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de Networks tab en creëer je je 
eerste ZeroTier netwerk. ZeroTier 
zal dit netwerk een random naam en 
nieuwe netwerk identifier toeken-
nen op basis van het ZeroTier node 
adres waarop het netwerk voor je 
gedefinieerd is. Door op het netwerk 
te klikken, kun je de eigenschappen 
van dit netwerk, zoals de naam en 
de private IP DHCP range, bewerken. 
Dit interface stelt je ook in staat om 
members toe te voegen en te autori-
seren. Voordat je members toe kunt 
voegen, moet je eerst de ZeroTier 
client op één van je pc’s of servers 
geïnstalleerd hebben.

Hoewel alle ZeroTier code open 
source is, is het netwerk controller 
web-interface van [3] (zie referen-
ties) dat niet. Als je zelf een control-
ler wilt onderhouden, zal je aan de 
slag moeten met de (goed gedocu-
menteerde) API of zelf een interface 
moeten installeren op basis van 
bijvoorbeeld [4] (zie referenties).

ZEROTIER CLIENT
Zoals gezegd was gebruiksgemak 
één van de belangrijkste rand-
voorwaarden in het ontwerp van 
ZeroTier. De makers hebben dan ook 
een oneliner, die de client voor je 
installeert en configureert gemaakt. 
Deze oneliner voert een bash script 

zerotier-cli join d3ecf5726d47
f116200 join OK

Alleen join requests sturen is uiter-
aard niet voldoende, want we willen 
een virtual private network. Ons join 
request zal dus eerst geautoriseerd 
moeten worden op de controller, 
voordat de node op het netwerk 
mag. Het controller interface zal au-
tomatisch het nieuwe join request 
tonen als ongeautoriseerde member. 
Onder het kopje Auth? in de tabel 
met members zit een checkbox 
voor elke aangemelde member. 
Zodra deze aangevinkt wordt, is 
een member lid en kan het met alle 
andere apparaten op het netwerk 
communiceren alsof ze in huis op 
dezelfde switch aangesloten waren. 
Aan de commandline kunnen we nu 
controleren met welke netwerken 
deze node verbonden is:

zerotier-cli listnetworks
200 listnetworks <nwid> <name>

<mac> <status> <type> <dev> <ZT
assigned ips>

200 listnetworks d3ecf5726d47f116 
jovial_davies 16:b0:b3:21:b8:3a
OK PRIVATE ztuga3fa33
fcbe:ab04:6441:f44c: cacf:0000:00
00:0001/40,172.29.167.189/16

uit dat voor je uitzoekt of je een rpm- 
of deb-gebaseerde distributie draait, 
de ZeroTier repository toevoegt, de 
sleutels ophaalt, vertrouwt en de 
client installeert, als root:

curl -s https://install.
zerotier.com/ | sudo bash

Als dit echt iets teveel van het goede 
voor je is, kun je bij [5] (zie refe-
renties) lezen hoe je al deze acties 
handmatig één voor één uitvoert en 
controleert.

Tijdens de installatie genereert de 
client een network ID, die naderhand 
met het volgende commando op te 
vragen is:

zerotier-cli info
200 info 41f44***** 1.2.12 ONLINE

We kunnen nu twee routes bewan-
delen voor het toevoegen van deze 
node aan ons kersverse ZeroTier 
netwerk. Door middel van uitnodi-
ging in het ZeroTier controller web 
interface of met een join request 
aan de commandline. Omdat ik toch 
al aan de commandline bezig ben, 
kies ik hiervoor. Zoek in het web 
interface eerst het netwerk ID van je 
nieuwe netwerk en laat je node een 
join verzoek sturen:

In het resultaat vinden we respec-
tievelijk het netwerk ID waarop ik 
aangemeld was, de naam die Zero-
Tier voor dat netwerk verzonnen 
had (jovial_davies), het (virtuele) 
mac adres van het ZeroTier interface 
dat de client aangemaakt heeft, 
de naam van de interface op mijn 
laptop (ztuga3fa33, waarin het zt 
voorvoegsel het interface herken-
baar maakt als ZeroTier interface) 
en tenslotte de private IPv6 en IPv4 
adressen, die door de controller 
uitgedeeld zijn.

Op een vergelijkbare manier voeg 
je bijvoorbeeld ook een mobiele te-
lefoon toe aan je ZeroTier netwerk. 
Let op dat de ZeroTier Android client 
standaard geen gebruik maakt van 
GSM data. Om dat toch aan te zet-
ten kun je in de settings Use Cellular 
Data aanvinken.

ZEROTIER IN DE 
PRAKTIJK
Op een goede dag reden we in 
de auto van visite terug naar 
huis. Recente experimenten met 
HomeAssistant zorgen er nu voor 
dat onze verwarming op een laag 
pitje staat, zodra niemand thuis is. 
Terloops vroeg ik of het misschien 
een goed idee zou zijn de verwar-
ming alvast aan te zetten, zodat het 
comfortabel is als we thuiskomen. 
Heel toevallig was de ZeroTier client 
geïnstalleerd op mijn telefoon en 
was deze al eerder opgenomen in 
het ZeroTier thuisnetwerk. Het was 
niet lastig uit te leggen hoe mijn 
telefoon aangemeld moest worden 
op het ZeroTier netwerk, waarna de 
HomeAssistant short-cut op mijn 
desktop de mogelijkheid bood ons 
huis voor te bereiden op onze komst. 
Natuurlijk was dit ook mogelijk ge-
weest met allerlei proprietaire cloud 
oplossingen of een ordinaire VPN. 
De kracht zat ‘m echter in het gemak 
van deze zelf geknutselde oplossing 
en de moeiteloze setup van ZeroTier. 
De toon is gezet! 

LINKS
[1] http://adamierymenko.com/ 
decentralization.html
[2] https://zerotier.com/manual.
shtml
[3] https://my.zerotier.com/login
[4] https://github.com/
key-networks/ztncui
[5] http://www.zerotier.com/ 
download.shtml
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