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WORKSHOP

via UDP over poort 9993 een verbin-
ding naar buiten op te zetten. Als 
dat vanwege firewall regels niet lukt, 
valt de client terug op TCP via 443. 
Deze poort is ook wel bekend van 
het alomtegenwoordige https-trans-
port kanaal. Het moet gek lopen als 
ook dat niet lukt.

HOLE PUNCHING
Zoals veel peer-to-peer protocollen 
is ook ZeroTier afhankelijk van NAT 
hole punching om een rechtstreek-
se verbinding tussen twee peers 
tot stand te brengen. NAT is de 
technologie, geboren uit noodzaak 
door een schaarste aan beschikbare 
IPv4 adressen, die ervoor zorgt dat 
je thuis gebruik kunt maken van 
meerdere lokale adressen en aan 
de buitenkant maar één publiek 
IP-adres nodig hebt. Om uit- en 
ingaand verkeer netjes op elkaar af 
te stemmen, houdt je router een 
tabel bij waarin staat welk apparaat 
aan de binnenkant een verbinding 
heeft met een server aan de buiten-
kant. Hierdoor kan terugkomend 
verkeer keurig op dezelfde computer 
afgeleverd worden. Hole punching 
is de techniek waarbij twee peers 
een opening in de NAT-tabel naar 
een centrale server maken en deze 
server de twee peers vervolgens 
onderling met elkaar verbindt door 
de geopende NAT translaties aan 
hen door te geven. Hierdoor kunnen 
ze rechtstreeks met elkaar commu-
niceren zonder tussenkomst van de 
centrale server.

Het node adres van een controller 
plus een netwerk ID vormen samen 
een unieke netwerk identifier:

 Netwerk ID: 8056c2e21c123456

FIREWALLS
ZeroTier heeft ervoor gekozen geen 
volwaardige statefull firewall op 
netwerkniveau te implementeren. 
In plaats daarvan zijn er slimme 
netwerk rules, capabilities en tags. 
Het gaat te ver om hier in dit artikel 
uitgebreid op in te gaan, maar het 
is belangrijk te weten dat gene-
rieke netwerk (beperkende) rules 
overwonnen kunnen worden door 
node specifieke capabilities en tags. 
Hiermee is op een fijnmazig niveau 
toegang te regelen in een netwerk 
dat bevolkt wordt door duizenden 
systemen zonder dat dit tot een 

PLANEET AARDE  
EN ZIJN MANEN
ZeroTier opereert 12 geografisch 
gescheiden Root servers, die samen 
de “Planeet Aarde” virtuele switch 
verzorgen. Het staat echter iedereen 
vrij om zelf Root servers te maken en 
deze als “manen” om Planeet Aarde 
te laten draaien. Deze persoonlijke 
servers zullen bij juiste configuratie 
van de clients als eerste gecontac-
teerd worden voor peer look-up 
verzoeken en alleen in uiterste nood 
de ZeroTier Root servers raadplegen. 
Als alle potentiële peers binnen een 
afgesloten netwerk segment vallen, 
is het dus mogelijk met eigen Root 
servers een lokaal ZeroTier netwerk 
op te bouwen, zonder ook maar 
één keer contact te hoeven maken 
met de ZeroTier Root servers. Een 
geruststellende gedachte voor de 
paranoïde lezers onder ons.

NETWERKADRESSEN
ZeroTier kent twee netwerk 
identifiers om de virtuele ZeroTier 
switch te gebruiken: het ZeroTier 
netwerkadres van een node in het 
netwerk en de netwerk identifier. 
Deze identifiers zijn het best te 
vergelijken met respectievelijk een 
poortje op een reusachtige switch en 
het daarop geconfigureerde VLAN. 
VLAN is een technologie die er op 
een switch voor zorgt dat sommige 
poorten van die switch wel en ande-
re niet met elkaar verbonden zijn. 

explosie van rules leidt. Zie ook [2] in 
de referenties.

INSTALLATIE
Zoals gezegd was één van de ont-
werpcriteria gebruiksgemak. Een 
normale gebruiker hoeft zich dus 
geen zorgen te maken over boven-
staande theorie, maar het maakt het 
wel iets makkelijker om het netwerk 
op te starten en mogelijke proble-
men op te sporen.

ZeroTier is tot 100 apparaten gra-
tis te gebruiken op hun infrastruc-
tuur. Wil en kun je zelf een controller 
onderhouden, dan is gebruik onbe-
perkt. Er is, de paranoïde gedachten 
daargelaten, dus geen enkele reden 
om met een paar apparaten te expe-
rimenteren met de ZeroTier control-
ler. Daarvoor ga je eerst naar [3] (zie 
referenties) en maak je, al dan niet 
op basis van je bestaande Google 
account, een ZeroTier account aan. 
Gemak dient de mens.
Eenmaal ingelogd navigeer je naar 

ZeroTier is tot 
100 apparaten 
gratis te 
gebruiken op hun 
infrastructuur. 
Wil en kun je zelf 
een controller 
onderhouden, 
dan is gebruik 
onbeperkt 

 Central netwerk 
management.

 Central controller. 

Netwerknummer  
op controller

ZeroTier adres 
van de controller

LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking

Meer informatie over de listing- 
uitleg vind je in de inhoudsopgave.
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