.WriteLine("ZaÄ?ĂĄtek pĹ?ipojenĂ"); 

 

            for (int i = 0; i < attempts; i++) 

            { 

 

                IPEndPoint sender = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 

0); 

                if (af == AddressFamily.InterNetworkV6) 

                { 

                    sender = new IPEndPoint(IPAddress.IPv6Any, 0); 

                } 

                Socket socket = new Socket(af, SocketType.Dgram, 

ProtocolType.Udp); 

                socket.SetSocketOption(SocketOptionLevel.Socket, 

SocketOptionName.ReceiveTimeout, timeOut * 1000); 

                try 

                { 

                    socket.Bind(sender); 

                } 

                catch (Exception e) 

                { 

                    Console.WriteLine("Exception: " + 

e.ToString()); 

                    //throw; 

                } 

 

                try 

                { 
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                    socket.SendTo(message, endPoint); 

                    //Console.WriteLine("OdeslĂĄno"); 

 

                    //********RECEIVING********/ 

                    Console.WriteLine("Waiting for connection..."); 

 

                    EndPoint rmep = (EndPoint)endPoint; 

                    int length = socket.ReceiveFrom(buffer, ref 

rmep); 

                    //Console.WriteLine(length); 

                    Array.Resize(ref buffer, length); 

                    socket.Close(); 

                } 

 

                catch (SocketException se) 

                { 

                    Console.WriteLine("CĂlovĂ˝ hostitel 

neodpovĂdĂĄ, pokus Ä?.{0} z {1}", i + 1, attempts); 

                    wrerror(se.ToString()); 

                    continue; 

                } 

 

                catch (Exception ex) 

                { 

                    Console.WriteLine(ex.ToString()); 

                    wrerror(ex.ToString()); 

                } 

                if (socket.IsBound == true) 

                { 

                    break; 

                } 

 

            } //konec for 

 

            return buffer; 

        } 

 

        public static byte[] TCPsendaf(byte[] message, IPEndPoint 

endPoint, int timeOut, int attempts, AddressFamily af) 

        { 
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            byte[] buffer = new byte[64000]; //navĂ˝ĹĄeno kvuli 

DNSSEC 

            Console.WriteLine("ZaÄ?ĂĄtek pĹ?ipojenĂ"); 

            for (int i = 0; i < attempts; i++) 

            { 

                try 

                { 

                    TcpClient tcpClient = new TcpClient(af); 

                    tcpClient.Connect(endPoint); 

                    Stream strm = tcpClient.GetStream(); 

                    strm.Write(message, 0, message.Length); 

 

                    int length = strm.Read(buffer, 0, 64000); 

 

                    Array.Resize(ref buffer, length); 

                    tcpClient.Close(); 

                    strm.Close(); 

                } 

                catch (SocketException se) 

                { 

                    Console.WriteLine("CĂlovĂ˝ hostitel 

neodpovĂdĂĄ, pokus Ä?.{0} z {1}", i + 1, attempts); 

                    wrerror(se.ToString()); 

                    continue; 

                    //throw new MySocketException(); 

                } 

                 

                catch (Exception ex) 

                { 

                    Console.WriteLine(ex.ToString()); 

                    wrerror(ex.ToString()); 

                } 

                if (buffer.Length > 10) 

                { 

                    break; 

                } 

 

            }//konec for 
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            return buffer; 

        } 

 

        private static void writetof(Answer[] message, string 

filePath) 

        { 

            try 

            { 

                if (File.Exists(filePath)) 

                { 

                    int k = message.Length; 

                    for (int i = 0; i < k; i++) 

                    { 

                        StreamWriter bw = new 

StreamWriter(File.Open(filePath, FileMode.Append)); 

                        //bw.Write("Answer to: "); 

                        bw.WriteLine("Answer to: " + 

message[i].name.ToString()); 

                        bw.WriteLine("Type: " + 

message[i].type.ToString()); 

                        bw.WriteLine("Class: " + 

message[i].aclass.ToString()); 

                        bw.WriteLine("TTL: " + 

message[i].ttl.ToString()); 

                        bw.WriteLine("Length: " + 

message[i].rdlength.ToString()); 

                        bw.WriteLine("Data: " + message[i].data); 

                        bw.Flush(); 

                        bw.Close(); 

                        bw.Dispose(); 

                    } 

                } 

                else 

                { 

                    int k = message.Length; 

                    for (int i = 0; i < k; i++) 

                    { 

                        StreamWriter bw = new 

StreamWriter(File.Open(filePath, FileMode.Append)); 

                        bw.WriteLine("Answer to: " + 

message[i].name.ToString()); 

                        bw.WriteLine("Type: " + 
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message[i].type.ToString()); 

                        bw.WriteLine("Class: " + 

message[i].aclass.ToString()); 

                        bw.WriteLine("TTL: " + 

message[i].ttl.ToString()); 

                        bw.WriteLine("Length: " + 

message[i].rdlength.ToString()); 

                        bw.WriteLine("Data: " + 

message[i].data.ToString()); 

                        bw.Flush(); 

                        bw.Close(); 

                        bw.Dispose(); 

                    } 

                } 

 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

 

                Console.WriteLine(ex.ToString()); 

            } 

 

 

        } 

 

        private static ushort readUshort(byte[] array, int 

position) 

        { 

 

            ushort value = 

(ushort)IPAddress.NetworkToHostOrder(BitConverter.ToInt16(array, 

position)); 

            return value; 

        } 

 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            int timeout = 5; 

            int attempts = 3; 

            byte[] message; 

            byte[] incoming; 
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            string server = "213.46.172.36"; 

             

            //********PARAMETRY************/ 

            //bool vypsat = false; 

            bool zapis = false; 

            bool TCP = false; 

            bool IPv6 = false; 

            IPEndPoint endPoint = new 

IPEndPoint(IPAddress.Parse(server), 53); 

            AddressFamily af = AddressFamily.InterNetwork; 

            if (IPv6 == true) { af = AddressFamily.InterNetworkV6; 

} 

 

            //********QUESTION*********/ 

            string qname = "www.vutbr.cz"; 

            qClass qclass = (qClass)1; 

            qType qtype = (qType)28; //A (IPv4) 

            ushort flags = 0x00; 

 

            String FileP = "c:\\moje\\ĹĄkola\\bity.txt"; 

 

            List<byte> pole = new List<byte>(); 

            pole.AddRange(Header.header(qname, flags)); 

            pole.AddRange(Query.qparse(qname, qtype, qclass)); 

 

            //********SENDING**********/ 

            if (TCP == true) 

            { 

                int length = pole.ToArray().Length; 

                pole.InsertRange(0, 

BitConverter.GetBytes(IPAddress.HostToNetworkOrder((byte)length))); 

                message = pole.ToArray(); 

                List<byte> data = new List<byte>(); 

                data.AddRange(incoming = TCPsendaf(message, 

endPoint, timeout, attempts, af)); 

                data.RemoveRange(0, 2); //Removes 2 first bytes 

containing the message length pĹ?idat podmĂnku pokud nesouhlasĂ 

dĂŠlka s pĹ?ijatĂ˝m poÄ?tem 

                incoming = data.ToArray(); 

                /*if (incoming.Length == message.Length) 

                { 
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                    Console.WriteLine("Message was not correctly 

proccessed"); 

                    incoming = TCPsendaf(message, endPoint, 

timeout, attempts, af); 

                }*/ 

            } 

            else 

            { 

                message = pole.ToArray(); 

                incoming = UDPsendaf(message, endPoint, timeout, 

attempts, af); 

                /*if (incoming.Length == message.Length) 

                { 

                    Console.WriteLine("Message was not correctly 

proccessed"); 

                    incoming = UDPsendaf(message, endPoint, 

timeout, attempts, af); 

                }*/ 

            } 

 

            try 

            { 

                Console.WriteLine("PouĹžitĂ TCP {0}", TCP); 

                Console.WriteLine("PouĹžitĂ IPv6 {0}", IPv6); 

                //**********HEADERPARSE**********************/ 

                Header iHeader = new Header(incoming); 

                iHeader.write(); 

 

                //********QUESTIONPARSE**********************/ 

                int start = 12; 

 

                Query iQuery = new Query(incoming, ref start); 

                iQuery.write(); 

                start += 5; 

 

                //**********ANSWERPARSE**********************/ 

                if (iHeader.ancount > 0) 

                { 

                    Answer[] answer = Answer.getAnswer(incoming, 

ref start, iHeader.ancount, false); 

                    Answer.write(answer); 
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                    if (zapis == true) { writetof(answer, FileP); } 

                } 

 

                //**********AUTHORITYRPARSE**********************/ 

                if (iHeader.nscount > 0) 

                { 

                    Console.WriteLine("Authoritative nameservers"); 

                    Answer[] authority = Answer.getAnswer(incoming, 

ref start, iHeader.nscount, true); 

                    Answer.write(authority); 

                    if (zapis == true) { writetof(authority, 

FileP); } 

                } 

 

                //**********ADDITIONALPARSE**********************/ 

                if (iHeader.arcount > 0) 

                { 

                    Console.WriteLine("Additional records"); 

                    Answer[] additional = 

Answer.getAnswer(incoming, ref start, iHeader.arcount, true); 

                    Answer.write(additional); 

                    if (zapis == true) { writetof(additional, 

FileP); } 

                } 

            } 

            catch (Exception) 

            { 

                Console.WriteLine("Message was not correctly 

proccessed"); 

                //throw; 

            } 

 

            Console.ReadLine(); 

        } 

    } 

} 
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Obsah Query.cs 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Net; 

using System.Text; 

 

//[Serializable()] 

public class Query 

{ 

    public string qname; 

    public qType qtype; 

    public qClass qclass; 

     

    //rozparsuje string na oktet dĂ©lky + danĂ˝ poÄŤet znakĹŻ 

    private static string qparse(string[] question) 

    { 

        string part; 

        int offset = 1; 

        char dot = '.'; 

        //byte zeros = 0x00; 

 

        List<byte> qname = new List<byte>(); 

        for (int i = 0; i < question.Length; i++) 

        { 

            string address = question[i]; 

            while (address.IndexOf(dot) != 0) 

            { 

                int j = address.IndexOf(dot); 

                if (j <= 0) 

                { 

                    j = address.Length; 

                    offset = 0; 

                } 

                byte[] length = 

BitConverter.GetBytes(IPAddress.HostToNetworkOrder(j)); 

                part = address.Substring(0, j); 

                byte[] bpart = 

System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(part); 

                address = address.Remove(0, j + offset); 
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                qname.Add(length[3]); 

                qname.AddRange(bpart); 

 

                if (offset == 0) 

                { 

                    offset = 1; 

                    break; 

                } 

 

            }//End of while 

        } 

        //       qname.ToString(); 

        return qname.ToString(); 

    } 

 

    private static byte[] ipv6ptr(string question, qType type, 

qClass clas) { 

        byte zeros = 0x00; 

         

        byte[] ipv6addrarpb = { 3, 73, 80, 54, 4, 65, 82, 80, 65 }; 

         

        List<byte> qname = new List<byte>(); 

            for (int k = 0; k < question.Length; k++) 

            { 

                string c = question[k].ToString(); 

                if (c==":") 

                { 

                    continue; 

                } 

                byte[] length = 

BitConverter.GetBytes(IPAddress.HostToNetworkOrder(c.Length)); 

                byte[] bc = 

System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(c); 

 

                qname.Insert(0, length[3]); 

                qname.InsertRange(1,bc); 

 

            } 

            qname.AddRange(ipv6addrarpb); 

            qname.Add(zeros); 
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qname.AddRange(BitConverter.GetBytes(IPAddress.HostToNetworkOrder((byt

e)type))); 

            

qname.AddRange(BitConverter.GetBytes(IPAddress.HostToNetworkOrder((byt

e)clas))); 

            return qname.ToArray(); 

    } 

 

    public static byte[] qparse(string question, qType type, qClass 

clas) 

    { 

        string part; 

        int offset = 1; 

        char dot = '.'; 

        if (type == (qType)12 && question.Length > 15 ) 

        { 

            byte[] ipv6q = ipv6ptr(question, type, clas); 

            return ipv6q; 

        } 

        byte zeros = 0x00; 

 

        byte[] inaddrarpda = { 7, 105, 110, 45, 97, 100, 100, 114, 

4, 97, 114, 112, 97 }; 

         

        List<byte> qname = new List<byte>(); 

        for (int i = 0; i < 1; i++) 

        { 

            string address = question; 

            while (address.IndexOf(dot) != 0) 

            { 

                int j = address.IndexOf(dot); 

                if (j <= 0) 

                { 

                    j = address.Length; 

                    offset = 0; 

                } 

                byte[] length = 

BitConverter.GetBytes(IPAddress.HostToNetworkOrder(j)); 

                part = address.Substring(0, j); 

                byte[] bpart = 
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System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(part); 

                address = address.Remove(0, j + offset); 

                if (type == (qType)12 && question.Length <= 15 ) 

                { 

                    qname.Insert(0, length[3]); 

                    qname.InsertRange(1, bpart); 

                } 

 

                else 

                { 

                    qname.Add(length[3]); 

                    qname.AddRange(bpart); 

                } 

 

                if (offset == 0) 

                { 

                    offset = 1;                     

                    break; 

                } 

            } 

        } 

 

        if (type == (qType)12)// && question.Length <= 15) 

        { 

            qname.AddRange(inaddrarpda); 

        } 

        qname.Add(zeros); 

        

qname.AddRange(BitConverter.GetBytes(IPAddress.HostToNetworkOrder((byt

e)type))); 

        

qname.AddRange(BitConverter.GetBytes(IPAddress.HostToNetworkOrder((byt

e)clas))); 

 

        return qname.ToArray(); 

    } 

 

    public Query() { } 

 

    public Query(byte[] array, ref int position) 
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    { 

        qname = qparse(array, ref position); 

        qtype = (qType)readUshort(array, position + 1); 

        qclass = (qClass)readUshort(array, position + 3); 

 

    } 

 

    public static string qparse(byte[] array, ref int position) 

    { 

        int lastPosition = 0; 

        StringBuilder question = new StringBuilder(); 

        while (array[position] != 0) 

        { 

            int poc = array[position]; 

            int pos = position + 1; 

 

            if (getbit(poc, 7) && getbit(poc, 6)) //VelkĂ˝ IF! :-D 

            { 

                int offset = readUshort(array, position); 

                    offset = offset - 49152; 

 

                //Console.WriteLine("Pointer is set to {0}", 

offset); 

                if (lastPosition <= position) 

                { 

                    lastPosition = position + 1; 

                } 

 

                poc = array[offset]; 

                pos = offset + 1; 

                position = offset; 

            }//konec velkĂ©ho IF 

 

 

            for (int i = position + 1; i < poc + pos; i++) 

            { 

                

question.Append(Convert.ToChar(array[i]).ToString()); 

            } 



 83 

            question.Append("."); 

            position = pos + poc; 

        } 

        if (question.Length == 0) 

        { 

            question.Clear(); 

            question.Append("<root>"); 

        } 

        else 

        { 

            question.Remove(question.Length - 1, 1); 

        } 

 

        if (lastPosition > 0) 

        { 

            position = lastPosition; 

        } 

 

        return question.ToString(); 

    } 

 

    public void write() 

    { 

        Console.WriteLine("Qname: {0}", qname.ToString()); 

        Console.WriteLine("Qtype: {0}", qtype.ToString()); 

        Console.WriteLine("Qclass: {0}", qclass.ToString()); 

    } 

 

    public static bool getbit(int value, int position) 

    { 

        int reference = 1; //0001 

        int result; 

        reference <<= position; 

        value &= reference; //and-ing 

 

        if (value != 0) 

        { 

            result = 1; 

        } 
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        else 

            result = 0; 

 

        return result == 1; //upravit 

    } 

 

    private static ushort readUshort(byte[] array, int position) 

    { 

        ushort value = 

(ushort)IPAddress.NetworkToHostOrder(BitConverter.ToInt16(array, 

position)); 

        return value; 

    } 

 

} 

public enum qType : ushort 

{ 

    /// <summary> 

    /// a host address 

    /// </summary> 

    A = 1, 

 

    /// <summary> 

    /// an authoritative name servera host address 

    /// </summary> 

    NS = 2, 

 

    /// <summary> 

    /// a mail destination (Obsolete - use MX) 

    /// </summary> 

    MD = 3, 

 

    /// <summary> 

    /// a mail forwarder (Obsolete - use MX) 

    /// </summary> 

    MF = 4, 

 

    /// <summary> 

    /// the canonical name for an alias 
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    /// </summary> 

    CNAME = 5, 

 

    /// <summary> 

    /// marks the start of a zone of authority 

    /// </summary>         

    SOA = 6, 

 

    /// <summary> 

    /// a mailbox domain name (EXPERIMENTAL) 

    /// </summary> 

    MB = 7, 

 

    /// <summary> 

    /// a mail group member (EXPERIMENTAL) 

    /// </summary> 

    MG = 8, 

 

    /// <summary> 

    ///a mail rename domain name (EXPERIMENTAL) 

    /// </summary> 

    MR = 9, 

 

    /// <summary> 

    /// a null RR (EXPERIMENTAL) 

    /// </summary> 

    NULL = 10, 

 

    /// <summary> 

    /// a well known service description 

    /// </summary> 

    WKS = 11, 

 

    /// <summary> 

    /// a domain name pointera mail destination (Obsolete - use MX) 

    /// </summary> 

    PTR = 12, 

 

    /// <summary> 
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    /// host information 

    /// </summary> 

    HINFO = 13, 

 

    /// <summary> 

    /// mailbox or mail list information 

    /// </summary> 

    MINFO = 14, 

 

    /// <summary> 

    /// mail exchange 

    /// </summary> 

    MX = 15, 

 

    /// <summary> 

    /// text strings 

    /// </summary> 

    TXT = 16, 

 

    /// <summary> 

    /// IPv6 address 

    /// </summary> 

    AAAA = 28, 

 

    /// <summary> 

    /// Signature 

    /// </summary> 

    SIG = 24, 

 

    /// <summary> 

    /// Key 

    /// </summary> 

    KEY= 25, 

 

    /// <summary> 

    /// RR Signature 

    /// </summary> 

    RRSIG= 46, 
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    /// <summary> 

    /// Nsec 

    /// </summary> 

    NSEC= 47, 

 

    /// <summary> 

    /// DNS Key 

    /// </summary> 

    DNSKEY= 48, 

} 

 

public enum qClass : ushort 

{ 

    /// <summary> 

    /// the Internet 

    /// </summary> 

    IN = 1, 

 

    /// <summary> 

    /// the CSNET class (Obsolete - used only for examples in some 

obsolete RFCs) 

    /// </summary> 

    CS = 2, 

 

    /// <summary> 

    /// the CHAOS class 

    /// </summary> 

    CH = 3, 

 

    /// <summary> 

    /// Hesiod [Dyer 87] 

    /// </summary> 

    HS = 4, 

 

    /// <summary> 

    /// Any Class 

    /// </summary> 

    Any = 255, 

} 
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Obsah ResolvedEventArgs.cs 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

 

namespace DNSresolver 

{ 

    public class ResolvedEventArgs: EventArgs 

    { 

        private DNSreply reply; 

        public DNSreply Reply { get { return reply; } } 

        public ResolvedEventArgs(DNSreply reply) 

        { 

            this.reply = reply; 

        } 

    } 

} 

Obsah Resolver.cs 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Net; 

using System.Net.Sockets; 

using System.Text; 

 

namespace DNSresolver 

{ 

    public delegate void ResolvedEventHandler(object sender, 

ResolvedEventArgs e); 

 

    public class Resolver 

    { 

        public event ResolvedEventHandler Resolved; 

        //private bool TCP = false; 

        private TransportType TType = (TransportType)1; // UDP 

        private int Timeout = 5; 
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        private int Attempts = 3; 

        private string Server = "8.8.4.4."; 

        private AddressFamily AF = AddressFamily.InterNetwork; 

        private bool DNSSEC = false; 

 

        public Resolver(TransportType tType, int timeout, int 

attempts, string server) 

        { 

 

        } 

 

        public int timeout 

        { 

            get { return Timeout; } 

            set { Timeout = value; } 

        } 

 

        public int attempts 

        { 

            get { return Attempts; } 

            set { Attempts = value; } 

        } 

 

        public bool DnsSec 

        { 

            get { return DNSSEC; } 

            set { DNSSEC = value; } 

        } 

 

        public TransportType tType 

        { 

            get { return TType; } 

            set { TType = value; } 

        } 

 

        public AddressFamily af 

        { 

            get { return AF; } 

            set { AF = value; } 
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        } 

 

        public string server 

        { 

            get { return Server; } 

            set { Server = value; } 

        } 

 

        private DNSreply result; 

 

        public DNSreply Result { get { return result; } } 

 

        public void Resolveds(object prms)//, StringBuilder log)   

        { 

            byte[] incoming; 

            byte[] message; 

            ResolverParams parameters = (ResolverParams)prms; 

 

            List<byte> pole = new List<byte>(); 

            pole.AddRange(Header.headerds(parameters.qname, 

parameters.flags, parameters.ds)); 

            pole.AddRange(Query.qparse(parameters.qname, 

parameters.qtype, parameters.qclass)); 

            if (parameters.ds) 

            { 

                pole.AddRange(Dnssec.OptRR()); 

            } 

 

            IPEndPoint endPoint = new 

IPEndPoint(IPAddress.Parse(server), 53); 

 

            if (tType == (TransportType)2) 

            { 

                int length = pole.ToArray().Length; 

                pole.InsertRange(0, 

BitConverter.GetBytes(IPAddress.HostToNetworkOrder((byte)length))); 

                message = pole.ToArray(); 

                List<byte> data = new List<byte>(); 

                try 

                { 
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                    data.AddRange(incoming = 

DNSresolver.Program.TCPsendaf(message, endPoint, Timeout, Attempts, 

af)); 

                } 

                catch (Exception) 

                { 

 

                    throw; 

                } 

 

                data.RemoveRange(0, 2); //Removes 2 first bytes 

containing the message length 

                incoming = data.ToArray(); 

                /*if (incoming.Length == message.Length) 

                { 

                    Console.WriteLine("Message was not correctly 

proccessed"); 

                    //log += Environment.NewLine; 

                    incoming = 

DNSresolver.Program.TCPsendaf(message, endPoint, Timeout, Attempts, 

af); 

                }*/ 

            } 

            else 

            { 

                message = pole.ToArray(); 

 

                incoming = DNSresolver.Program.UDPsendaf(message, 

endPoint, timeout, attempts, af); 

 

                /*if (incoming.Length == message.Length) 

                { 

                    Console.WriteLine("Message was not correctly 

proccessed"); 

                    incoming = 

DNSresolver.Program.UDPsendaf(message, endPoint, timeout, attempts, 

af); 

                }*/ 

 

 

                /*if (incoming[12] == 0) 

                { 
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                    Console.WriteLine("Cannot connect to IPv6 host. 

Try IPv4"); 

                    throw new ArgumentException(); 

                    //return; 

                }*/ 

            } 

 

            if (incoming[2] == 0 && af == 

AddressFamily.InterNetworkV6) 

            { 

                Console.WriteLine("Cannot connect to IPv6 host. Try 

IPv4"); 

                //throw new CannotConnectToHost(); 

                //return; 

            } 

 

            Parse(incoming); 

 

            if (Resolved != null) 

            { 

                Resolved(this, new ResolvedEventArgs(this.result)); 

            } 

        } 

 

        private void Parse(byte[] incoming) 

        { 

            Header iHeader = new Header(incoming); 

            this.result = new DNSreply(); 

            this.result.header = iHeader; 

 

            //********FLAGPARSE**********************/ 

            Flags flags = new Flags(iHeader.flags); 

            this.result.flags = flags; 

 

            //********QUESTIONPARSE**********************/ 

            int start = 12; 

            if (iHeader.qdcount > 0) 

            { 

                Query iQuery = new Query(incoming, ref start); 

                this.result.query = iQuery; 
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                start += 5; 

            } 

            //**********ANSWERPARSE**********************/ 

            if (iHeader.ancount > 0) 

            { 

                Answer[] answer = Answer.getAnswer(incoming, ref 

start, iHeader.ancount, false); 

                this.result.answer = answer; 

            } 

            //**********AUTHORITYRPARSE**********************/ 

            if (iHeader.nscount > 0) 

            { 

                Answer[] authority = Answer.getAnswer(incoming, ref 

start, iHeader.nscount, true); 

                this.result.authority = authority; 

            } 

            //**********ADDITIONALPARSE**********************/ 

            if (iHeader.arcount > 0) 

            { 

                Answer[] additional = Answer.getAnswer(incoming, 

ref start, iHeader.arcount, true); 

                this.result.additional = additional; 

            } 

        } 

    } 

} 

Obsah ResolvedEventArgs.cs 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

 

namespace DNSresolver 

{ 

    public class ResolvedEventArgs: EventArgs 

    { 

        private DNSreply reply; 

        public DNSreply Reply { get { return reply; } } 
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        public ResolvedEventArgs(DNSreply reply) 

        { 

            this.reply = reply; 

        } 

    } 

} 

Obsah ResolverParams.cs 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

 

namespace DNSresolver 

{ 

    public struct ResolverParams 

    { 

 

        public qType qtype; 

        public qClass qclass; 

        public string qname; 

        public ushort flags; 

        public bool ds; 

    } 

} 

Obsah Soa.cs 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Net; 

using System.Text; 

 

namespace DNSresolver 

{ 

    public class Soa 

    { 
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        public string mname; 

        public string rname; 

        public UInt32 serial; 

        public UInt32 refresh; 

        public UInt32 retry; 

        public UInt32 expire; 

        public UInt32 minimum; 

 

        private Soa() { } 

 

        public Soa(byte[] array, ref int position) 

        { 

            //Soa this = new Soa(); 

            try 

            { 

                int offset = readUshort(array, position); 

                if (getbit(offset, 15) && getbit(offset, 14)) 

                { 

                    offset = offset - 49152; 

                    this.mname = Query.qparse(array, ref offset); 

                } 

                else 

                { 

                    this.mname = Query.qparse(array, ref position); 

                } 

                position += 1; 

                offset = readUshort(array, position); 

                if (getbit(offset, 15) && getbit(offset, 14)) 

                { 

                    offset = offset - 49152; 

                    this.rname = Query.qparse(array, ref offset); 

                } 

                else 

                { 

                    this.rname = Query.qparse(array, ref position); 

                } 

                this.serial = readUint(array, position + 1); 

                this.refresh = readUint(array, position + 5); 

                this.retry = readUint(array, position + 9); 
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                this.expire = readUint(array, position + 13); 

                this.minimum = readUint(array, position + 17); 

                position += 21; 

            } 

            catch (Exception) 

            { 

                throw; 

            }       

             

        } 

 

        private static ushort readUshort(byte[] array, int 

position) 

        { 

 

            ushort value = 

(ushort)IPAddress.NetworkToHostOrder(BitConverter.ToInt16(array, 

position)); 

            return value; 

        } 

 

        private static UInt32 readUint(byte[] array, int position) 

        { 

 

            UInt32 value = 

(UInt32)IPAddress.NetworkToHostOrder(BitConverter.ToInt32(array, 

position)); 

            return value; 

        } 

 

        private static bool getbit(int value, int position) 

        { 

 

            int reference = 1; //0001 

            int result; 

            reference <<= position; 

            value &= reference; //and-ing 

 

            if (value != 0) 

            { 
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                result = 1; 

            } 

            else 

                result = 0; 

 

            return result == 1; //upravit 

        } 

    } 

} 

Obsah Combox.cs 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Markup; 

namespace GUI 

{ 

    class ComboxItem: ComboBoxItem 

    { 

        public int Value { get; set; } 

 

    } 

} 

Obsah MainWindow.xaml.cs 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Data; 

using System.Windows.Documents; 
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using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using System.Windows.Navigation; 

using System.Windows.Shapes; 

using DNSresolver; 

using System.Net; 

using System.Net.Sockets; 

using System.Diagnostics; 

using System.Net.NetworkInformation; 

using System.IO; 

using System.Threading; 

using System.Windows.Threading; 

 

namespace GUI 

{ 

    /// <summary> 

    /// Interaction logic for MainWindow.xaml 

    /// </summary> 

    ///  

    public partial class MainWindow : Window 

    { 

        private Resolver resolver; 

 

        IPAddress reference = IPAddress.Parse("147.229.71.10"); 

        AddressFamily af = AddressFamily.InterNetwork; 

 

        string server; 

        string qname; 

        qClass qclass; 

        qType qtype; 

        TransportType tType; 

        ushort flags; 

        bool ds; 

 

        public void write(Header h) 

        { 

            string name = "Header"; 

            TextBox Header_TB = createtextbox(HeaderSP, name); 
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            Header_TB.AppendText("Id: " + h.id.ToString()); 

            Header_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

            /*Header_TB.AppendText("Flags: " + h.flags.ToString()); 

            Header_TB.AppendText(Environment.NewLine);*/ 

            Header_TB.AppendText("Qdcount: " + h.qdcount.ToString()); 

            Header_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

            Header_TB.AppendText("Ancount: " + h.ancount.ToString()); 

            Header_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

            Header_TB.AppendText("Nscount: " + h.nscount.ToString()); 

            Header_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

            Header_TB.AppendText("Arcount: " + h.arcount.ToString()); 

            //Header_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

        } 

 

        /*public void outerror() 

        { 

            //Answer_TB.AppendText("pokus"); 

 

        } 

        */ 

 

        public void write(Query query) 

        { 

            string name = "Querry"; 

            TextBox Header_TB = createtextbox(HeaderSP, name); 

 

            Header_TB.AppendText("Qname: " + query.qname.ToString()); 

            Header_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

            Header_TB.AppendText("Qtype: " + query.qtype.ToString()); 

            Header_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

            Header_TB.AppendText("Qclass: " + 

query.qclass.ToString()); 

            //Header_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

        } 

 

        public void write(Flags flags) 

        { 

            string name = "Flags"; 
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            TextBox Header_TB = createtextbox(HeaderSP, name); 

 

            Header_TB.AppendText("Opcode: " + 

flags.opcode.ToString()); 

            Header_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

            Header_TB.AppendText("AA: " + flags.AA.ToString()); 

            Header_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

            Header_TB.AppendText("TC: " + flags.TC.ToString()); 

            Header_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

            Header_TB.AppendText("RD: " + flags.RD.ToString()); 

            Header_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

            Header_TB.AppendText("RA: " + flags.RA.ToString()); 

            Header_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

            Header_TB.AppendText("Rcode: " + (rCode)flags.rcode); 

            //Header_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

 

            Error_TB.AppendText((rCode)flags.rcode + " "); 

            if ((rCode)flags.rcode != (rCode)0) 

            { 

                Error_TB.Background = Brushes.Red; 

            } 

        } 

 

        public TextBox createtextbox(string name) 

        { 

            Expander expander = new Expander(); 

            expander.Header = name; 

            TextBox Additional_TB = new TextBox(); 

            Additional_TB.BorderThickness = new Thickness(0); 

            AdditionalSP.Children.Add(expander); 

            expander.Content = Additional_TB; 

            return Additional_TB; 

        } 

 

        public TextBox createtextbox(StackPanel target, string name) 

        { 

            Expander expander = new Expander(); 

            expander.Header = name; 

            TextBox Additional_TB = new TextBox(); 
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            Additional_TB.BorderThickness = new Thickness(0); 

            Additional_TB.IsReadOnly = true; 

            target.Children.Add(expander); 

            expander.Content = Additional_TB; 

            return Additional_TB; 

        } 

 

        public void write(Answer[] answer) 

        { 

            for (int i = 0; i < answer.Length; i++) 

            { 

                string name = "Answer to: " + 

answer[i].name.ToString() + " " + answer[i].type.ToString().ToLower(); 

                TextBox Answer_TB = createtextbox(AnswerSP, name); 

                /*Answer_TB.AppendText("Answer to: " + 

answer[i].name.ToString()); 

                Answer_TB.AppendText(Environment.NewLine);*/ 

                Answer_TB.AppendText("Type: " + 

answer[i].type.ToString()); 

                Answer_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

                Answer_TB.AppendText("Class: " + 

answer[i].aclass.ToString()); 

                Answer_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

                Answer_TB.AppendText("Time to live: " + 

answer[i].ttl.ToString()); 

                Answer_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

                Answer_TB.AppendText("Data Length: " + 

answer[i].rdlength.ToString()); 

                Answer_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

                if (answer[i].data != null) 

                { 

                    Answer_TB.AppendText("Data: " + 

answer[i].data.ToString()); 

                    //Answer_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

                } 

 

                if (answer[i].type == (qType)6) 

                { 

                    Answer_TB.AppendText("Primary name server: " + 

answer[i].soa.mname); 

                    Answer_TB.AppendText(Environment.NewLine); 
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                    Answer_TB.AppendText("Responsible soa's mailbox: " 

+ answer[i].soa.rname); 

                    Answer_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

                    Answer_TB.AppendText("Serial number: " + 

answer[i].soa.serial); 

                    Answer_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

                    Answer_TB.AppendText("Refresh interval: " + 

answer[i].soa.refresh); 

                    Answer_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

                    Answer_TB.AppendText("Retry interval: " + 

answer[i].soa.retry); 

                    Answer_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

                    Answer_TB.AppendText("Expire limit: " + 

answer[i].soa.expire); 

                    Answer_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

                    Answer_TB.AppendText("Minimum TTL: " + 

answer[i].soa.minimum); 

                    // Answer_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

                } 

                if (answer[i].type == (qType)46) 

                { 

                    writerrsig(answer[i].ds, Answer_TB); 

                } 

                /*if (answer[i].type == (qType)47) 

                { 

                    writeNsec(answer[i].ds); 

                }*/ 

                if (answer[i].type == (qType)48) 

                { 

                    writeDNSKey(answer[i].ds, Answer_TB); 

                } 

            } 

 

        } 

 

        public void writead(Answer[] answer) 

        { 

            for (int i = 0; i < answer.Length; i++) 

            { 

                string name = "Answer to: " + 

answer[i].name.ToString(); 
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                TextBox Additional_TB = createtextbox(name); 

                /*Additional_TB.AppendText("Answer to: " + 

answer[i].name.ToString()); 

                Additional_TB.AppendText(Environment.NewLine);*/ 

                Additional_TB.AppendText("Type: " + 

answer[i].type.ToString()); 

                Additional_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

                Additional_TB.AppendText("Class: " + 

answer[i].aclass.ToString()); 

                Additional_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

                Additional_TB.AppendText("Time to live: " + 

answer[i].ttl.ToString()); 

                Additional_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

                Additional_TB.AppendText("Data Length: " + 

answer[i].rdlength.ToString()); 

                Additional_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

                if (answer[i].data != null) 

                { 

                    Additional_TB.AppendText("Data: " + 

answer[i].data.ToString()); 

                    //    

Additional_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

                } 

 

                if (answer[i].type == (qType)6) 

                { 

                    writesoa(answer[i].soa, Additional_TB); 

                } 

                if (answer[i].type == (qType)46) 

                { 

                    writerrsig(answer[i].ds, Additional_TB); 

                } 

                /*if (answer[i].type == (qType)47) 

                { 

                    //writerrsig(answer[i].ds); 

                }*/ 

                if (answer[i].type == (qType)48) 

                { 

                    writeDNSKey(answer[i].ds, Additional_TB); 

                } 

            } 
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        } 

 

        private void writerrsig(Dnssec dnssec, TextBox Additional_TB) 

        { 

            Additional_TB.AppendText("Type covered: " + 

(qType)dnssec.qtype); 

            Additional_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

            Additional_TB.AppendText("Algorithm: " + 

(Algorithm)dnssec.algorithm); 

            Additional_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

            Additional_TB.AppendText("Labels: " + dnssec.labels); 

            Additional_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

            Additional_TB.AppendText("Original TTL: " + dnssec.ottl); 

            Additional_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

            Additional_TB.AppendText("Expiration date: " + 

dnssec.expiration); 

            Additional_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

            Additional_TB.AppendText("Inception date: " + 

dnssec.inception); 

            Additional_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

            Additional_TB.AppendText("Keytag: " + dnssec.keytag); 

            Additional_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

            Additional_TB.AppendText("Signer: " + dnssec.signer); 

            Additional_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

            Additional_TB.AppendText("Signature: " + 

dnssec.signature); 

            //Additional_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

        } 

 

        private void writeDNSKey(Dnssec dnssec, TextBox Additional_TB) 

        { 

            Additional_TB.AppendText("Flags: " + dnssec.keytag); 

            Additional_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

            Additional_TB.AppendText("Algorithm: " + 

(Algorithm)dnssec.algorithm); 

            Additional_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

            Additional_TB.AppendText("Labels: " + dnssec.labels); 

            Additional_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

            Additional_TB.AppendText("Public key: " + 

dnssec.signature); 

            // Additional_TB.AppendText(Environment.NewLine); 
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        } 

 

        private void writeError(string text) 

        { 

            TextBox TB = new TextBox(); 

            TB.BorderThickness = new Thickness(0); 

            AnswerSP.Children.Add(TB); 

            TB.AppendText(text); 

        } 

 

        private void writeNsec(Dnssec dnssec, TextBox Additional_TB) 

        { 

            Additional_TB.AppendText("Flags: " + dnssec.keytag); 

            Additional_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

            Additional_TB.AppendText("Algorithm: " + 

(Algorithm)dnssec.algorithm); 

            Additional_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

            Additional_TB.AppendText("Labels: " + dnssec.labels); 

            Additional_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

            Additional_TB.AppendText("Public key: " + 

dnssec.signature); 

            //Additional_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

        } 

 

        private void writesoa(Soa soa, TextBox Additional_TB) 

        { 

 

            Additional_TB.AppendText("Primary name server: " + 

soa.mname); 

            Additional_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

            Additional_TB.AppendText("Responsible soa's mailbox: " + 

soa.rname); 

            Additional_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

            Additional_TB.AppendText("Serial number: " + soa.serial); 

            Additional_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

            Additional_TB.AppendText("Refresh interval: " + 

soa.refresh); 

            Additional_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

            Additional_TB.AppendText("Retry interval: " + soa.retry); 

            Additional_TB.AppendText(Environment.NewLine); 
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            Additional_TB.AppendText("Expire limit: " + soa.expire); 

            Additional_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

            Additional_TB.AppendText("Minimum TTL: " + soa.minimum); 

            //Additional_TB.AppendText(Environment.NewLine); 

        } 

 

        private static IPAddress GetDnsAdress(AddressFamily af) 

        { 

            NetworkInterface[] Interfaces = 

NetworkInterface.GetAllNetworkInterfaces(); 

 

            foreach (NetworkInterface ni in Interfaces) 

            { 

                if (ni.OperationalStatus == OperationalStatus.Up) 

                { 

                    IPInterfaceProperties properties = 

ni.GetIPProperties(); 

                    IPAddressCollection addresses = 

properties.DnsAddresses; 

                    //properties.DnsAddresses.Count; 

                     

                    foreach (IPAddress dnsAdress in addresses) 

                    { 

                        if (dnsAdress.AddressFamily == af) 

                        { 

                            return dnsAdress; 

                        } 

                        else 

                        { 

                            continue; 

                        } 

                         

                    } 

                } 

            } 

 

            throw new InvalidOperationException("Unable to find DNS 

Address"); 

        } 
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        public static bool getBit(int variable, ushort position) 

        { 

            if ((variable & 1 << position) == variable) 

                return true; 

            else 

                return false; 

        } 

 

        public bool readyCheck() 

        { 

 

            if (qname == "Domain name" || qname == null || qname == 

"") 

            { 

                MessageBox.Show(Application.Current.MainWindow, "Set a 

domain name, please.", "User failure", MessageBoxButton.OK, 

MessageBoxImage.Error, MessageBoxResult.Cancel); 

                return false; 

            } 

 

            if (server == "IP address" || server == null || server == 

"") 

            { 

                MessageBox.Show(Application.Current.MainWindow, "Set 

an IP address of a DNS server, please. ", "IP address failure", 

MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error, MessageBoxResult.Cancel); 

                return false; 

            } 

 

            /*if (tType == null) 

            { 

                MessageBox.Show(Application.Current.MainWindow, "Set a 

transport type, please. ", "Transport type failure", 

MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error, MessageBoxResult.Cancel); 

                return false; 

            }*/ 

 

            if (qtype == 0) 

            { 

                MessageBox.Show(Application.Current.MainWindow, "Set a 

question type, please. ", "Question type failure", 

MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error, MessageBoxResult.Cancel); 
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                return false; 

            } 

 

            if (qclass == 0) 

            { 

                MessageBox.Show(Application.Current.MainWindow, "Set a 

question class, please. ", "Question class failure", 

MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error, MessageBoxResult.Cancel); 

                return false; 

            } 

 

            /*if (af == null) 

            { 

                MessageBox.Show(Application.Current.MainWindow, "Set 

an address family, please. ", "Address family failure", 

MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error, MessageBoxResult.Cancel); 

                return false; 

            }*/ 

 

 

            return true; 

        } 

 

        public void resetWindow() 

        { 

            Error_TB.Background = Brushes.White; 

            HeaderSP.Children.Clear(); 

            AnswerSP.Children.Clear(); 

            AdditionalSP.Children.Clear(); 

            StatusBox.Text = String.Empty; 

            Error_TB.Text = String.Empty; 

        } 

 

        public void reset() 

        { 

            Error_TB.Background = Brushes.White; 

            HeaderSP.Children.Clear(); 

            AnswerSP.Children.Clear(); 

            AdditionalSP.Children.Clear(); 

            StatusBox.Text = String.Empty; 
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            Error_TB.Text = String.Empty; 

        } 

 

        private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            if (readyCheck()) 

            { 

                try 

                { 

                    resolver.tType = tType; 

                    resolver.af = af; 

                    resolver.DnsSec = ds; 

                     

                    if (RB_IPv4.IsChecked.Value) 

                    { 

                        server = ipTextBox.Text; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        server = ipv6TextBox.Text; 

                    } 

                    resolver.server = server; 

 

                    resetWindow(); 

 

                    ResolverParams prms; 

                    prms.qtype = qtype; 

                    prms.qclass = qclass; 

                    prms.qname = qname; 

                    prms.flags = flags; 

                    prms.ds = ds; 

 

                    Thread workThread = new 

Thread(resolver.Resolveds); 

                    Button_send.IsEnabled = false; 

                    workThread.Start((object)prms); 

                } 

                /*catch (SocketException se) 

            { 
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                Console.WriteLine("CĂlovĂ˝ hostitel neodpovĂdĂˇ, 

pokus ÄŤ.{0} z {1}", i + 1, attempts); 

                wrerror(se.ToString()); 

                continue; 

            }*/ 

                catch (CannotConnectToHost) 

                { 

                    writeError("Cannot connect to IPv6 host, try using 

IPv4"); 

                } 

 

                catch (ArgumentException) 

                { 

                    writeError("Unknown argument exception"); 

                } 

 

                catch (FormatException) 

                { 

 

                    writeError("Invalid IP address"); 

                } 

 

                catch (Exception) 

                { 

                    throw; 

                } 

            } 

        } 

 

        private void RB_UDP_Checked(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            tType = (TransportType)1; //UDP 

 

            //Debug.Assert(StatusBox != null, "UDP StatusBox"); 

            if (StatusBox == null) 

                return; 

            StatusBox.Text = "Transport protocol = " + 

tType.ToString(); 

        } 
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        private void RB_TCP_Checked(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            tType = (TransportType)2; //TCP 

 

            Debug.Assert(StatusBox != null, "TCP StatusBox"); 

            if (StatusBox == null) 

                return; 

 

            StatusBox.Text = "Transport protocol = " + 

tType.ToString(); 

        } 

 

        private void CB_Class_SelectionChanged(object sender, 

SelectionChangedEventArgs e) 

        { 

            //Debug.Assert(ComboxItem.IsEnabledProperty != null, 

"Class"); 

            var pff = (ComboxItem)e.AddedItems[0]; 

            qclass = (qClass)pff.Value; 

            StatusBox.Text = "Class = " + qclass; 

        } 

 

        private void ComboBox_SelectionChanged(object sender, 

SelectionChangedEventArgs e) 

        { 

            //Debug.Assert(ComboxItem.IsEnabledProperty != null, 

"Type"); 

            var pff = (ComboxItem)e.AddedItems[0]; 

            qtype = (qType)pff.Value; 

            StatusBox.Text = "Type = " + qtype; 

        } 

 

        public MainWindow() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            resolver = new Resolver(tType, 5, 3, server); 

            resolver.Resolved += resolver_Resolved; 

 

            ipTextBox.Text = 

GetDnsAdress(AddressFamily.InterNetwork).ToString(); 

            ipv6TextBox.Text = 
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GetDnsAdress(AddressFamily.InterNetworkV6).ToString(); 

        } 

 

        private void resolver_Resolved(object sender, 

ResolvedEventArgs e) 

        { 

            this.Dispatcher.BeginInvoke(DispatcherPriority.Normal, 

(ThreadStart)delegate() 

            { 

                write(resolver.Result.header); 

                write(resolver.Result.flags); 

                if (resolver.Result.header.qdcount > 0) { 

write(resolver.Result.query); } 

                if (resolver.Result.header.ancount > 0) { 

write(resolver.Result.answer); } 

                if (resolver.Result.header.nscount > 0) { 

writead(resolver.Result.authority); } 

                if (resolver.Result.header.arcount > 0) { 

writead(resolver.Result.additional); } 

                StatusBox.Text = "Done"; 

                Button_send.IsEnabled = true; 

            }); 

        } 

 

        private void MenuItem_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            Microsoft.Win32.SaveFileDialog save = new 

Microsoft.Win32.SaveFileDialog(); 

            save.FileName = "Document";  

            save.DefaultExt = ".text"; 

            save.Filter = "Text documents (.txt)|*.txt"; 

 

            Nullable<bool> result = save.ShowDialog(); 

 

            if (result == true) 

            { 

                // Save document 

                string file = save.FileName; 

 

                try 

                { 
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                    StreamWriter bw = new StreamWriter(File.Open(file, 

FileMode.Append)); 

                    bw.WriteLine("Id: " + 

resolver.Result.header.id.ToString()); 

                    bw.WriteLine("Qdcount: " + 

resolver.Result.header.qdcount.ToString()); 

                    bw.WriteLine("Ancount: " + 

resolver.Result.header.ancount.ToString()); 

                    bw.WriteLine("Nscount: " + 

resolver.Result.header.nscount.ToString()); 

                    bw.WriteLine("Arcount: " + 

resolver.Result.header.arcount.ToString()); 

                    bw.WriteLine("Opcode: " + 

resolver.Result.flags.opcode.ToString()); 

                    bw.WriteLine("AA: " + 

resolver.Result.flags.AA.ToString()); 

                    bw.WriteLine("TC: " + 

resolver.Result.flags.TC.ToString()); 

                    bw.WriteLine("RD: " + 

resolver.Result.flags.RD.ToString()); 

                    bw.WriteLine("RA: " + 

resolver.Result.flags.RA.ToString()); 

                    bw.WriteLine("Rcode: " + 

resolver.Result.flags.rcode.ToString()); 

                    bw.WriteLine("Qname: " + 

resolver.Result.query.qname.ToString()); 

                    bw.WriteLine("Qtype: " + 

resolver.Result.query.qtype.ToString()); 

                    bw.WriteLine("Qclass: " + 

resolver.Result.query.qclass.ToString()); 

 

                    for (int i = 0; i < 

resolver.Result.header.ancount; i++) 

                    { 

                        filewrite(bw, resolver.Result.answer, i); 

                    } 

                    for (int i = 0; i < 

resolver.Result.header.nscount; i++) 

                    { 

                        filewrite(bw, resolver.Result.authority, i); 

                    } 

                    for (int i = 0; i < 

resolver.Result.header.arcount; i++) 

                    { 

                        filewrite(bw, resolver.Result.additional, i); 



 114 

                    } 

                    bw.Flush(); 

                    bw.Close(); 

                    bw.Dispose(); 

                } 

                catch 

                { 

                    throw; 

                } 

            } 

        } 

 

        private void filewrite(StreamWriter bw, Answer[] answer, int 

i) 

        { 

 

            bw.WriteLine("Answer to: " + answer[i].name.ToString()); 

            bw.WriteLine("Type: " + answer[i].type.ToString()); 

            bw.WriteLine("Class: " + answer[i].aclass.ToString()); 

            bw.WriteLine("Time to live: " + answer[i].ttl.ToString()); 

            bw.WriteLine("Data length: " + 

answer[i].rdlength.ToString()); 

            if (answer[i].data != null) 

            { 

                bw.WriteLine("Data: " + answer[i].data.ToString()); 

            } 

 

            if (answer[i].type == (qType)6) 

            { 

                bw.WriteLine("Primary name server: " + 

answer[i].soa.mname.ToString()); 

                bw.WriteLine("Responsible soa's mailbox: " + 

answer[i].soa.rname.ToString()); 

                bw.WriteLine("Serial number: " + 

answer[i].soa.serial.ToString()); 

                bw.WriteLine("Refresh interval: " + 

answer[i].soa.refresh.ToString()); 

                bw.WriteLine("Retry interval: " + 

answer[i].soa.retry.ToString()); 

                bw.WriteLine("Expire limit: " + 

answer[i].soa.expire.ToString()); 
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                bw.WriteLine("Minimum TTL: " + 

answer[i].soa.minimum.ToString()); 

            } 

            if (answer[i].type == (qType)46) 

            { 

                bw.WriteLine("Type covered: " + 

(qType)answer[i].ds.qtype); 

                bw.WriteLine("Algorithm: " + 

(Algorithm)answer[i].ds.algorithm); 

                bw.WriteLine("Labels: " + answer[i].ds.labels); 

                bw.WriteLine("Original TTL: " + answer[i].ds.ottl); 

                bw.WriteLine("Expiration date: " + 

answer[i].ds.expiration); 

                bw.WriteLine("Inception date: " + 

answer[i].ds.inception); 

                bw.WriteLine("Keytag: " + answer[i].ds.keytag); 

                bw.WriteLine("Signer: " + answer[i].ds.signer); 

                bw.WriteLine("Signature: " + answer[i].ds.signature); 

            } 

            if (answer[i].type == (qType)48) 

            { 

                bw.WriteLine("Flags: " + answer[i].ds.keytag); 

                bw.WriteLine("Algorithm: " + 

(Algorithm)answer[i].ds.algorithm); 

                bw.WriteLine("Labels: " + answer[i].ds.labels); 

                bw.WriteLine("Public key: " + answer[i].ds.signature); 

            } 

        } 

 

        private void addrTextBox_TextChanged(object sender, 

TextChangedEventArgs e) 

        { 

            Debug.Assert(addrTextBox != null, "addrTextBox"); 

            if (addrTextBox == null) 

                return; 

 

            qname = addrTextBox.Text; 

        } 

 

        private void RB_IPv4_Checked(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 
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            af = AddressFamily.InterNetwork; 

            if (StatusBox == null) 

                return; 

            StatusBox.Text = "Address family = " + af.ToString(); 

            ipTextBox.BorderThickness = new Thickness(3.0); 

            ipv6TextBox.BorderThickness = new Thickness(1.0); 

            server = ipTextBox.Text; 

        } 

 

        private void RB_IPv6_Checked(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

 

            af = AddressFamily.InterNetworkV6; 

 

            if (StatusBox == null) 

                return; 

            StatusBox.Text = "Address family = " + af.ToString(); 

            ipv6TextBox.BorderThickness = new Thickness(3.0); 

            ipTextBox.BorderThickness = new Thickness(1.0); 

            server = ipv6TextBox.Text; 

        } 

 

        private void RD_ChB_Checked(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            flags += 256; 

        } 

 

        private void RD_ChB_Unchecked(object sender, RoutedEventArgs 

e) 

        { 

            flags -= 256; 

        } 

 

        private void DNSSEC_ChB_Checked(object sender, RoutedEventArgs 

e) 

        { 

            ds = true; 

        } 
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        private void DNSSEC_ChB_Unchecked(object sender, 

RoutedEventArgs e) 

        { 

            ds = false; 

        } 

 

        private void addrTextBox_GotFocus(object sender, 

RoutedEventArgs e) 

        { 

            addrTextBox.SelectAll(); 

        } 

 

        private void addrTextBox_GotMouseCapture(object sender, 

MouseEventArgs e) 

        { 

            addrTextBox.SelectAll(); 

        } 

    } 

} 

Obsah MainWindow.xaml 
<Window        

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 

        xmlns:my="clr-namespace:GUI" 

        xmlns:Net="clr-namespace:System.Net;assembly=System" 

x:Class="GUI.MainWindow" 

        Title="DNS resolver" Height="467.91" Width="856.343"> 

    <Grid Margin="0,0,2,-20"> 

        <Grid.RowDefinitions> 

            <RowDefinition Height="21*"/> 

            <RowDefinition Height="46*"/> 

            <RowDefinition Height="46*"/> 

            <RowDefinition Height="324*"/> 

            <RowDefinition Height="21*"/> 

        </Grid.RowDefinitions> 

        <Grid.ColumnDefinitions> 

            <ColumnDefinition Width="90*"/> 

            <ColumnDefinition Width="98*"/> 

            <ColumnDefinition Width="98*"/> 
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            <ColumnDefinition Width="137*"/> 

        </Grid.ColumnDefinitions> 

        <Menu HorizontalAlignment="Stretch" VerticalAlignment="Top" 

Grid.ColumnSpan="4" Height="21" > 

            <MenuItem Header="Menu"> 

                <MenuItem Header="Save" Click="MenuItem_Click"/> 

            </MenuItem> 

        </Menu> 

        <TextBox x:Name="addrTextBox" HorizontalAlignment="Stretch"  

Margin="10" Grid.Row="1" TextWrapping="Wrap" Text="Domain name" 

VerticalAlignment="Stretch" TextChanged="addrTextBox_TextChanged" 

TabIndex="1" ToolTip="Domain name" GotFocus="addrTextBox_GotFocus" 

GotMouseCapture="addrTextBox_GotMouseCapture" /> 

        <!---TextBox x:Name="Answer_TB" HorizontalAlignment="Stretch" 

Margin="10" Grid.Row="3" TextWrapping="Wrap"  

VerticalAlignment="Stretch" Grid.Column="2" AllowDrop="False" 

IsTabStop="False" /> 

        --> 

        <Button x:Name="Button_send" Content="Send" Grid.Column="3" 

HorizontalAlignment="Left"  VerticalAlignment="Top" Margin="10,10,0,0" 

Grid.Row="1" VerticalContentAlignment="Top" 

HorizontalContentAlignment="Center" Click="Button_Click" 

IsDefault="True" Width="61" Height="23" /> 

        <StackPanel Grid.Column="2" HorizontalAlignment="Left" 

Height="36" Margin="107,10,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="43" 

Grid.Row="1"> 

            <RadioButton x:Name="RB_UDP" Content="UDP" 

HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top" 

Checked="RB_UDP_Checked" IsChecked="True"/> 

            <RadioButton x:Name="RB_TCP" Content="TCP" 

HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top" 

Checked="RB_TCP_Checked"/> 

        </StackPanel> 

        <TextBox x:Name="StatusBox" Grid.Column="3" 

HorizontalAlignment="Stretch" VerticalAlignment="Bottom" 

Margin="10,0,10,10" Grid.Row="3" TextWrapping="Wrap" Text="Status" 

Height="24" /> 

        <ComboBox x:Name="CB_Class" HorizontalAlignment="Left" 

VerticalAlignment="Top" Width="49" Height="22" Margin="10,2,0,0" 

Grid.Row="2" SelectionChanged="CB_Class_SelectionChanged"> 

            <my:ComboxItem Content="IN" IsSelected="False" Value="1" 

/> 

            <!-- Values not supported by servers 

            <my:ComboxItem Content="CS" IsSelected="False" Value="2" 

/> 

            <my:ComboxItem Content="CH" IsSelected="False" Value="3" 

/> 

            <my:ComboxItem Content="HS" IsSelected="False" Value="4" 
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/> --> 

            <my:ComboxItem Content="ANY" IsSelected="False" 

Value="255" /> 

        </ComboBox> 

        <TextBox x:Name="ipTextBox" Grid.Column="1" 

HorizontalAlignment="Stretch" Margin="10,10,0,10" Grid.Row="1" 

Text="IPv4 DNS server address" VerticalAlignment="Stretch" 

TabIndex="2" ToolTip="IPv4 DNS server address" MaxLength="15"/> 

        <ComboBox HorizontalAlignment="Left" Margin="80,2,0,0" 

Grid.Row="2" VerticalAlignment="Top" Width="90" 

SelectionChanged="ComboBox_SelectionChanged" Height="22"> 

            <my:ComboxItem Content="A" IsSelected="False" Value="1" /> 

            <my:ComboxItem Content="AAAA" IsSelected="False" 

Value="28" /> 

            <!--my:ComboxItem Content="NS" IsSelected="False" 

Value="2" />--> 

            <my:ComboxItem Content="RRSIG" IsSelected="False" 

Value="46" /> 

            <!--my:ComboxItem Content="NSEC" IsSelected="False" 

Value="47" />--> 

            <my:ComboxItem Content="DNSKEY" IsSelected="False" 

Value="48" /> 

            <!--my:ComboxItem Content="SIG" IsSelected="False" 

Value="24" /> 

            <my:ComboxItem Content="KEY" IsSelected="False" Value="25" 

/> 

            <my:ComboxItem Content="MD" IsSelected="False" Value="3" 

/> 

            <my:ComboxItem Content="MF" IsSelected="False" Value="4" 

/> --> 

            <my:ComboxItem Content="CNAME" IsSelected="False" 

Value="5" /> 

            <my:ComboxItem Content="SOA" IsSelected="False" Value="6" 

/> 

            <!--my:ComboxItem Content="MB" IsSelected="False" 

Value="7" /> 

            <my:ComboxItem Content="MG" IsSelected="False" Value="8" 

/> 

            <my:ComboxItem Content="MR" IsSelected="False" Value="9" 

/> 

            <my:ComboxItem Content="NULL" IsSelected="False" 

Value="10" /> 

            <my:ComboxItem Content="WKS" IsSelected="False" Value="11" 

/>--> 

            <my:ComboxItem Content="PTR" IsSelected="False" Value="12" 

/> 

            <!--my:ComboxItem Content="HINFO" IsSelected="False" 
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Value="13" /> 

            <my:ComboxItem Content="MINFO" IsSelected="False" 

Value="14" /> 

            <my:ComboxItem Content="MX" IsSelected="False" Value="15" 

/> 

            <my:ComboxItem Content="TXT" IsSelected="False" Value="16" 

/>--> 

        </ComboBox> 

        <!--CheckBox x:Name="IQ_ChB" Content="iQ" Grid.Column="3" 

HorizontalAlignment="Left" Margin="47,10,0,0" Grid.Row="2" 

VerticalAlignment="Top" Checked="IQ_ChB_Checked" 

Unchecked="IQ_ChB_Unchecked" Height="16" Width="29"/> 

        <CheckBox x:Name="Server_status" Content="Server status" 

Grid.Column="3" HorizontalAlignment="Left" Margin="76,10,0,0" 

Grid.Row="2" VerticalAlignment="Top" Checked="Server_status_Checked" 

Unchecked="Server_status_Unchecked" Height="16" Width="85"/> 

        --> 

        <TextBox x:Name="Error_TB" Grid.Column="3" 

HorizontalAlignment="Right" VerticalAlignment="Top" Height="23" 

Margin="0,10,10,0" Grid.Row="1" TextWrapping="Wrap" Width="159"/> 

        <TextBox x:Name="ipv6TextBox" Grid.Column="1" 

HorizontalAlignment="Stretch" Margin="10,2,0,18" Grid.Row="2" 

Text="IPv6 DNS server address" VerticalAlignment="Stretch" 

TabIndex="2" ToolTip="IPv6 DNS server address"/> 

        <RadioButton x:Name="RB_IPv6" Content="IPv6" 

HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top" 

Checked="RB_IPv6_Checked" Grid.Column="2" Margin="5,6,0,0" 

Grid.Row="2" Height="16" Width="38"/> 

        <RadioButton x:Name="RB_IPv4" Content="IPv4" 

HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top" IsChecked="True" 

Checked="RB_IPv4_Checked" Grid.Column="2" Margin="5,16,0,0" 

Grid.Row="1" Height="16" Width="38"/> 

        <!---TextBox x:Name="Additional_TB" 

HorizontalAlignment="Stretch" TextWrapping="Wrap" 

VerticalAlignment="Stretch" AllowDrop="False" Focusable="False" 

IsTabStop="False" Grid.Column="3" Margin="10,10,10,39" Grid.Row="3"/> 

        --> 

        <StackPanel Grid.Column="2" HorizontalAlignment="Left" 

Height="36" Margin="107,0,0,0" Grid.Row="2" VerticalAlignment="Top" 

Width="79"> 

            <CheckBox x:Name="RD_ChB" Content="Recursion" 

HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top" IsChecked="True" 

Checked="RD_ChB_Checked" Unchecked="RD_ChB_Unchecked" Height="16" 

Width="69"/> 

            <CheckBox x:Name="DNSSEC_ChB" Content="DnsSec" 

HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top" IsChecked="True" 

Height="16" Width="61" Checked="DNSSEC_ChB_Checked" 

Unchecked="DNSSEC_ChB_Unchecked"/> 

        </StackPanel> 
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        <StackPanel x:Name="AdditionalSP" Grid.Column="3" 

HorizontalAlignment="Stretch" Margin="10,10,10,39" Grid.Row="3" 

VerticalAlignment="Stretch"/> 

        <StackPanel x:Name="AnswerSP" Grid.Column="2" 

HorizontalAlignment="Stretch" Margin="10" Grid.Row="3" 

VerticalAlignment="Stretch"/> 

        <StackPanel x:Name="HeaderSP" HorizontalAlignment="Stretch" 

Margin="10" Grid.Row="3" VerticalAlignment="Stretch"/> 

    </Grid> 

</Window> 




