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  DNSسرویس  -4
شود روشی سلسله مراتبـی اسـت کـه     خوانده می DNSکه به اختصار ) Domain Name System( نام دامنه سامانه

این سیستم در سال . آنها را روي کل شبکه اینترنت توزیع کرده است IPبانک اطالعاتی مربوط به نام هاي نمادین و معادل 
  .ایجاد و طی سال هاي بعد توسعه یافت 1984

دشوار  IPبه خاطر سپردن آدرس که  وب سرور آنرا بدانید IPخواهید وارد سایتی شوید، می بایست آدرس  وقتی می
) با عبـارت نـام نمـادین از آن یـاد کـردیم       فصلکه در ابتداي این (ها  Domain Nameاز  IPاست، لذا می توان به جاي 

سـایت مشـهور   آدرس  IPمـثال  . گرفته شده اسـت  در نظرمتناظر  Domin Nameیک وب سرور  IPبراي هر . استفاده کرد
گوگل میتوانید سایت شما براي دسترسی به  ولی .که بخاطر سپردن آن بسیار مشکل است است 103. 91. 249. 66گوگل 

  .استفاده کنید www. google. comیا آدرس  IPاز 
که هیچ تمرکزي روي نقطه اي  هاي اطالعاتی توزیع شده اي هستند ، کل آدرس هاي اینترنت درون بانکDNSدر 

روش ترجمه نام بدین ترتیب است که وقتی یک برنامه کاربردي مجبـور اسـت بـراي برقـراري یـک      . خاص از شبکه ندارند
اي را بدست بیاورد، قبل از هر کاري یک تابع کتابخانـه  cs. ucsb. eduاز یک ماشین با نامی مثل  IPارتباط، معادل آدرس 

)Library Function ( تابع تحلیلگر نام«را صدا می زند، به این تابع کتابخانه اي« )Name Resolver (تابع . گفته می شود
تحلیلگر نام، یک آدرس نمادین را که بایستی ترجمه شود، بعنوان پارامتر ورودي پذیرفته و سپس یک بسته ي درخواست 

)Query Packet ( به روشUDP هنده ي تولید کرده و به آدرس یک سرویس دDNS )  که به صورت پیش فرض مشـخص
را در اختیار  DNSاز یک سرویس دهنده ي  IPهمه ي ماشین هاي میزبان، حداقل باید آدرس . ارسال می کند) می باشد

تـابع  . معادل با یک نام نمادین را بر مـی گردانـد   IPپس از جستجو، آدرس » سرویس دهنده ي محلی«این . داشته باشند
، برنامـه ي کـاربردي مـی توانـد     IPن آدرس یافتبا  .را به برنامه ي کاربردي تحویل می دهد IPتحلیلگر نام نیز آن آدرس 

  .عملیات مورد نظرش را ادامه بدهد
  .تشریح شده است 1-4معادل با نام نمادین در بخش  IPجستجوي آدرس 



  
براي تحلیل یک نام حوزه، سطوح از سمت راست به چپ تفکیک می شوند و 

نام هاي حوزه به هفت منطقه ي عمومی . 
با یک نگاه ساده به انتهـاي آدرس   حوزه بدین معناست که شما

یعنی اگر انتهاي نام هاي حوزه متفاوت . نمادین، می توانید ماهیت آن نام و سرویس دهنده ي متناظر با آن را حدس بزنید

www. sony. com 

www. sharif. edu 

www. whitehouse. gov 

 www. unicef. int. دی باشم. . . ) 

www. pegah. net 

 www. ieee. org. لمنفعه و غیر انتفاعی محسوب می شوند
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براي تحلیل یک نام حوزه، سطوح از سمت راست به چپ تفکیک می شوند و  DNS رویسجستجو در س
. در یک روند سلسله مراتبی، سرویس دهنده ي متناظر با آن سطح پیدا می شود

حوزه بدین معناست که شما. منطقه ي کشوري تقسیم بندي شده است
نمادین، می توانید ماهیت آن نام و سرویس دهنده ي متناظر با آن را حدس بزنید

  .معادل نیز متفاوت خواهد بود IPباشد منطقه ي جستجو براي یافتن آدرس 
 :از حوزه عمومی که همه آنها سه حرفی هستند عبارتند

www. sony. com. صاحب این نام جزو موسسات اقتصادي و تجاري به شمار می آید

www. sharif. edu. صاحب این نام جزو موسسات علمی یا دانشگاهی به شمار می آید

www. whitehouse. gov. این نام براي آژانس هاي دولتی آمریکا اختصاص داده شده است

. . . )  و مثل یونسکو، فائو(این نام یکی از سازمانهاي بین المللی 
    .این نام ویژه مراکز نظامی آمریکا می باشد

www. pegah. net. صاحب این نام از ارائه دهندگان خدمات شبکه به شمار می رود

لمنفعه و غیر انتفاعی محسوب می شوندصاحب این نام از سازمان هاي عام ا

جستجو در س روش هاي
در یک روند سلسله مراتبی، سرویس دهنده ي متناظر با آن سطح پیدا می شود

منطقه ي کشوري تقسیم بندي شده است 100بیش از و 
نمادین، می توانید ماهیت آن نام و سرویس دهنده ي متناظر با آن را حدس بزنید

باشد منطقه ي جستجو براي یافتن آدرس 
حوزه عمومی که همه آنها سه حرفی هستند عبارتندهفت 
com:. صاحب این نام جزو موسسات اقتصادي و تجاري به شمار می آید
edu:. صاحب این نام جزو موسسات علمی یا دانشگاهی به شمار می آید
gov:. این نام براي آژانس هاي دولتی آمریکا اختصاص داده شده است
int:. این نام یکی از سازمانهاي بین المللی  صاحب

mil:. این نام ویژه مراکز نظامی آمریکا می باشد
net:. صاحب این نام از ارائه دهندگان خدمات شبکه به شمار می رود
org:. صاحب این نام از سازمان هاي عام ا
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را در فـوق  نام حوزه هاي بسیار زیادي در اینترنت تعریف شده اند که هیچیک از حوزه هـاي سـه حرفـی هفتگانـه     
معموال در انتهاي این آدرس ها یک رشته دو حرفی مخفف نام کشوري است که آن آدرس و ماشین . انتهاي آنها نمی بینید

  .براي بریتانیا. ukبراي ایاالت متحده امریکا و . usبراي ایران، . ir: مثال .حب آن، در آن کشور واقع استصا
  .هر حوزه می تواند به زیر حوزه هاي کوچکتري تقسیم شود که به آن دامنه سطح دوم نیز گفته می شود

 :شود زیرحوزه به شرح زیر تقسیم می  7د به نمشخص می شو. irهاي مربوط به حوزه ایران که با   به عنوان مثال نام

ac. ir:. در ایران ها یا موسسه هاي آموزشی فقط براي دانشگاه 

co. ir:.  در ایران هاي سهامی خاص، سهامی عام، مسوولیت محدود و تضامنی فقط براي شرکت 

gov. ir:.  در ایران هاي دولتی فقط براي موسسه ها یا سازمان 

id. ir:. افراد داراي ملیت ایرانی فقط براي 

net. ir:.  در ایران دهندگان رسمی اینترنت فقط براي سرویس 

org. ir:. و غیر انتفاعی در ایران هاي خصوصی  فقط براي موسسه ها و سازمان 

sch. ir:. در ایران فقط براي مدارس 

 دانشگاه: هویت  ایران: کشور  :اطالعات را داریماین  http://eng. ut. ac. irبراي دامین  مثالً

 )سرواژه اي براي نام دانشگاه تهران( ut: نام دانشگاه

 )سرواژه اي براي بخش فنی مهندسی( eng: نام دانشکده

 روشهاي جستجو در سرویس دهنده هاي نام -4-1

سـازماندهی   ییاسامی نمادین در شبکه اینترنت که خود در قالب حوزه ها و زیـر حـوزه هـا   ، همانگونه که اشاره شد
در یک فایل متمرکز ذخیره نمی شوند بلکه روي کل شبکه اینترنت توزیع شده اند، به همین دلیل براي ترجمـه  ، شده اند

طبیعـی اسـت   . صورت بگیرد تا یک آدرس پیدا شود "پرس و جو"ممکن است چندین مرحله معادل  IPیک نام به آدرس 
شه موفقیت آمیز نباشد و ممکن است به پرس و جوهـاي بیشـتري نیـاز    که یک پرس و جو براي تبدیل یک نام حوزه همی

وش براي پرس و جوي نام در سه ر. معادل نداشته باشد IPشود یا حتی ممکن است یک آدرس نمادین اشتباه باشد و هیچ 
 :سرویس دهنده هاي نام وجود دارد

 )Iterative Query(پرس و جوي تکراري  .1

 )Recursive Query(پرس و جوي بازگشتی  .2

 )Reverse Query(پرس و جوي معکوس  .3

در پرس و جوي تکراري قسمت اعظم تالش براي تبـدیل یـک نـام بـر عهـده سـرویس        :پرس و جوي تکراري )1
وقتی یـک تقاضـاي ترجمـه    . ، به عنوان نقطه شروع نیاز داردRootحداقل به آدرس ماشین  DNSدهنده محلی است؛ این 

 IPمعادل آن باشد، معـادل آدرس   IPرسال می شود در صورتی که قادر به ترجمه نام به آدرس به سرویس دهنده محلی ا
این حالت وقتی است که سرویس دهنده محلی قبالً آن نـام را ترجمـه و در   (نام مورد نظر را به تقاضا کننده برمی گرداند 

ارسـال   ترسـطح بـاال   DNSضا براي در غیر این صورت سرویس دهنده محلی خودش یک تقا .)یک فایل ذخیره کرده باشد
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این سرویس دهنده، آدرس ماشینی را که می تواند براي ترجمه نام مورد نظر مفیـد باشـد، بـه سـرویس دهنـده      . می کند
در . محلی معرفی می کند؛ سرویس دهنده محلی مجدداً یک تقاضا به ماشین معرفی شده در مرحله قبل ارسال مـی کنـد  

با آن نام حوزه، آنرا ترجمـه کنـد و یـا آنکـه آدرس      IPنام می تواند در صورت یافتن آدرس این حالت هم سرویس دهنده 
 IPنهایی نام مورد نظر را به آدرس  DNSادامه می یابد تا آنقدر این روند . سرویس دهنده سطح پایینتري را به او برگرداند

 دامنـه ي  ، تقاضاي ترجمه نـام » تابع تحلیلگر نام « کردن کاربردي با فراخوانیي که یک برنامه  کنیدفرض . ترجمه نماید
www. microsoft. com مراحلی که انجام می شود به شرح زیر است .را می نماید: 

را براي سرویس  www. microsoft. com، تقاضاي ترجمه آدرس "نام گرتابع تحلیل"برنامه کاربردي با فراخوانی  )1
  .و منتظر می ماند ارسال کرده )پیش فرض( محلی DNS دهنده

آدرس ماشـین یـک   ) که حوزه هاي متفاوت را تفکیک می کند( Rootسرویس دهنده محلی از سرویس دهنده  )2
DNS که متولی حوزه .com است را سؤال می کند.  

  .بر می گردد com. آدرس سرویس دهنده مربوط به حوزه )3
، آدرس سـرویس دهنـده مربـوط بـه حـوزه      سرویس دهنده محلـی، از ماشـین معرفـی شـده در مرحلـه قبلـی       )4

microsoft. com را سؤال می نماید.  
  .بر می گردد microsoft. comمربوط به  DNSفهرستی از سرویس دهنده هاي  )5
 یکـی از سـرویس دهنـدگان    را از www. microsoft. comسرویس دهنده محلی تقاضاي ترجمه آدرس نمادین  )6

DNS  متعلق به حوزهmicrosoft. com می کند.  
  .دانبرمی گردرا داشت، آنرا  www. microsoft. comنام  IPمعادل آدرس  DNSاگر این سرویس دهنده ) 7
برو و از یکی  6را نداشت، به مرحله  www. microsoft. comنام  IPمعادل آدرس  DNSاگر این سرویس دهنده ) 8

  .تقاضاي ترجمه را داشته باش DNSدیگر از سرویس دهندگان 
  .خواسته شده در اختیار برنامه کاربردي قرار می گیرد IPآدرس  )9
را  cs. ucsb. eduمعادل یک نام مثل  IPدر این روش هر گاه برنامه اي بخواهد آدرس  :پرس و جوي بازگشتی )2

محلـی از  ض پیش فـر این تابع یک ماشین را بعنوان سرویس دهنده . را فراخوانی می کند »نام گرتابع تحلیل«بدست آورد، 
پاسخ نهـایی  ( براي آن ارسال کرده و منتظر جواب می ماند UDPقبل می شناسد و بنابراین تقاضاي تبدیل نام را به روش 

 :دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد). معادل آدرس یک ماشین باشد IPبعنوان بیتی  32باید یک آدرس 

و به باشد معادل از قبل وجود داشته  IPمحلی، آدرس  ممکن است در بانک اطالعاتی مربوط به سرویس دهنده) الف
  .دانبر می گرد رامعادل آن IPسرعت مقدار 

مثالً سرویس دهنده . آن نام وجود نداشته باشد IPممکن است در بانک اطالعاتی سرویس دهنده محلی، معادل ) ب
در چنـین  . را نداشته و طبیعتاً نمی تواند آن را ترجمـه کنـد   cs. mit. eduنام  IPمحلی در بانک اطالعاتی خودش معادل 

خودش به سرویس دهنده سطح باالتر تقاضاي  خبر بدهد، Clientحالتی سرویس دهنده محلی موظف است بدون آنکه به 
ل به همین نحو ترجمه آدرس را پیگیري می کند یعنی اگر معـاد هم سطح باالتر  DNSدر این حالت . ترجمه آدرس بدهد

IP  آن نام را داشته باشد آنرا برمی گرداند و در غیر اینصورت خودش از سرویس دهندهDNS تقاضـاي ترجمـه آن    دیگري



5 

در روش پرس و جوي بازگشتی ماشین سرویس دهنـده محلـی ایـن مراحـل     . نام را می نماید و این مراحل تکرار می شود
ه یک آدرس بر عهده ندارد و پس از ارسال تقاضا بـراي سـرویس   متوالی را نمی بیند و هیچ کاري جز ارسال تقاضاي ترجم

  .دهنده سطح باال منتظر خواهد ماند
دقت کنید که در روش پرس و جوي تکراري نسبت به روش پرس و جوي بازگشتی، حجم عمده عملیات بـر عهـده   

روش منطقـی تـري بـراي     محلی است و مدیریت خطاها و پیگیري روند کار ساده تر خواهـد بـود و   DNSسرویس دهنده 
  .ي تر استروش پرس و جوي بازگشتی براي شبکه هاي کوچک کاربرد. بکارگیري در شبکه اینترنت محسوب می شود

یک ماشین را  IP، آدرس DNSفرض کنید حالتی بوجود بیاید که یک سرویس دهنده  :پرس و جوي معکوس )3
مایل است بداند که چه نامی در شبکه اینترنت معـادل بـا    DNSعنوان مثال ه ب. بداند ولی نام نمادین معادل با آن را نداند

از بـراي ترجمـه نامهـاي نمـادین،      زیـرا در چنین حالتی مسئله کمی حادتر به نظر می رسـد،  . می باشد 195. 13. 42. 7
به معادل نـام حـوزه، از    IPاین نامها داراي حوزه و زیرحوزه هستند، تحلیل آدرسها ساده است ولی ترجمه آدرس  آنجائیکه

و اسامی انتخـاب شـده در    IPبعبارت بهتر هیچ ارتباط مستقیم و متناظري بین آدرسهاي  .چنین روابطی تبعیت نمی کند
باید یک جستجوي کامل و در عـین حـال وقتگیـر انجـام      IPبراي یافتن نامهاي متناظر با یک آدرس . اینترنت وجود ندارد

متناظر با شبکه اي که مشخصه آن در  DNSست که سرویس دهنده محلی یک تقاضا براي روش کار بدین صورت ا. بشود
مشخصـه   کـه  در نظر بگیرید 138. 14. 7. 13 را ماشینی IPبعنوان مثال آدرس . ، مشخص شده، ارسال می کندIPآدرس 

، متناظر با شبکه DNSیک سرویس دهنده  ،دکنثبت می  IP مشخصهزمانی که مؤسسه اي یک . است 138. 14. 0. 0 آن
را  138. 14. 0. 0متناظر با شـبکه   DNSسرویس دهنده محلی بایستی آدرس . خود ایجاد کرده و آنرا نیز معرفی می کند

مربوط به این شبکه، براساس زیر شبکه هایی که دارد این سـؤال   DNS. پیدا کرده و سپس براي آن یک تقاضا ارسال کند
چون هر زیر شبکه یک سـرویس دهنـده   (متناظر با هر زیر شبکه پیگیري می کند  DNS را از طریق سرویس دهنده هاي

DNS نهایتاً یک نام نمادین حوزه معادل با آن آدرس  .)مخصوص به خود داردIP بر خواهد گشت.  

  دوم دامنه سطح  -4-2
 SLDبـه اختصـار   یا ) Second Level Domain(، یک دامنه سطح دوم ) DNS(  در سلسله مراتب سامانه نام دامنه

دامنـه   google، عبـارت  google. comبراي مثـال، در  . دامنه اي است که بطور مستقیم زیر یک دامنه سطح باال قرار دارد
هاي سطح دوم معموالً به تشکیالتی که نام دامنه آن با یـک ثبـت    دامنه. می باشد. comسطح دومی از دامنه سطح باالي 

سلسله مراتبـی از دامنـه سـطح دوم     ،هاي نام دامنه برخی از ثبت کننده. است منسوب می شودکننده نام دامنه ثبت شده 
. یک دامنه سطح باال را مطرح می کنند که نشانگر نوع تشکیالتی است که قصد ثبت دامنه سطح دوم تحت آن وجود دارد

دامنه سـطح   رد که دامنه خود را تحت یکیک دانشگاه یا موسسه فرهنگی دیگر تمایل دا. ukبه عنوان مثال، در حوزه نام 
بـه ثبـت برسـاند، در    . ac. uk بـه نـام   ccSLDبـه اختصـار   یا ) country code Second Level Domain( دوم کد کشوري
  .ثبت کنند .co. uk تمایل دارند دامنه خود را تحت ي آن کشورها حالیکه شرکت

  
 


