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•  Eerste bullets  (20 pt.) 

•  Tweede bullets (20 pt.) 

Niveau 
omhoog 

Niveau omlaag 

5

Start 

Uitgebreide tekst (20 pt.)  

Kop 1 (24 pt.) 

Ga naar de tab ‘Start’ . 

Hier vind je 2 knopjes zoals 
onderstaande afbeelding. 

D.m.v. deze knopjes kun je eenvoudig 
tussen tekstniveaus wisselen. 

Afbeelding + Tekst (75%/25%) 

Bijsnijde
n 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding. Klik op het pictogram  
om een afbeelding in te voegen 
(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 
invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 
verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. Met  
de witte bolletjes schaalt u de afbeelding, 
met de zwarte haakjes schaalt u het 
afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Validation Rates 
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Why is That? 
•  ISPs think it is hard 

• Zone administrator failure results in 
support call 

•  “Site X works with competitor Y but not 
you!” 

• Negative trust anchors centrally 
maintained at validating resolver (if at 
all) 
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Introducing the Valibox 
• Goal: plug-and-play DNSSEC validation 

for cheap home routers and other CPEs 

• Valibox = installable software image for 
OpenWRT devices with Unbound and 
our extensions 

• Showcased on GL-Inet devices, 
providing local wireless network with 
DNSSEC validation 
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But Wait, There’s More! 
• Our extension of Unbound 

• Better DNSSEC error reporting 

• User-friendly NTA management 
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Valibox Software 
 

• Open source 

 

• https://valibox.sidnlabs.nl 

• https://github.com/SIDN/
sidn_openwrt_pkgs 
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So Again, Why? 
• Allow less technical people to have DNSSEC at home 

•  (Make Valiboxes for your friends!) 

• Experiment with negative trust anchor management 

• Platform for future other home network protection tools 
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