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RESUMO 

 

O presente artigo aborda a importância do DOMAIN NAME SYSTEM (DNS), evidenciando 

seu funcionamento e principais serviços oferecidos. A forma como ocorre à comunicação 

deste protocolo é enfatizada através do cabeçalho das suas mensagens, descrevendo os 

campos e os tipos de consultas efetuadas. A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica 

de autores renomados e conceituados da área de tecnologia da informação e fontes de meio 

eletrônico, para dar embasamento teórico à pesquisa. Considerando que a utilização deste 

protocolo é um facilitador para um eficiente uso da internet, através da resolução de nomes de 

endereços para números IP. Com a utilização da ferramenta Name System Look UP 

(nslookup), nas plataformas Linux/Unix e Microsoft Windows, efetuou-se uma demonstração 

prática de questionamento ao servidor. 
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ABSTRACT 

 

This article discusses the importance of DOMAIN NAME SYSTEM (DNS), showing its 

operation and main services offered. How is the communication of this protocol is 

emphasized through the header of your messages, describing the fields and types of queries. 

The methodology used was literature of authors renowned and prestigious area of information 

technology and electronic media sources, to give theoretical research. Considering the use of 

this protocol is an efficient facilitator for internet use, by resolving names to IP IP numbers. 

With the use of the tool Name System Look UP (nslookup), on Linux / Unix and Microsoft 

Windows, we performed a practical demonstration of questioning to the server. 
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INTRODUÇÃO 

A humanidade pode ser identificada de diversas maneiras, por exemplo, pelo nome 

registrado na certidão de nascimento. A Receita Federal identifica os indivíduos por meio do 

número do CPF que é um número fixo e de identificação exata. A instituição financeira 

(banco) pelo número da conta e assim por diante. Assim da mesma forma os hostsname 

(hospedeiros) e os dispositivos (computadores, roteadores, etc) na internet são identificados 

por meio do número de IP (Internet Protocol), melhor elucidado no decorrer deste artigo 

(KUROSE, 2010). 

Toda a comunicação na rede é feita por endereço IP. Ao digitar o endereço IP do site 

no browser do navegador, no lugar do nome de domínio do site o acesso é efetuado 

normalmente. O uso de nome de páginas para acessar a internet é uma das facilidades 

proporcionadas pelo DNS, protocolo que traduz os nomes digitados para números IP, sem a 



necessidade de decorar os endereços IP das páginas. O protocolo DNS é especificado pelo 

Internet Engineering Tasc Force (IETF) organização mundial que desenvolve e promove 

padrões da internet mediante um conjunto de normas de padronização denominadas Request 

for Comments (RFC). O DNS é definido nas RFCs 1034,1035, 2181 e elaborado mais 

detalhadamente em muitas outras. 

Com base neste cenário, o objetivo deste trabalho é mostrar o funcionamento do 

protocolo DNS, dada a sua importância em esclarecer como opera o sistema de gerenciamento 

e tradução dos nomes de domínios, vinculando nomes e valores armazenados em servidores 

classificados pela sua extensão e tipo de domínio (SOUSA, 2010). Aborda-se também neste 

artigo a hierarquia dos domínios, principais servidores, como são criados, onde estão 

localizados, como ocorre a tradução dos nomes e a estrutura do DNS, assim como os campos 

do cabeçalho do DNS. 

 

METODOLOGIA 

 

O estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica, que embasa teórica e 

empiricamente o estudo. A metodologia utilizada na elaboração do artigo seguiu as 

orientações de Gil (2010) e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

As referências deste artigo incluem consultas a livros de autores renomados na área de 

informática, entre eles Tanenbaum (2011), Kurose (2010) e Olsen (2010). Também foram 

efetuadas pesquisas por meio eletrônico as RFCs e consultas a trabalhos científicos, já 

publicados. 

 Utilizou-se da ferramenta nslookup para consulta e captura de imagens, na 

demonstração da operação básica de questionamento ao servidor, nas plataformas Linux/Unix 

e Microsoft Windows. 

 O DNS 

O DNS é formado por um sistema aprimorado que determina através de um  protocolo 

da camada de aplicação dos modelos Open Systems Interconnection (OSI) e Transmission 

Control Protocol  (TCP), a responsabilidade de administrar nomes de máquinas e endereços 

IP na rede e na internet. Ele é um exemplo de sistemas distribuídos de dimensões mundiais, 

pois é sobre a sua plataforma de resolução de nomes que toda a internet atua (CARISSIM 

etal., 2009). 

O protocolo DNS é uma aplicação que associa o nome simbólico www de um site ao 

seu endereço IP de forma a encaminhar os dados para ele. Essa aplicação é processada em 



servidores, ao digitar o nome de um site que deseja acessar, esta aplicação converte por meio 

de tabelas o nome para endereço IP correspondente e encaminha os dados para esse endereço. 

O servidor DNS é um banco de dados (tabelas), com os nomes dos sites e os seus respectivos 

endereços IP (COSTA, 2006).  

De acordo com a RFC 1034 (1987), o DNS é um sistema de domínio expansível, 

continuamente desenvolvido, implementado, acrescentado de novos dados, tipos de consultas, 

funções, classes, etc, entretanto o protocolo original mantém-se inalterável, todas as alterações 

criadas são extensões do DNS em outras RFCs. Basicamente o DNS pode ser visto como um 

resolvedor de nomes, que serve para mapear os nomes em endereços IP e vice-versa. 

 

HIERARQUIA DOS SERVIDORES DNS 

 

Nas palavras de Kurose (2010), o DNS é denominado descentralizado e distribuído 

porque suas tabelas de mapeamento de nomes são distribuídas por diversos servidores, 

espalhados pelo mundo, cada um contendo uma parte da tabela. Estes servidores possuem 

réplicas distribuídas para evitar uma pane geral na internet caso um deles venha a falhar. Os 

servidores são distribuídos hierarquicamente em três classes: servidores de nome raiz, 

servidores DNS de domínio de alto nível (top-level domain –TLD) e servidores DNS com 

autoridade, discriminados a seguir e mostrados na Figura 01 (KUROSE, 2010). 

Figura 01- Servidores DNS. 

 

 Fonte: KUROSE, 2010. 

 servidores de nomes raiz- são 13 servidores principais no mundo, sendo que dez deles 

estão localizados nos Estados Unidos, dois na Europa e um na Ásia, com centenas de réplicas 

espalhadas pelo mundo, inclusive no Brasil. Esses servidores possuem a referência para todos 

os outros tipos e são responsáveis por iniciar a hierarquia (KUROSE, 2010); 

 servidores de domínio de alto nível (TLD)- são os responsáveis pelos domínios de alto 

nível como: org, net, edu e gov. E composto por domínios de países (KUROSE, 2010); 



 servidores DNS com autoridade – São servidores gerenciados principalmente por 

universidades e grandes empresas ou corporações que preferem a opção de  montar seu 

próprio servidor DNS para acolher seus registros e adquirir registros de algum servidor de 

autoridade ou serviço (KUROSE, 2010);  

 servidor DNS local- não pertence a hierarquia  de servidores, é mantido por  ISP’S e 

funciona como um Proxy DNS (KUROSE, 2010).  

Na visão de Olsen e Laureano (2010), a hierarquia do DNS pode ser visualizada como 

uma árvore, onde cada nó na árvore corresponde a um domínio e as folhas da árvore aos hosts 

sendo nomeados, facilitando o gerenciamento por diversas organizações. O Comitê Gestor da 

Internet no Brasil (CGI) é responsável por coordenar e integrar todas as iniciativas de serviços 

de internet no Brasil. 

Os servidores são organizados hierarquicamente, de forma que cada um deles tenha 

como ascendente um servidor raiz. As informações do espaço de nomes são distribuídas entre 

os servidores, cada um tem jurisdição da sua zona. Um servidor principal, cria, mantém e 

atualiza suas informações, enquanto o secundário recebe informações do principal. O servidor 

raiz é o responsável pelo serviço principal de resolução de nomes e o servidor primário fica 

responsável pela resolução de domínios solicitada dentro da hierarquia (FOROUZAN, 2011). 

O exemplo descrito e demonstrado na Figura 02, apresenta o funcionamento básico de uma 

solicitação DNS. 

Figura – 02 Funcionamento do DNS.  

 

Fonte: Um pouco de programação, 2011. 

Exemplo de funcionamento do DNS: 

1. o utilizador efetua o pedido digitando o domínio no browser; 

2. o browser envia o pedido ao ISP e verifica se existe uma resposta em cache; 

3. se houver uma resposta em cache, a resposta já é devolvida; 



4. se não o pedido é enviado ao DNS Root Server (Servidor Raiz); 

5. se houver uma resposta, esta já é devolvida; 

6. se não o pedido é enviado ao Authoritative Server (Servidor Primário); 

7. o Authoritative Server envia a resposta ao cliente; 

8. esta resposta é guardada no cache por algum tempo.  

Na sequencia, abordam-se os principais serviços oferecidos pelo DNS e os campos de 

mensagens. 

 

PRINCIPAIS SERVIÇOS 

De acordo com Olsen e Laureano (2010) o DNS oferece três tipos de serviços 

fundamentais: resolução de nomes, cache e registro de recursos (distribuição de carga) 

discriminados a seguir. 

Resolução de nomes DNS ocorre quando o usuário solicita através do nome do host, um 

endereço IP ao servidor DNS, que efetua a resolução de nomes no seu banco de dados, 

retornando a resposta de solicitação o número IP correspondente. As resoluções de nomes 

DNS podem ser: recursivas, iterativas e reversas conforme descrevem a seguir Barth e 

Siwert(2009): 

 resolução recursiva: o host WWW.nome.com.br envia a solicitação de consulta ao 

servidor DNS local, o servidor DNS trata  a resolução nome e retorna ao cliente, o 

endereço IP do host ou um código de erro caso o endereço não seja resolvido; 

 resolução iterativa: tipo de solicitação efetuada por um servidor DNS a outros servidores, 

quando a solicitação não é encontrada em sua tabela de mapeamento; 

 resolução reversa: ocorre quando uma solicitação retorna o nome completo do host, dado 

seu endereço IP. Exemplo: o cliente DNS efetua um pedido de resolução reversa, 

enviando o endereço IP 192.168.137.101, a resposta desta solicitação na rede interna será 

fulano.com.br;  

Cache  DNS 

Conforme define Kurose (2010), numa sequência de consultas quando o servidor de nomes 

recebe uma mensagem de resposta com o mapeamento do host, o DNS armazena esta resposta 

em sua cache local, esse procedimento facilita uma próxima consulta, melhora o desempenho 

quanto ao atraso e diminui o número de mensagens que trafegam na internet.Como os 

mapeamentos  entre os hospedeiros e endereços IP, não são permanentes, após um período 

(aproximado de dois dias) os servidores descartam as informações mantidas na cache. 

Registros de Recursos (RR) 



 Segundo define Tanenbaum (2011), um registro de recurso (RR) é uma tupla(um 

conjunto de objetos que compartilham as mesmas características ou a mesma 

propriedade),composta por cinco campos no seguinte formato: 

 nome_domínio : informa o domínio ao qual pertence o registro; 

 tempo_de_vida: fornece uma indicação da estabilidade do registro; 

   classe: classifica informações  relacionadas a internet  como IN, e para informações não 

relacionadas emprega outros códigos; 

 tipo: este campo informa o tipo; 

   valor: pode conter um número, um nome de domínio ou uma string ASCII. Os tipos mais 

importantes estão listados no Quadro 01. 

Quadro-01 Os principais tipos de registros de recursos. 

TIPO SIGNIFICADO VALOR 

SOA Inicio de autoridade Parâmetros para essa zona 

A Endereço IPv4 de um host Inteiro de 32 bits 

AAAA Endereço IPv6 de um host Inteiro de 128 bits 

MX Troca de mensagens de correio Prioridade, domínio disposto a aceitar correio 

       NS Servidor de nomes Nome de um servidor para este domínio 

 CNAME Nome canônico Nome de domínio 

 PTR Ponteiro Nome alternativo de um endereço IP 

 SPF Estrutura de política do 

transmissor 

Codificação de texto da política de envio de mensagens do 

correio 

 

SRV Serviço Host que o oferece 

 TXT Texto Texto ASCII descritivo 

   Fonte: Adaptado de Tanenbaum, 2011. 

 

CAMPOS DE MENSAGENS DNS 

 

As comunicações que envolvem o protocolo DNS ou seja, todas as ações realizadas 

por ele, são efetuadas por meio de mensagens, com uma estrutura específica . COSTA (2006) 

define que as mensagens DNS são divididas em categorias: consultas (perguntas), respostas e 

atualizações. As consultas e respostas são definidas no padrão DNS e as atualizações 

definidas pelo padrão RFC 2136. 

 Kurose (2010), explica que tanto as mensagens de perguntas quanto as de respostas 

são constituídas pelo mesmo padrão. O Campo Cabeçalho possui um comprimento fixo de 12 

bytes e uma posição variável composta por: pergunta, resposta, autoridade e informações 

adicionais do DNS, como mostra a Figura 03.  

Figura 03-Formato da mensagem DNS. 



 
Fonte: Kurose, 2010. 

 

Campos existentes no cabeçalho das mensagens DNS, conceituados por Kurose (2010) são: 

 identificação: Campo de 16 bits, existente na mensagem de pergunta  e de resposta, que  

permite a identificação correta da mensagem, combinando perguntas e respostas, o cliente 

usa um número de identificação diferente a cada consulta; 

 parâmetro ou flag: este campo é composto por diversos parâmetros que indicam através de 

um bit o tipo da mensagem, se for uma consulta é identificada por (0) e se for uma resposta 

é identificada por (1); Conforme Figura 04. 

 

 Figura 04 - Campo de parâmetros. 

 Fonte: Barth e Siwert, 2009. 

Continuação de descrição dos campos de mensagens DNS. 

 número de perguntas: especifica o valor de perguntas no campo sessão de pergunta; 

 número de respostas: especifica o valor de respostas no campo sessão de resposta; 

 número de autoridades: especifica a quantidade RRs de autoridades no campo sessão de 

autoridades. 

A sessão de perguntas contém as informações sobre a consulta que está sendo 

efetuada, incluindo os seguintes campos: 



 tipo de domínio: o nome do domínio  que está sendo consultado; 

 tipo de pergunta (16bits): compila a solicitação;  

 classe de pergunta (16bits): possui somente um valor possível (internet). 

Os campos sessão de respostas, sessão de autoridades e de informações adicionais, 

contém os registros de recursos correspondente a resposta  para o nome que foi  consultado 

originalmente, contendo o número de endereço IP de domínio, com o seguinte formato: 

Nome de domínio 

 tipo (16 bits): no exemplo, o endereço; 

 classe(16 bits): a única opção disponível ( internet); 

 tempo de vida (TTL) (16bits): dado em segundos; 

 comprimento do campo de dados (16 bits): dados em bytes; 

 dados: são os dados em si, exemplo o endereço solicitado. 

A sessão autoridade conforme COSTA (2006), contém informações sobre os 

servidores com autoridades sobre o domínio e poderão ser utilizadas para a realização de 

novas consultas DNS. 

A sessão de informações adicionais na visão de KUROSE (2010), apresenta outros 

registros úteis e suplementares que podem evitar mais perguntas. No caso de uma consulta 

MX, a resposta contém o nome canônico de um servidor de correio. 

Em última análise embora o propósito do DNS seja singelo, ele é um sistema 

distribuído grande e complexo, que compreende milhares de servidores de nomes trabalhando 

em conjunto, formando uma conexão entre os nomes de domínios legíveis aos humanos e os 

endereços IP das máquinas. O objetivo do artigo não aborda segurança, porém a capacidade 

de alterar o mapeamento de nomes e endereços, acarreta consequências devastadoras e 

catastróficas, utilizada de forma maldosa, por este motivo o DNS possui extensões seguras, 

chamadas Domain Name System Security Extensions (DNSSEC), capaz de prover 

autenticidade nas requisições, assegurando assim a integridade dos pacotes (TANENBAUM, 

2011). 

 

RESULTADOS  

A operação básica da ferramenta nslookup é efetuar perguntas a um servidor DNS que 

pode ser do tipo raiz, alto nível, com autoridade ou intermediário. Para realizar esta tarefa, 

nslookup envia um questionamento (query) ao servidor DNS específico, recebe a resposta e 

mostra o resultado. Neste laboratório é solicitado o endereço IP de www.ifc.edu.br através do 



nslookup nos sistemas operacionais Linux e Windows, veja o resultado da execução do nas 

figuras 1 e 2.  

Figura1- Execução do nslookup  no Windows para encontrar o IP de WWW.ifc.edu.br. 

 

Fonte: autor. 

A Figura 1 mostra o resultado do nslookup, para determinar o endereço de 

www.ifc.edu.br  que mostra o nome e o endereço IP do servidor de nomes da máquina que 

efetuou a consulta e a seguir na próxima linha de comando informa o endereço IP solicitado, 

pelo sistema operacional Windows.  

Figura 2- Execução do nslookup no Linux para encontrar o IP de www.ifc.edu.br. 

 

A Figura 2 mostra o mesmo tipo de consulta, porém em outra máquina, com o sistema 

operacional Linux os resultados obtidos para o servidor que efetuou a consulta é outro número 

de IP, porém a resposta para o endereço traz o mesmo resultado. Ambos os resultados 

descrevem a mesma resposta para a solicitação nos dois sistemas operacionais, mostrando na 

prática que a resolução de nomes ocorre da mesma forma. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização do Protocolo DNS é fundamental para o funcionamento da internet e das 

redes locais. Desde sua implementação tem sido divulgadas extensões RFCs, que 

complementam e tornam este protocolo completo. O DNS é um banco de dados distribuído e 



hierárquico estruturado de forma que a sua expansão seja ilimitada e que a adição de novos 

servidores não degrade e nem comprometa seu funcionamento.  

O DNS possui segurança vulnerável, mas para melhorar a sua segurança, garantir a 

integridade e autenticidade dos dados, já foram criadas extensões seguras como o DNSSEC 

por meio da IETF, que podem ser argumentadas e fundamentadas numa próxima pesquisa. 
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