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eerste regel output vertelt je welke 
DNS server bevraagd wordt met de 
benaderde poort (53 is de standaard 
poort voor DNS servers), vervolgens 
de hostnaam die opgevraagd wordt 
en welk type adres het is.

Met een beetje geluk is de eerste 
bevraging een beetje traag (en dat is 
zij als www.linuxmag.nl nog niet in 
de cache van de nameserver staat), 
en alle volgende bevragingen gaan 
als de brandweer (het staat nu in de 
cache van de nameserver).

Hetzelfde experiment nog 
een keer, maar nu gaan we het 
aan de nameserver van Google 
vragen: dnsping -s 8.8.8.8 
www.linuxmag.nl (Listing 2). Dit 
is een veel gebruikte DNS-server 
en heeft dus een grote cache. We 
kunnen de verwachting uitspreken 
dat www.linuxmag.nl al in de cache 
staat. Echter, de server zelf staat 
wel ver weg. Je mag dus verwachten 
dat het traag gaat. Niet alleen voor 
adressen die niet in de cache staan, 
maar ook voor adressen die wel in 
de cache staan. Probeer ook eens 
wat DNS-servers van Nederlandse 
providers.  

DNSTRACEROUTE          
Nu weten we wel hoe lang het duurt, 
maar we weten nog niet hoe we bij 
de name server komen. Hier gaat 
dnstraceroute ons helpen. Laten we 
de vorige nameservers eens onder 
de loep nemen. Eerst maar weer via 
je de ingestelde nameserver, je moet 
dit wel als root uitvoeren dus sudo 
dnstraceroute www.linuxmag.nl

(Listing 3). Mocht je een foutmel-
ding krijgen negeer deze dan, er 
staan namelijk harde paden in de 
binary. Vervolgens via de Google 
nameserver sudo dnstracerou-
te -s 8.8.8.8 www.linuxmag.
nl (Listing 4). Als het goed is vind 
je een significant verschil. Met een 
beetje geluk ben je (bijna) direct bij 
je nameserver. Als je naar Google 
gaat heb je een behoorlijk pad af te 
leggen. Dit verklaart ook waarom de 
Google nameserver traag is, ze staat 
gewoon te ver weg.

Vergelijk de output van dnstra-
ceroute eens met de output van de 
‘gewone’ traceroute. Als het goed is 
moet dit ongeveer, zo niet precies, 
hetzelfde zijn qua tussenliggende 
systemen. Is het niet hetzelfde dan 
word je DNS-verkeer binnendoor of 
omgeleid.

DNSEVAL 
We weten nu hoe snel het gaat en 
hoe we er komen. We zouden een 
methode willen hebben waarbij 
we diverse nameservers met elkaar 
kunnen vergelijken. Dit zouden we 
kunnen doen door een aantal keren 
een query uit toe voeren op verschil-
lende nameservers.

Meegeleverd zijn een drietal tekst 
bestanden met publieke nameser-
vers. Maar je zou natuurlijk ook een 
eigen lijst met nameservers kunnen 
maken met de nameserver die je nu 
gebruikt en een aantal nameservers 
van Nederlandse providers. Je roept 
het als volgt aan: dnseval -c 10 
www.linuxmag.nl (Listing 5), er 
wordt nu 10 maal aan je ingestelde 
nameservers het IP-adres van 
www.linuxmag.nl gevraagd. Maar je 
kunt ook de meegeleverde lijst van 

publieke nameservers gebruiken: 
dnseval -f public-v4.txt -c 
10 www.linuxmag.nl  (Listing 6). 
Er wordt nu voor elke nameserver 
die opgenomen is in het bestand 
public-v4.txt 10 maal bevraagd voor 
het IP-adres van www.linuxmag.nl.

Je hebt nu voldoende kennis om 
met deze tools je meest ideale name-
server te bepalen.

LINKS:
DNSDiag: https://dnsdiag.org/
Download Binary & Source: 
https://github.com/farrokhi/
dnsdiag/releases
DNS info Nederlandse providers: 
https://who.is/dns/ziggo.nl & 
https://who.is/dns/xs4all.nl  etc.
Alle listings zijn te vinden 
op https://linuxmag.nl/
listings/1339-listing-dnsdiag
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