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آزمایش اول :آشنایی با پروتکل DNS

زمـان درس
موضوع :آشنایی با پروتکل DNS

ساناد سرنام واژه سامانه نام دامنه 1است .ساناد یک سیستم سلسلهمراتبی نامگذاری برای کامپیوترها ،سرویسها
و یا هر منبع دیگری که به شبکه اینترنت و یا یک شبکه خصوصی ( )LANمتصل بوده ،میباشد .همانطوری
که میدانید هویت اسناد و منابع در شبکه با استفاده از آی.پی آنها مشخص میشود اما به خاطر سپردن
آدرسهای آی.پی کار دشواری است .ساناد میتواند برای مثال نام یک سایت را بگیرد و آی.پی آن را بدهد .بدین

)Domain Name System (DNS
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ترتیب میتوان برای هر کدام از استاد و منابع یک نام انتخاب کرد و بعد با استفاده از ساناد نام آن به آی.پی
تبدیل میشود.
در ساناد ،کل نشانیهای اینترنت درون بانکهای اطالعاتی توزیع شدهای هستند که هیچ تمرکزی روی نقطهای خاص از شبکه
ندارند .روش ترجمهٔ نام بدین صورت است که وقتی یک برنامهٔ کاربردی مجبور است برای برقراری یک ارتباط ،معادل نشانی
آیپی از یک ماشین با نامی مثل  semnan.ac.irرا بدست بیاورد ،قبل از هر کاری یک تابع کتابخانهای ()Library Function
را صدا میزند ،به این تابع کتابخانهای تابع مبدل نام ( )Name Resolverگفته میشود.
تابع مبدل ،نام یک نشانی نمادین را که بایستی ترجمه شود ،به عنوان پارامتر ورودی پذیرفته و سپس یک بستهٔ درخواست
( )Query Packetبا پروتکل  UDPتولید کرده و به نشانی یک کارگزار ساناد (که به صورت پیش فرض مشخص میباشد) ارسال
میکند .همه ماشینهای میزبان ،حداقل باید یک نشانی آیپی از یک سرویس دهنده ساناد را در اختیار داشته باشند .این
«سرویس دهنده محلی» پس از جستجو ،نشانی آیپی معادل با یک نام نمادین را بر میگرداند« .تابع مبدل نام» نیز آن نشانی
آیپی را به برنامه کاربردی تحویل میدهد .با پیدا شدن نشانی آیپی ،برنامهٔ کاربردی میتواند عملیات مورد نظرش را ادامه دهد.
برای تحلیل یک نام حوزه ،سطوح از سمت راست به چپ تفکیک میشوند و در یک روند سلسله مراتبی ،سرویس دهندهٔ متناظر
با آن سطح پیدا میشود.
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نامهای حوزه به هفت منطقهٔ عمومی 2و حدود صد و اندی منطقهٔ کشوری تقسیم بندی شده است .حوزه بدین معناست که
شما با یک نگاه ساده به انتهای نشانی نمادین ،میتوانید ماهیت آن نام و سرویس دهندهٔ متناظر با آن را حدس بزنید .یعنی اگر
انتهای نامهای حوزه متفاوت باشد منطقهٔ جستجو برای یافتن نشانی آیپی معادل نیز متفاوت خواهد بود .هفت حوزه عمومی که
همه آنها سه حرفی هستند عبارتند از :
•

 .comصاحب این نام جز مؤسسات اقتصادی و تجاری به شمار میآید.

•

 .eduصاحب این نام جز مؤسسات علمی یا دانشگاهی به شمار میآید.

•

 .govاین مجموعه از نامها برای آژانسهای دولتی اختصاص داده شده است.

•

 .intصاحب این نام یکی از سازمانهای بینالمللی (مثل یونسکو ،فائو )... ،است.

•

 .milصاحب این نام یکی از سازمانهای نظامی دنیا به شمار میآید.

•

 .netصاحب این نام جز یکی از «ارائه دهندگان خدمات شبکه» به شمار میرود.

•

 .orgصاحب این نام جز یکی از سازمانهای غیر انتفاعی محسوب میشوند.

هر حوزه میتواند به زیر حوزههای کوچکتری تقسیم شود ،که به آن دامنه سطح دوم 3نیز گفته میشود.
نامهای حوزهٔ بسیار زیادی در اینترنت تعریف شدهاند که هیچ یک از حوزههای سه حرفی هفتگانه را در انتهای آنها نمیبینید.
معموالً در انتهای این نشانیها یک رشتهٔ دو حرفی مخفف نام کشوری است که آن نشانی و ماشین صاحب آن ،در آن کشور واقع
است .به عنوان مثال ،نامهای مربوط به حوزه ایران ،که با مخفف  .irمشخص میشود ،به  7زیر حوزه ،به شرح زیر تقسیم میشود:
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 :.ac.irفقط برای دانشگاهها یا موسسه های آموزشی

•

 :.co.irفقط برای شرکتهای سهامی خاص ،سهامی عام ،مسوولیت محدود و تضامنی
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•

 :.gov.irفقط برای موسسهها یا سازمانهای دولتی

•

 :.id.irفقط برای افراد دارای ملیت ایرانی

•

 :.net.irفقط برای سرویس دهندگان رسمی اینترنت

•

 :.org.irفقط برای موسسهها و سازمانهای خصوصی

•

 :.sch.irفقط برای مدارس

به عنوان مثالhttp://ece.semnan.ac.ir :
کشور :ایران

هویت :دانشگاه

نام دانشگاهsemnan :

نام دانشکدهece :

همانگونه که اشاره شد ،اسامی نمادین در شبکه اینترنت که خود در قالب حوزهها و زیر حوزهها سازماندهی شدهاند ،در یک فایل
متمرکز ذخیره نمیشوند بلکه روی کل شبکه اینترنت توزیع شدهاند ،به همین دلیل برای ترجمه یک نام به نشانی آیپی ممکن
است چندین مرحله «پرس و جو» صورت بگیرد تا یک نشانی پیدا شود .طبیعی است که یک پرس و جو برای تبدیل یک نام حوزه
همیشه موفقیت آمیز نباشد و ممکن است به پرس و جوهای بیشتری نیاز شود یا حتی ممکن است یک نشانی نمادین اشتباه باشد
و هیچ معادل نشانی آیپی نداشته باشد.
سه روش برای پرس و جوی نام در سرویس دهندههای نام وجود دارد:
•

پرس و جوی تکراری ()Iterative Query

•

پرس و جوی بازگشتی ()Recursive Query

•

پرس و جوی معکوس ()Reverse Query

پرس و جوی تکراری
در پرس و جوی تکراری قسمت اعظم تالش برای تبدیل یک نام بر عهده سرویس دهنده محلی است؛ این  DNSحداقل به نشانی
ماشین  ، Rootبه عنوان نقطه شروع نیاز دارد .وقتی یک تقاضای ترجمه نشانی به سرویس دهنده محلی ارسال میشود در صورتی
که قادر به ترجمه نام به معادل نشانی آیپی آن باشد ،معادل نشانی آیپی نام مورد نظر را به تقاضا کننده برمی گرداند( .این حالت
وقتی است که سرویس دهنده محلی قبالً آن نام را ترجمه و در یک فایل ذخیره کرده باشد ).در غیر این صورت سرویس دهنده
محلی خودش یک تقاضا برای  DNSسطح باال ارسال میکند .این سرویس دهنده ،نشانی ماشینی را که میتواند برای ترجمه نام
4
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مورد نظر مفید باشد ،به سرویس دهنده محلی معرفی می کند؛ سرویس دهنده محلی مجدداً یک تقاضا به ماشین معرفی شده در
مرحله قبل ارسال میکند.
در این حالت هم سرویس دهنده نام میتواند در صورت یافتن نشانی آیپی با آن نام حوزه ،آنرا ترجمه کند و یا آنکه نشانی
سرویس دهنده سطح پایینتری را به او برگرداند.
این روند ادامه مییابد تا  DNSنهایی نام مورد نظر را به نشانی آیپی ترجمه نماید .برای درک بهتر از روند کار به شکل زیر دقت
کنید .در این مثال فرض شده است که یک برنامه کاربردی با فراخوانی «تابع مبدل نام» ،تقاضای ترجمه نام www.some-
 webserver.comرا مینماید .مراحلی که انجام میشود به شرح زیر است :
 .1در مرحله اول برنامه کاربردی با فراخوانی «تابع مبدل نام» ،تقاضای ترجمه نشانی www.some-webserver.com
را برای سرویس دهنده محلی ارسال کرده و منتظر میماند.
 .2در مرحله دوم ،سرویس دهنده محلی از سرویس دهنده ( Rootکه حوزههای متفاوت را تفکیک میکند) نشانی ماشین
یک  DNSکه متولی حوزه com.است را سؤال میکند.
 .3در مرحله سوم ،نشانی سرویس دهنده مربوط به حوزه com .بر میگردد.
 .4در مرحله چهارم ،سرویس دهنده محلی ،از ماشین معرفی شده در مرحله قبلی ،نشانی سرویس دهنده مربوط به حوزه
 some-webserver.comرا سؤال مینماید.
 .5در مرحله پنجم فهرستی از سرویس دهندههای  DNSمربوط به  some-webserver.comبر میگردد.
 .6در مرحله ششم ،سرویس دهنده محلی تقاضای ترجمه نشانی نمادین  www.some-webserver.comرا از DNS
متعلق به حوزه  some-webserver.comمیکند.
 .7در مرحله هفتم ،معادل نشانی آیپی نام  www.some-webserver.comبرمی گردد.
 .8در مرحله هشتم ،نشانی آیپی خواسته شده در اختیار برنامه کاربردی قرار میگیرد.
پرس و جوی بازگشتی
در این روش هر گاه برنامهای بخواهد نشانی آیپی معادل یک نام مثل  cs.yale.eduرا بدست آورد ،به گونهای که قبالً اشاره شد،
«تابع مبدل تحلیل نام» را فراخوانی میکند .این تابع یک ماشین را به عنوان سرویس دهنده محلی از قبل میشناسد و بنابراین
تقاضای تبدیل نام را به روش  UDPبرای آن ارسال کرده و منتظر جواب میماند (پاسخ نهایی  DNSطبیعتاً باید یک نشانی 32
بیتی معادل نشانی آیپی یک ماشین باشد)
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دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد :
ممکن است در بانک اطالعاتی مربوط به سرویس دهنده محلی ،نشانی آیپی معادل با آن نام از قبل وجود داشته و به سرعت
مقدار معادل نشانی آیپی آن بر میگردد.
ممکن است در بانک اطالعاتی سرویس دهنده محلی ،معادل نشانی آیپی آن نام وجود نداشته باشد .مثالً سرویس دهنده محلی
در بانک اطالعاتی خودش معادل نشانی آیپی نام  cs.mit.eduرا نداشته و طبیعتاً نمیتواند آن را ترجمه کند.
در چنین حالتی سرویس دهنده محلی موظف است بدون آنکه ب ه تقاضا دهنده خبر بدهد ،خودش رأساً به سرویس دهنده سطح
باالتر تقاضای ترجمه نشانی بدهد .در این حالت هم  DNSسطح باالتر به همین نحو ،ترجمه نشانی را پیگیری میکند .یعنی اگر
معادل نشانی آیپی آن نام را داشته باشد آنرا برمی گرداند و در غیر این صورت خودش از سرویس دهنده سطح پایینتر تقاضای
ترجمه آن نام را مینماید و این مراحل تکرار می شود .در روش پرس و جوی بازگشتی ماشین سرویس دهنده محلی این مراحل
متوالی را نمی بیند و هیچ کاری جز ارسال تقاضای ترجمه یک نشانی بر عهده ندارد و پس از ارسال تقاضا برای سرویس دهنده
سطح باال منتظر خواهد ماند.
باز هم تکرار میکنیم ،روشی که  DNSبرای ترجمه نشانی بکار میبرد میتواند بدون اتصال ( )UDPباشد که این کار به سرعت
عمل ترجمه نشانی میافزاید .دقت کنید که در روش پرس و جوی تکراری نسبت به روش پرس و جوی بازگشتی ،حجم عمده
عملیات بر عهده سرویس دهنده  DNSمحلی است و مدیریت خطاها و پیگیری روند کار ساده تر خواهد بود و روش منطقیتری
برای بهکارگیری در شبکه اینترنت محسوب میشود .روش پرس و جوی بازگشتی برای شبکههای کوچک کاربرد دارد .برای درک
بیشتر این روش به شکل زیر دقت کنید.
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پرس و جوی معکوس
فرض کنید حالتی به وجود بیاید که یک سرویس دهنده  ،DNSنشانی آی پی یک ماشین را بداند ولی نام نمادین معادل با آن را
نداند .به عنوان مثال  DNSمایل است بداند که چه نامی در شبکه اینترنت معادل با  195.13.42.7میباشد .در چنین حالتی
مسئله کمی حادتر به نظر میرسد ،چرا که برای ترجمه نامهای نمادین ،چون این نامها دارای حوزه و زیر حوزه هستند ،تحلیل
نشانیها ساده است .ولی ترجمه نشانی آیپی به معادل نام حوزه ،از چنین روابطی تبعیت نمیکند؛ به عبارت بهتر هیچ ارتباط
مستقیم و متناظری بین نشانیهای آیپی و اسامی انتخاب شده در اینترنت وجود ندارد .برای یافتن نامهای متناظر با یک نشانی
آیپی باید یک جستجوی کامل و در عین حال وقت گیر ،انجام بشود.
روش کار بدین صورت است که سرویس دهنده محلی یک تقاضا برای  DNSمتناظر با شبکهای که مشخصه آن در نشانی آیپی،
مشخص شده ،ارسال میکند.
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به عنوان مثال نشانی آیپی شبکهای را  138.14.7.13در نظر بگیرید ،نشانی کالس  Bو مشخصه آن  138.14.۰.۰است .زمانی که
مؤسسهای یک کالس نشانی آیپی ثبت میدهد یک سرویس دهنده  ،DNSمتناظر با شبکه خود ایجاد کرده و آنرا نیز معرفی
میکند .سرویس دهنده محلی بایستی نشانی  DNSمتناظر با شبکه  138.14.۰.۰را پیدا کرده و سپس برای آن یک تقاضا ارسال
کند DNS .مربوط به این شبکه ،بر اساس زیر شبکههایی که دارد ،این سؤال را از طریق سرویس دهندههای متناظر با هر زیر
شبکه پیگیری میکند( .چون هر زیر شبکه یک سرویس دهنده  DNSمخصوص به خود دارد) نهایتاً یک نام نمادین حوزه معادل
با آن نشانی آیپی بر خواهد گشت.

شـــروع آزمـایـــش
در این بخش میخواهیم با نحوه نصب  DNSدر  Packet Tracerآشنا شویم.
أ .پروتکل  DNSدر الیه انتقال از چه پروتکلی استفاده میکند؟ از چه پورتی استفاده میکند؟
ب .یک  Web serverراه اندازی کنید و با استفاده از آی.پی آن ،آن را در  PCها مشاهده کنید.

ج .حال سرویس  DNSرا بر روی  Serverفعال کنید و تنظیمات الزم را انجام دهید.
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د .حال در PCها نیز آدرس  DNS Serverرا بدهید.
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ه .حال در PCها با استفاده از نام سایت ،از سایت طراحی شده بازدید نمایید.
و .در مود  ،Simulationبسته پروتکل  DNSرا مشاهده کنید.
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زمـان درس
موضوع :آشنایی با IP Camera

آزمایش دومIP Camera :
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موفـق بـاشیـد
پـایـان
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