انواع رکوردھای منبع در DNS Server

تسلط بر مفاھيم دومين و تنظيمات  DNSبخش مھمی از مدﯾرﯾت سرور ﯾا ميزبانی ھاستينگ را تشکيل
می دھد .ھمچنين ﯾک کاربر عادی از طرﯾق آشناﯾی با اﯾن مفاھيم می تواند کنترل بيشتری بر عملکرد
ساﯾت خود و ﯾا درخواست سروﯾس ھای مناسب از سروﯾس دھنده خود داشته باشد که باعث صرفه
جوﯾی در زمان و ھزﯾنه خواھد شد.
ﯾک سرور  DNSبا ﯾک فاﯾل به نام  Zone fileبرای ھر دامنه تنظيم می شود که اﯾن فاﯾل حاوی
رکوردھای مرجع ) (resource recordsمی باشد .چندﯾن نوع رکورد وجود دارند که مھمترﯾن آنھا به شرح
زﯾر است:

  : Aرکورد آدرس ) (Address recordباعث پيوند ﯾک نام دامنه به ﯾک آدرس  IPمی شود .به اﯾنمعنا که اکنون  IPو نام دامنه به ﯾک چيز مشترک مثال ساﯾت شما اشاره دارند .اکنون ساﯾت شما با
آدرس  IPو ھمچنين با نام دامنه قابل دسترسی است .اﯾن رکورد ھمچنين با عنوان DNS Record
شناخته می شود.

  : PTRرکورد اشاره گر ) (Pointer Recordاطالعات الزم برای  Reverse DNSرا فراھم می آورد کهبه منظور واقعه نگاری ) (Loggingو تطبيق ) (Verificationنام دامنه بکارگرفته می شود .ھمچنين با
نام  Inverse DNSشناخته می شود . PTRﯾک گزﯾنه اختياری است .

  : CNAMEرکورد معيار نام ) (Canonical Name Recordبرای اﯾجاد نام ھای مستعار )(Aliasesکه به نام ھای دﯾگری اشاره می نماﯾد بکار می رود .اﯾن گزﯾنه معموال ً برای مرتبط کردن نامھای
زﯾردامنه از نوع  Mail , FTP , WWWبه نام دامنه اصلی بکار می رود .مثال ً ﯾک رکود  CNAMEمی تواند
 shop.FarazNetwork.irرا به نام دامنه اصلی ﯾعنی  FarazNetwork.irمرتبط کند .بنابراﯾن ،عمل
CNAMEمر تبط با  Aliasing namesمی باشد.

  : NSرکورد سرور نام دامنه ) (Name Server Recordﯾک  DNSاصلی ﯾا اوليه ) (Primary DNSرابرای ﯾک نام دامنه مشخص می کتد .ھمچنين ﯾک رکورد  NSبرای مشخص کردن ﯾک  DNSثانوﯾه ﯾا
 Secondary DNSالزم است .دی ان اس ثانوﯾه به عنوان سيستم کمکی ﯾا اضافی )(Redundancy
بطور دائم ﯾک نسخه پشتيبان و بروز شونده از محتوﯾات سرور  DNSاصلی را در خود نگه می دارد.

  : MXرکورد انتقال ﯾا تبادل نامه ) (Mail Exchange Recordبرای معرفی کردن آدرس سروری بکارمی رود که اﯾميل ھا باﯾد بسوی آن منتقل شوند ﯾا تغيير مسير )(Redirectداشته باشند .اﯾن رکورد
ھمچنين می تواند ﯾک فيلد حق تقدم ) (Priority Fieldداشته باشد بطوری که اﯾميل بتواند از روی
ﯾک ترتيب تعيين شده به چندﯾن سرور دﯾگر منتقل ﯾا ھداﯾت شود.

  : TXTرکورد متن ﯾا  Text Recordمی تواند برای اضافه کردن ھر نوع توضيح بکار رود .اﯾن رکوردھمچنين جھت فراھم کردن اطالعات الزم برای سيستم تصدﯾق اﯾميل  SPFبکار رود.

  : SOAاولين رکورد در فاﯾل ﯾا رکورد شروع اعتبار ) (Start Of Authorityبه عنوان اولين رکورد درفاﯾل  DNSﯾا  Zone Fileشناخته می شود که حاوی نام سرور دی ان اس اصلی می باشد .
محتوﯾات اﯾن رکورد باﯾد با محتوﯾات ﯾک رکورد ، NSآدرس اﯾميل مدﯾر و طول زمانی که رکوردھا باﯾد پيش
از بازگشت به سرور دی ان اس اصلی ذخيره شوند ) (Cashمرتبط باشد . SOAھمچنين شامل داده
ھای مربوط به سرور دی ان اس ثانوﯾه مانند تارﯾخ آخرﯾن بروزرسانی و فاصله ھای زمانی برای بررسی
تغييرات دومين است .

افزودن رکوردھای مرجع به تنظيمات : DNS

کنترل پنل مدﯾرﯾتی شما برای ھر دومين جدﯾد بطور خودکار ﯾک  DNS Zoneتشکيل می دھد و نحوه
پيکربندی اﯾن فاﯾل نيز براساس تنظيمات پيش فرضی است که کاربر سطح باالتر برای شما تعيين کرده
است .نام ھای دامنه با تنظيمات پيش فرض بخوبی کار می کنند .با اﯾنحال اگر می خواھيد تغييراتی در
پيکربندی ﯾک نام دامنه بوجود آورﯾد می توانيد اﯾن کار را از طرﯾق کنترل پنل انجام دھيد.

برای دﯾدن تنظيمات مربوط به  DNSﯾک نام دامنه می توانيد ابتدا نام دامنه موردنظر را انتخاب کرده و
سپس بر روی گزﯾنه  DNS Settingsکليک کنيد .پنجره ای که باز می شود حاوی تمام رکوردھای
مرجع ) (Resource Recordsآن نام دامنه است.

برای افزودن ﯾک رکورد مرجع به ناحيه  DNSﯾک نام دامنه ،در گروه  Servicesبر روی گزﯾنه DNS
 Settingsکليک کرده ،سپس از گروه  Toolsروی گزﯾنه  Add New DNS Recordکليک نماﯾيد.

اکنون نوع رکوردی را که می خواھيد اضافه کنيد با توجه به تعارﯾف مقاله قبلی انتخاب کرده و اطالعات
الزم را براساس موارد زﯾر وارد کنيد:

برای ﯾک رکورد از نوع  Aشما باﯾد نام دامنه ای که می خواھيد اﯾن نوع رکورد را براﯾش بسازﯾد در کادر
مربوطه وارد کنيد .اگر فقط ﯾک رکورد ساده  Aبرای نام دامنه می سازﯾد کافی است آدرس  IPرا در کادر
مربوطه وارد کرده و کادر  domain nameرا خالی بگذارﯾد .اگر درحال تعرﯾف ﯾک رکورد  Aبرای ﯾک سرور
DNSھستيد کافی است نام سرور  DNSخود را )مثال ً ) ns1در کادر نام دامنه وارد کنيد و  IPسرور DNS
را در کادر  IPبنوﯾسيد.

برای ﯾک رکورد از نوع  NSشما باﯾد نام دامنه ای که می خواھيد اﯾن نوع رکورد را براﯾش بسازﯾد در کادر
مربوطه وارد کنيد .سپس نام کامل سرور  ) DNSمثال ً ( ns1.FarazNetwork.irرا در کادر name server
وارد نماﯾيد .اگر شما درحال تعرﯾف ﯾک رکورد  NSبرای دومين اصلی خود ھستيد باﯾد کادر مربوط به
 domain nameرا خالی بگذارﯾد.

برای ﯾک رکورد از نوع  MXشما باﯾد نام دامنه ای که می خواھيد اﯾن نوع رکورد را براﯾش بسازﯾد در کادر
مربوطه وارد کنيد .اگر شما درحال تعرﯾف ﯾک رکورد  NSبرای دومين اصلی خود ھستيد باﯾد کادر مربوط
به  mail domainرا خالی بگذارﯾد .سپس نام سرور اﯾميل خود را در کادر  mail exchangerوارد
نماﯾيد .اگر شما در حال استفاده از ﯾک سرور اﯾميل راه دور ) (Remote Mail Serverھستيد باﯾد نام
آن )مثال ) mail. FarazNetwork.irرا در کادر نام سرور وارد کنيد .حاال باﯾد اولوﯾت ) (priorityسرور
اﯾميل را انتخاب نماﯾيد .از منوی پاﯾين افتادنی مربوطه عدد  0را برای باالترﯾن اولوﯾت و عدد  50را برای
پاﯾين ترﯾن اولوﯾت انتخاب نماﯾيد .توجه کنيد که درصورت لزوم باﯾد رکوردھاﯾی از نوع  Aو /ﯾا از نوع
CNAMEمتناسب با اﯾن سرور اﯾميل تشکيل دھيد.

برای ﯾک رکورد از نوع  CNAMEشما باﯾد ابتدا نام مستعار دومين موردنظر ) (Aliasرا در کادر domain
 nameوارد کنيد .سپس باﯾد نام دامنه ای را که می خواھيد اﯾن نام مستعار را براﯾش اختصاص دھيد
در کادر  domain nameوارد کنيد .ھر نام دامنه ای می تواند در اﯾن کادر قرار گيرد و نيازی نيست که
مربوط به ھمين دومين باشد.

برای ﯾک رکورد از نوع  PTRابتدا آدرس  IPو  maskالزم را در کادر  IPوارد کنيد سپس نام دامنه ای را

که اﯾن  IPباﯾد به آن اشاره داشته باشد در کادر نام دامنه وارد نماﯾيد.

برای ﯾک رکورد از نوع  TXTمی توانيد ﯾک توضيح اختياری در کادر مربوطه وارد کرده و ﯾا ﯾک رکورد از نوع
 SPFاﯾجاد نماﯾيد.
برای ﯾک رکورد از نوع  SRVشما باﯾد نام سروﯾس ،نام پروتکل ،عدد پورت و ميزبان ھدف را به ترتيب در
کادرھای  port number ، protocol name ، service nameو  target hostقرار دھيد .نام
سروﯾس و نام پروتکل باﯾد با عالمت ) _ (  Underlineتعرﯾف شوند .ھمچنين می توانيد اولوﯾت ﯾا وزن
سروﯾس را به ترتيب در کادرھای  Priorityو  Weightتعيين نماﯾيد.

برای تاﯾيد اطالعات روی دکمه  OKکليک نماﯾيد.

بخش سوم راجع به اصالح رکوردھا ﯾا حذف آنھا و وﯾراﯾش ليست  ACLمی باشد.

برای وﯾراﯾش رکورد مرجع مربوط به ﯾک دامنه کافی است در ليست رکوردھای  DNSآن دامنه روی رکورد
دلخواه کليک نموده و پس از وﯾراﯾش محتوﯾات رکورد دکمه تاﯾيد را کليک نماﯾيد .برای وﯾراﯾش رکوردھای
 SOAاز ھر دامنه کافی است در بخش تنظيمات  DNSوارد برگه  SOA Recordsشده و تغييرات الزم را
مطابق تعارﯾف زﯾر انجام دھيد.

 : Refresh Intervalوقفه تازه سازی ،مشخص می کند که  DNSثانوﯾﮥ ﯾک دومين پس از چه زمانی
باﯾد سيستم  DNSاوليه ﯾا اصلی را برای بررسی وجود تغييرات در رکوردھای  DNSچک کند .مدت زمان
پيش فرض سيستم سه ساعت می باشد.

 :Retry Intervalوقفه برای تالش مجدد ،مشخص می کند که  DNSثانوﯾه درصورت ﯾک تالش
ناموفق برای انتقال ناحيه ) (Zone Transferﯾا به عبارتی انتقال فاﯾل ھای ، DNSپس از چه زمانی
باﯾد دوباره تالش خود را آغاز کند .اﯾن زمان معموال ً کمتر از زمان وقفه تازه سازی است و بطور پيش
فرض برابر با ﯾک ساعت می باشد.

 : Expire Intervalوقفه ابطال پاسخگوﯾی  ،مدت زمانی است که پس از ﯾک تالش ناموفق برای
انتقال فاﯾل ھای ناحيه  ،سيستم  DNSثانوﯾه می تواند ھمچنان به درخواستھای وب برای  DNSپاسخ

دھد .پس از اﯾن مدت زمان ھرگاه تالش برای تازه سازی به نتيجه نرسيده باشد سيستم  DNSثانوﯾه از
پاسخ دادن به درخواست ھای  DNSبعدی خودداری خواھد کرد .اﯾن مدت زمان بطور پيش فرض ﯾک
ھفته است.

 : Minimum TTLحداقل زمان حضور) ،(Time To Liveمدت زمانی است که ﯾک  DNSثانوﯾه می تواند
درخواست ھای  DNSرا در سيستم ذخيره ) (Cashخود نگھدارد .ھرگاه ﯾک درخواست برای  IPﯾا نام
دامنه به ﯾک  DNSمی رسد پس از آنکه پاسخ مناسب بازگشت داده می شود محتوای درخواست
ﯾعنی نام دامنه و  IPمربوطه بطور موقت در سيستم ذخيره  DNSقرار می گيرد تا اگر دوباره ھمان
درخواست تکرار شود سيستم  DNSبه سرعت و بدون نياز به مراجعه به محتوای رکوردھا ﯾا مراجعه به
DNSراه دور بتواند پاسخ مناسب را تکرار کند .اما اﯾن رکورد ذخيره شده فقط به اندازه زمان  TTLمی
تواند در سيستم  cashباقی بماند و بعد از آن زمان و به جھت حفظ بروز بودن پاسخ ھا حذف می شود.

مدت زمان کمتر می تواند باعث افزاﯾش ترافيک سرور و مدت زمان بيشتر می تواند مانع حفظ بروز بودن
آدرس ھای  IPشود .تغييرات اﯾن گزﯾنه می تواند باتوجه به کاربرد تعيين شود .مدت زمان پيش فرض
سيستم ﯾک روز می باشد.

 : Default TTLمدت زمانی است که ساﯾر سرورھای  DNSمی توانند درخواست ھای  DNSرا در
سيستم ذخيره خود نگھدارند و پس از آن حذف نماﯾند .مدت زمان پيشفرض سيستم ﯾک روز می باشد.
پس از پاﯾان تنظيمات می توانيد روی دکمه  OKکليک کنيد.

اﯾجاد ﯾا وﯾراﯾش ليستھای دسترسی

 ACLﯾا  Access Control Listمربوط به تعرﯾف ليست IPھاﯾی است که انتقال فاﯾل ھای  DNSمابين
آنھا و  DNSشما مجاز است .اﯾن IPھا می توانند ﯾک کپی از  DNSشما را داشته باشند .برای تنظيم
ACLمربوط به ﯾک دامنه می توانيد پس از ورود به بخش تنظيمات آن دامنه ،گزﯾنه Transfer
 Restrictionsﯾا  Zone Transferانتخاب نماﯾيد.

برای افزودن ﯾک  IPکافی است عدد  IPو ماسک مربوطه را در کادر موردنظر نوشته و دکمه Add
Networkرا کليک کنيد .برای حذف ھر  IPاز اﯾن ليست نيز کافی است مربع کنار ھر  IPرا تيک زده و

دکمه  Remove Selectedرا کليک کنيد.

بازگشت دادن تغييرات ناحيه

برای بازگشت دادن تنظيمات پيشفرض و اوليه  DNSمربوط به ھر دامنه می توانيد در بخش DNS
Settingsگزﯾنه  Restore Defaultsرا انتخاب نموده و از منوی  IP Addressعدد  IPکه می خواھيد
تنظيمات  DNSآن را به حالت اوليه برگردانيد انتخاب کنيد .سپس دکمه  OKرا کليک نماﯾيد .برای
بازگشت دادن تنظيمات  SOAنيز کافی است در بخش  SOAمربوط به ھر دامنه ،گزﯾنه Restore
Defaultsرا انتخاب کنيد .

تکنيک ھای وب ھاستينگ از تنوع زﯾادی برخوردار ھستند .تسلط بر تکنيک ھای  DNSبخش مھمی از
اﯾن تکنيک ھا ھستند .در اﯾن مقاله به موضوع تنظيمات کنترل پنل برای Domain Forwarding
پرداخته شده است .ھمچنين به تغيير نام دامنه ،تعليق دامنه ﯾا حذف آن پرداخته شده است .اﯾن موارد
به طور اتوماتيک )غير مستقيم( با تنظيمات  DNSسرورکار دارند.

اگر درنظر دارﯾد تا نامھای دامنه ای به ثبت برسانيد که فضاھای ميزبانی آنھا روی سرور شما قرار ندارند
می توانيد از تنظيمات کنترل پنل برای فوروارد کردن نام دامنه استفاده کنيد .در صفحه مدﯾرﯾت کنترل
پنل بر روی گزﯾنه  Add New Domainکليک کنيد .نام دامنه را در کادر مربوطه بنوﯾسيد .مربع مربوط به
WWWرا به حال انتخاب شده باقی بگذارﯾد تا کاربران بتوانند با آدرس ھای متداول  wwwنيز به ساﯾت
خودشان دسترسی داشته باشند .اﯾن ﯾک نوع نام مستعار ) (Aliasبرای نام ساﯾت است .اکنون آدرس
ساﯾت با ﯾا بدون  wwwبه ﯾک ساﯾت اشاره می کند.

گزﯾنه  Create domain without templateاز منوی  Select templateرا به حالت انتخاب شده
باقی بگذارﯾد .اگر تعدادی آدرس  IPآماده در اختيار دارﯾد ﯾکی از آنھا را از منوی پاﯾين افتادنی Select
an IP addressانتخاب کنيد.

توجه  :ساﯾت ھای تجاری به ﯾک آدرس  IPاختصاصی نياز دارند تا بتوانند پروتکل ارتباط امن ) (SSLرا
پياده سازی کنند .بنابراﯾن از اختصاص دادن آدرس  IPاشتراکی در چنين مواردی خودداری کنيد.
مطمئن باشيد که مربع  Proceed to hosting setupبه حالت انتخاب شده باشد .سپس دکمه OK

را کليک کنيد .اکنون نوع فورواردﯾنگ باﯾد انتخاب شود.
از ميان گزﯾنه ھای  Frame forwardingﯾا  Standard forwardingﯾکی را انتخاب کنيد .اگر از گزﯾنه
دوم ﯾا استاندارد فورواردﯾنگ استفاده کنيد دراﯾنصورت کاربر به ساﯾت خودش ھداﯾت ) (Redirectمی
شود درحالی که متوجه تغيير مسير آدرس ساﯾت خواھد شد و آدرس واقعی فضای ساﯾت در کادر
آدرس مرورگر ظاھر می شود.

ولی اگر از فرﯾم فورواردﯾنگ استفاده شود دراﯾنصورت کاربر به ساﯾت مربوطه ھداﯾت می شود درحالی
که متوجه نخواھد شد که ساﯾت موردنظر در فضاﯾی دﯾگر قرار دارد و آدرس تاﯾپ شده در مرورگر تغييری
نخواھد کرد .بنابراﯾن ،فرﯾم فورواردﯾنگ ارجحيت دارد .مثال شما تصميم دارﯾد برای زﯾردامنه ساﯾت با
آدرس واقعی  azhans.farazweb3.comﯾک آدرس جدﯾد بخرﯾد .شما آدرس جاﯾگزﯾن را از ﯾک ھاستينگ
دﯾگر ﯾا ھمان ھاستينگ خرﯾداری می کنيد .اگر مدﯾر ھاستينگ از فورواردﯾنگ استاندارد استفاده کرده
باشد دراﯾنصورت آدرس زﯾر دامنه شما ﯾعنی  azhans.farazweb3.comلو خواھد رفت و کاربران متوجه
تغيير مسير ساﯾت می شوند.
دکمه  OKرا کليک کرده .در مرحله بعد باﯾد آدرس رﯾداﯾرکت ﯾا آدرس مقصد را که آدرس واقعی ساﯾت
است وارد نماﯾيد .سپس دکمه  OKرا کليک نماﯾد .برای افزودن ھر تعداد دومين فورواردﯾنگ باﯾد تمام
مراحل باال را تکرار کنيد.

تغيير نام دامنه
در منوی مدﯾرﯾت خود بر روی نام دامنه موردنظر کليک کرده و گزﯾنه  Rename Domainرا انتخاب
نماﯾيد .نام جدﯾد را در کادر  Domain nameبنوﯾسيد و دکمه  OKرا کليک نماﯾيد.
اﯾن عمل ممکن است چند دقيقه طول بکش تا تمام سروﯾس ھای مربوط به دومين فوق متوقف شوند.
از آنجا که تغيير نام دامنه باعث تغيير رکوردھای  DNSمی شود بنابراﯾن عمل پراکنده شدن
)(Propagationنام جدﯾد ساﯾت در فضای اﯾنترنت ممکن است تا  48ساعت طول بکشد.

تعليق نام دامنه

برای تعليق ) (Suspendﯾا از کار انداختن موقتی ﯾک نام دامنه کافی است روی نام آن کليک کرده و بر
روی گزﯾنه  Switch Offکليک نماﯾيد .دراﯾنصورت تمام سروﯾس ھای ساﯾت مذکور از جمله وب ،اف تی

پی ،اﯾميل ﯾا ورود به کنترل پنل نيز برای کاربران و صاحب آن ساﯾت متوقف خواھد شد .برای فعال کردن
مجدد نام دامنه ﯾک ساﯾت کافی است روی گزﯾنه  Switch Onکليک نماﯾد.

تکنيک ھای وب ھاستينگ از تنوع زﯾادی برخوردار ھستند .تسلط بر تکنيک ھای  DNSبخش مھمی از
اﯾن تکنيک ھا ھستند .در اﯾن مقاله به بررسی تعدادی دﯾگر از رکوردھای  DNSکه استفاده کمتری در
پيکربندی ھای متداول دارند پرداخته می شود.

 : AAAAرکورد مرجع ) (Resource Record or RRاز نوع  Aچھارگانه ) (Quad Aبرای اختصاص
آدرس  IPاز نوع  IPv6به کامپيوترھای شبکه ،ساﯾت ھا و سرورھای ميزبان اﯾنترنتی است .رکوردھای
نوع  Aبرای نگاشت مستقيم ) (Forward Mappingآدرس ھای اﯾنترنتی بکار می روند .ﯾعنی ﯾک
آدرس حروفی را به ﯾک آدرس عددی مرتبط می سازند .از آنجا که محدوده آدرس ھای  32بيتی نوع A
رو به اتمام ھستند نوع دﯾگری از آدرس ھای IPبا محدوده  128بيت با نام  IPv6درحال شکل گيری و
پياده سازی در اﯾنترنت ھستند . AAAAجاﯾگزﯾن رکورد  Aبرای نگاشت مستقيم در آﯾنده ای نزدﯾک
خواھد بود.

 : A6مشابه  AAAAبرای نگاشت مستقيم آدرس حروفی به عدد  IPدر سيستم  IPv6است .اﯾن
رکورد در مرحله آزماﯾشی قرار دارد و به مرحله تاﯾيد از سوی  IETFنرسيده است.

 : DNAMEاﯾن رکورد جاﯾگزﯾن رکورد  PTRبرای نگاشت معکوس ) (Reverse Mappingآدرس ھای IP
عمدتاً در سيستم  IPv6به آدرس ھای حروفی است .اﯾن رکورد در مرحله آزماﯾشی قرار دارد.

 : AFSDBنشاندھنده محل سرورھای  AFSو برای کاربردھای خاص مورد تاکيد است .اﯾن رکورد در
مرحله آزماﯾشی قرار دارد.

 : DNSKEYاﯾن رکورد شامل ﯾک کليد عمومی جھت استفاده در کاربردھای رمزنگاری داده در محدوده
عمليات مربوط به ) DNS (Zone Signing Operationsمی باشد .کليد موجود در اﯾن رکورد با نام کليد
امضا برای ناحيه ) (Zone Signing Key or ZSKﯾا کليد امضا برای کليد ) Key Signing Key or
 (KSKنيز شناخته می شود و توسط ابزار  dnssec-keygenتوليد می شود .کليدھای مربوط به ساﯾر
امور در رکورد  Keyتعرﯾف می شوند.

 : KEYاﯾن رکورد شامل ﯾک کليد عمومی جھت استفاده در کاربردھای رمزنگاری داده برای کارھاﯾی
مانند ارتباطات  DDNSاﯾمن به کار می رود .اﯾن کليد توسط ابزار  dnssec-keygenتوليد می شود.
عمليات مربوط به  DDNSSECتوسط اﯾن کليد انجام نمی شود و مربوط به کليد موجود در رکورد
DNSKEYمی باشد.

 : DSمخفف  Delegated Signerو جزئی از استاندارد  DNSSECمی باشد .اﯾن رکورد شامل عبارتی
درھم شده ) (Digestاز کليد موجود در رکورد  DNSKEYمی باشد که برای اعتبارسنجی ارتباطات
موجود در ناحيه  DNSمابين ناحيه والد ) (Parent Zoneو ناحيه فرزند ) (Child Zoneبکار می رود و به
طور اختياری توسط ابزار  dnssec-signzoneتوليد می شود.

 : HINFOمخفف  Host Informationو ﯾک رکورد متنی اختياری راجع به نوع سخت افزار و سيستم
عامل بکار رفته در ﯾک سروﯾس ميزبانی وب است .به دالﯾل امنيتی در بيشتر سرورھای عمومی از
چنين رکوردی استفاده نمی شود.

 : ISDNنشان دھنده آدرس  ISDNو جھت کاربردھای خاص تعرﯾف می شود .اﯾن رکورد در مرحله
آزماﯾشی قرار دارد.

 : LOCبرای ذخيره داده ھای مربوط به  GPSبکار می رود .اﯾن رکورد در مرحله آزماﯾشی قرار دارد با
اﯾن حال بطور گسترده استفاده می شود.

 : NAPTRمخفف  Naming Authority Pointerشامل ﯾک تعرﯾف کلی از قاعده ای که باﯾد در
کاربردھای خاص مانند  VoIPبکار رود می باشد.

 : NSECبخشی از استاندارد  DNSSECمی باشد که اشاره به نام معتبر بعدی در فاﯾل ناحيه DNS
)(Zone Fileمی نماﯾد و جھت تاﯾدد وجود ﯾا عدم وجود نام ھا در ناحيه  DNSبکار می رود .آخرﯾن رکورد
NSECاشاره به رکورد آغازﯾن فاﯾل ناحيه ﯾا  apexمی نماﯾد .اﯾن رکورد توسط ابزار dnssec-signzone
اﯾجاد می شود.

 : NXTاشاره به نوع بعدی رکورد ناحيه مورد استفاده در استانداردDNSSEC.

 : RPاطالعاتی راجع به شخص مسئول ) (Responsible Personمدﯾرﯾت دامنه .مورد استفاده در
کاربردھای خاص .اﯾن رکورد در مرحله آزماﯾشی قرار دارد.

 : RRSIGمخفف  Signed RRsetو بخشی از استاندارد  DNSSECمی باشد .ھر مجموعه از رکوردھا
)(RRsetدر ﯾک ناحيه امضا شده ) (Signed Zoneدارای ﯾک رکورد  RRSIGاست .اﯾن رکورد دارای ﯾک
کد درھم شده از محتوای اطالعات  RRsetمی باشد .اﯾن رکورد توسط ابزار  dnssec-signzoneاﯾجاد
می شود.

 : RTمشتق شده از  Through-route bindingو جھت استفاده در کاربردھای خاص تعرﯾف می
شود .اﯾن رکورد در مرحله آزماﯾشی قرار دارد.

 : SIGبخشی از استاندارد  DNSSECمی باشد ). SIG(0به عنوان ﯾک رکورد مرجع متا ) (Metaدر
DDNSو انتقال امن در ناحيه  DNSمی باشد .

 : SPFمخفف  Sender Policy Frameworkو جھت تعرﯾف سرورھای اﯾميل معتبر مربوط به ﯾک
دامنه می باشد .کاربرد اصلی آن در جلوگيری از سرقت ھوﯾت از طرف ارسال کنندگان ھرزنامه جھت
سوء استفاده از سرور اﯾميل است.

 : SRVتعرﯾف کننده سروﯾس ھای موجود در ﯾک ناحيه است .مثال ً مشخص می کند که دومين
example.comدارای سروﯾس ھای  httpاست که با استفاده از پروتکل  tcpروی پورت  80عمل می
کند .به ھمين ترتيب ساﯾر سروﯾس ھا و ساﯾر مشخصات فنی سروﯾس ھا تشرﯾح می شود .اﯾن رکورد
بطور گسترده مورد استفاده قرار نمی گيرد .البته توسط سيستم ھای  Open LDAPو بطور فزاﯾنده ای
توسط سيستم ھای  VoIPو در ارتباط با رکورد  NAPTRمورد استفاده قرار دارد.
 : WKSمخفف  Well Known Servicesو نماﯾانگر سروﯾس ھای معروف موجود در ناحيه که البته با
وجود رکوردھای  SRVنيازی به تعرﯾف اﯾن رکورد نيست.
 : X25نشان دھنده آدرس  X25و جھت کاربردھای خاص تعرﯾف می شود .اﯾن رکورد در مرحله
آزماﯾشی قرار دارد.

