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PT D1.4.2.3.2 Packets op het netwerk observeren 

Topologieschema 

Doel 
• Gebruik ping en tracert om de verbinding van source naar destination te controleren. 

Deze opdracht begint met alles 100% compleet te laten zien, omdat deze opdracht ontworpen 
is om de werking van ping en tracert te demonstreren. Deze opdracht is niet als toets 
bedoeld. 

Context 
Een netwerk-administrator wil het pad dat een packet neemt naar een destination webserver controleren. 

Stap 1: Controleer de verbinding van de source-host naar de destination-host 
a. Open het venster Command Prompt van de source en ping de destination-host. 

1. Selecteer PC0. 
2. Selecteer de tab Desktop en dan Command Prompt. 
3. Typ: ping 192.168.3.2 en druk op Enter. 

∗ Een reply controleert de verbinding van de host naar het destination-apparaat. Het geeft 
niet het genomen pad aan naar de destination. 

∗ De eerste paar pingen kunnen een time-out geven omdat de apparaten geladen moeten 
worden. Herhaal het commando als alle pingen een time-out geven. 

Stap 2: Bepaal het gevolgde pad naar de destination door tracert te gebruiken 
a. Typ vanuit hetzelfde Command Prompt-window van PC0: 

 tracert 192.168.3.2 en druk op Enter. 
∗ Tracert moet vier hops laten zien, de vierde hop is de feitelijke destination. Dit controleert niet 

alleen de verbinding tussen de twee apparaten, maar geeft ook het exacte pad die de packets 
afleggen om het te bereiken 

b. Sluit het configuratievenster van PC0. 
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Stap 3: Bekijk het packet pad in de simulatie-mode 
a. Open het venster Simulation door op de tab Simulation te klikken. Het bevindt zich achter de tab 

Real-time in de rechteronderhoek. 
b. Klik op de knop Add Simple PDU. Dit is de gesloten envelop aan de rechterkant van het scherm. Als 

deze eenmaal geselecteerd is, klik dan op PC0 en PC1. Dit zal een ping-packet van source naar 
destination toevoegen. 

c. Klik op de knop Edit Filters om de filterlijst te openen. Zorg ervoor dat alleen ICMP aangevinkt is. 
d. Klik in het werkruimtevenster op de netwerkwolk om het uit te klappen en de routers te zien die de 

verbindingen in de wolk vormen. De source- en destination-apparaten zijn nu van het scherm. De 
focus is nu alleen op de routers in de netwerkwolk en op de packets die tussen de apparaten 
verstuurd worden. 

e. Gebruik de knop Auto Capture/Play in het Simulation-paneelvenster en bekijk het pad dat de 
packets afleggen om de destination te bereiken. 
 Merk op dat in de Event List drie routers tussen source en destination gebruikt worden. Dit is 

hetzelfde pad dat eerder in het venster Command Prompt te zien was bij het gebruik van het 
tracert-commando. 

f. Klik op Check Results als je klaar bent. 
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Lab D1.4.2.3.3 Tracen van internetverbindingen 

Doelen 
• Software gebruiken die laat zien hoe data over het internet reizen 
• De ping-utility gebruiken om de verbinding met een remote netwerk te testen 
• Een tekening maken van de verbinding van je netwerk met een remote netwerk 

Context 
Om deze labopdracht uit te kunnen voeren is een internetverbinding vereist. Open op een PC een 
webbrowser om te controleren of deze verbinding bestaat voordat je met deze labopdracht begint. 

Deze labopdracht heeft een optionele eerste stap voor het downloaden en installeren van een gratis 
programma dat gebruikt kan worden om het pad dat de packets over het internet nemen te bepalen. Dit 
programma is gratis, maar heeft wel copyright. Het kan ook mogelijk zijn dat je geen toestemming hebt 
om op een schoolcomputer software te downloaden en/of te installeren. 

Benodigdheden: 
• Windows-computer met internetverbinding 
• Mogelijkheid om freeware software te downloaden en/of te installeren (optioneel) 
• Rechten om een programma te starten 

Stap 1: Download en installeer een freeware programma (optioneel) 
a. Open een zoekmachine zoals Google (www.google.com), Yahoo (www.yahoo.com) of Search 

(http://search.com). 

b. Welke woorden denk je zullen het beste resultaat geven als je zoekt naar een grafisch (visueel) 
programma dat je in staat stelt data (een packet) te volgen over het internet? Noteer je 
zoekwoorden. 

____________________________________________________________________________ 

c. Typ de gekozen woorden in het veld Zoek [Search]. Download de gevonden software en installeer 
het. Meestal heeft de website een link naar de download-site of kun je op de woorden ‘Download’ of 
‘Download Now’ klikken. Wanneer je de freeware downloadt, moet je de plaats onthouden waar je 
het programma op harddisk of USB-stick bewaart. Noteer waar je de download opgeslagen hebt. 

____________________________________________________________________________ 

d. Wat is de naam van het geïnstalleerde programma? __________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Stap 2: Opzoeken van websites 
a. Gebruik opnieuw de zoekmachine. Zoek vijf bedrijven op met een webserver in het buitenland. 

b. Noteer de namen van de vijf websites. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

c. Gebruik opnieuw de zoekmachine en vind een bedrijf in Nederland dat een toegankelijke website 
heeft. 
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d. Noteer de URL van de website. Een voorbeeld-URL is www.cisco.com. 

________________________________________________________________________________ 

Stap 3: Gebruik de gedownloade visuele traceroute-tool (optioneel) 
a. Gebruik de software die je gedownload en geïnstalleerd hebt om het pad te zien dat packets volgen 

om een buitenlandse destination te bereiken. Vrijwel elke tool kent de mogelijkheid om de URL in te 
typen. Het programma laat een lijst of een plaatje zien van het pad dat het packet heeft afgelegd. 

b. Hoeveel hops maakt het packet om van je computer de destination-computer te bereiken? 

________________________________________________________________________________ 

c. Als je tool ook tijdinformatie geeft, noteer de tijd van een packet om de eerste hop te bereiken. 
________________________________________________________________________________ 

d. Gebruik de tool om het pad te bepalen van een andere buitenlandse site. 

e. Hoeveel hops maakt het packet om van je computer de destination-computer te bereiken? 

________________________________________________________________________________ 

f. Gebruik de tool om het pad naar een website in Nederland te bepalen. 

g. Was de tijd die het kostte om een website in Nederland te bereiken korter of langer? _____________ 

h. Probeer een voorbeeld te bedenken waarbij het langer duurt om een server in je eigen land te 
bereiken dan om een buitenlandse server te bereiken. ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Stap 4: Commando tracert gebruiken 
a. Klik op Start > Uitvoeren [Run] en typ cmd en druk op Enter. Een andere manier om bij de 

command-prompt te komen, is Start > Alle Programma’s > Bureau-accessoires > Command 
Prompt [Start > All Programs > Accessories > Command Prompt]. 

b. Typ achter de command-prompt tracert in en druk op Enter. De opties die met het commando 
tracert gebruikt kunnen worden, zijn nu te zien. Items die tussen rechte haken staan [ ] zijn 
optioneel. Zo is bijvoorbeeld de eerste optie die met het commando tracert gebruikt kan worden -d. 
Als iemand typt tracert -d www.cisco.com, dan zal het ingevoerde commando de route naar 
www.cisco.com traceren, maar niet proberen om IP-adressen naar namen om te zetten. De 
parameter doel_naam [target_name] is verplicht (er staan geen rechte haken om) en moet 
vervangen worden door het destination-netwerk. In het vorige voorbeeld van tracert -d 
www.cisco.com is www.cisco.com de doel_naam. 

c. Welke tracert-optie moet er gebruikt worden om te bereiken dat er slechts 5 hops gebruikt kunnen 
worden om naar het apparaatadres op het destination-netwerk te zoeken?  
________________________________________________________________________________ 

d. Schrijf het volledige commando op om een route te traceren naar www.cisco.com en instructeer de 
computer niet verder dan zeven hops te zoeken. _________________________________________ 

e. Gebruik één van de buitenlandse bestemmingsadressen (gebruik als het mogelijk is hetzelfde adres 
als die je met de visuele tool gebruikt hebt) en bepaal met het tracert-commando hoeveel hops er 
nodig zijn om de remote webserver te bereiken. Noteer het aantal hops en de bestemming. 
____________________________________________________________________________ 
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f. Het tracert-commando gebruikt een Internet Control Message Protocol (ICMP) echo-request-bericht 
om het pad naar de uiteindelijke bestemming te bepalen. Het getoonde pad is een lijst van IP-
adressen die aan de routers toegekend zijn, die het pad vormen. De ICMP-packets bevatten een 
variabele die Time To Live (TTL) genoemd wordt. De TTL-waarde is standaard 30 bij een PC met 
Microsoft OS en elke router die het packet passeert verlaagt deze waarde met 1 voordat het packet 
naar de volgende router op het pad doorgestuurd wordt. Wanneer de TTL-waarde 0 bereikt, stuurt 
de router die het packet ontvangen heeft een ICMP time exceeded-bericht terug naar de source. 

Het tracert-commando bepaalt het pad door eerst een ICMP echo request-bericht met een TTL van 
1 te versturen en daarna de TTL met 1 te verhogen totdat het doel reageert of het maximale aantal 
hops bereikt is. Het pad wordt bepaald door de ICMP time exceed-berichten die door de routers op 
het pad teruggestuurd zijn en door het ICMP echo reply-bericht dat door de destination is 
teruggestuurd te onderzoeken. Routers die geen ICMP time exceed-berichten terugsturen worden 
door een rij asterisken (*) weergegeven. 

Hoeveel hops laat je tracert-commando zien als het packet erdoor kwam? ____________________ 

Stap 5: Het pathping-commando gebruiken 
a. Een vergelijkbaar commando dat met een Windows XP-computer gebruikt kan worden, is pathping. 

Dit commando combineert de mogelijkheden van het tracert-commando met het ping-commando. 
Gebruik vanaf de command-prompt het commando pathping om de IP-adressen van de routers die 
het packet-pad naar het buitenlandse adres vormen te bepalen. Een voorbeeld van het commando 
pathping dat gebruikt wordt om het pad naar Cisco te traceren is pathping www.cisco.com. 

b. Hoeveel hops liet het pathping-commando naar je remote destination zien? 

____________________________________________________________________________ 

c. Wanneer gebruik je een tool als pathping of tracert? 

____________________________________________________________________________ 

Stap 6: De whois-functie gebruiken (optioneel) 
a. Sommige freeware tools hebben een optie die een whois-functie uitvoert. Whois is een apart 

programma of is geïntegreerd in een tool dat vergelijkbaar is met tracert of pathping. Het laat zien 
(en geeft soms ook een link) wie de eigenaar van de weblink is of anders de destination-URL (zoals 
cisco.com) of een van de links langs het pad. Onderzoek de freeware tool die je gedownload en 
geïnstalleerd hebt en bepaal of het een whois-functie heeft. Als dat zo is gebruik dit dan om te 
bepalen wie de eigenaar van de domeinnaam is die je eerder gebruikt hebt. 

b. Waarom zou je de whois-functie willen gebruiken? ___________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Stap 7: Reflectie 
Vergelijk alle gebruikte commando’s in deze labopdracht met die van een klasgenoot. Beschrijf het 
doel en de voordelen van elk commando. Welk commando is het meest bruikbaar? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Lab D1.4.5.3.2 Straight-Through en Cross-over UTP-kabels maken 

Doel 
• Maken en testen van straight-through en cross-over Unshielded Twisted Pair (UTP) Ethernet 

netwerkkabels. 

Context 
In deze labopdracht maak je een Ethernet straight-through patch en een cross-over kabel. Bij een 
straight-through kabel is de kleur van de draad voor pin 1 aan de ene kant dezelfde kleur als die bij pin 1 
aan het andere kabeleinde, en hetzelfde geldt voor de andere zeven pinnen. De kabel wordt gemaakt 
volgens de TIA/EIA T568A- of T568B-standaarden voor Ethernet, die bepalen welke kleur er gebruikt 
wordt voor elke pin. Straight-through patch-kabels worden meestel gebruikt voor de directe verbinding 
van een host met een hub, een switch of een contactdoos in een kantoor. 

Bij een cross-over kabel worden het tweede en derde paar op de RJ-45-connector aan de ene kant van 
de kabel omgewisseld aan de andere kant. De pin-aansluiting van de kabel is de T568A-standaard aan 
de ene kant en de T568B-standaard aan de andere kant. Cross-over kabels worden meestal gebruikt om 
hubs en switches met elkaar te verbinden of om twee hosts direct met elkaar te verbinden en zo een 
eenvoudig netwerk te maken. 

Benodigdheden 
• Twee lengtes kabel van 0,6 tot 0,9 m, Categorie 5 of 5e 

• Minimaal vier RJ-45-connectoren (er kunnen er meer nodig zijn als het mis gaat) 

• Een RJ-45-krimptang 

• Een Ethernet-kabeltester 

• Draadknipper 
 

T568A Standard 
Pin nr. Paar nr. Draadkleur Functie 

1 2 Wit/Groen Zenden 
2 2 Groen Zenden 
3 3 Wit/Oranje Ontvangen 
4 1 Blauw Niet gebruikt 
5 1 Wit/Blauw Niet gebruikt 
6 3 Oranje Ontvangen 
7 4 Wit/Bruin Niet gebruikt 
8 4 Bruin Niet gebruikt 

T568B Standard 
Pin nr. Paar nr. Draadkleur Functie 

1 2 Wit/Oranje Zenden 
2 2 Oranje Zenden 
3 3 Wit/Groen Ontvangen 
4 1 Blauw Niet gebruikt 
5 1 Wit/Blauw Niet gebruikt 
6 3 Groen Ontvangen 
7 4 Wit/Bruin Niet gebruikt 
8 4 Bruin Niet gebruikt 
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Deel A: Maken en testen van een Ethernet straight-through patch-kabel 

Stap 1: Voorbereiden van de kabel 
a. Bepaal de benodigde lengte van de kabel. Dit kan van een apparaat zoals een computer naar een 

hub of switch zijn of tussen een apparaat en een RJ-45-contactdoos. Tel minstens 30 cm bij de 
lengte op. De TIA/EIA-standaard staat een maximale lengte van 5 m toe. Standaard Ethernet-
kabellengten zijn gebruikelijk 0,6 m (2 feet), 1,83 m (6 feet) en 3,05 m (10 feet). 

b. Welke kabellengte heb je gekozen en waarom koos je deze lengte? 

___________________________________________________________________________ 

c. Knip een stuk kabel van de gewenste lengte af. Voor patch-kabels wordt meestal soepele UTP-kabel 
gebruikt (de kabels tussen een eindapparaat zoals een PC en een RJ-45-contactdoos) omdat het 
beter tegen herhaaldelijke bewegingen kan. Het wordt soepel genoemd omdat elke draad in de kabel 
uit veel dunne koperdraadjes bestaat, in plaats van een enkele massieve draad. Massief draad wordt 
gebruikt voor de kabel tussen de RJ-45-jack en een patch-paneel. 

d. Gebruik een draadstripper om 5 cm (2 inch) van de kabelmantel aan beide uiteinden te verwijderen. 

Stap 2: Voorbereiden en invoeren van de draden 
a. Bepaal welke bedradingsstandaard er gebruikt wordt. Omcirkel de standaard: 

T568A | T568B 

b. Gebruik de juiste tabel voor de gekozen bedradingssstandaard. 

c. Spreid de aderparen uit en leg de draden min of meer op de gewenste volgorde van de gekozen 
standaard. 

d. Draai de paren over een korte lengte uit elkaar en leg ze in de juiste volgorde van de standaard.  
Het is erg belangrijk om het uit elkaar draaien zo kort mogelijk te houden. De windingen zijn 
belangrijk omdat zij overspraak voorkomen. 

e. Strek en trek de draden vlak tussen duim en wijsvinger. 

f. Zorg ervoor dat de draden nog steeds in de goede volgorde liggen, volgens de standaard. 

g. Knip de draden recht af op een lengte van 2 cm vanaf de rand van de kabelmantel. Als ze langer 
zijn, wordt de kabel gevoelig voor overspraak (interferentie van de ene draad met een naastliggende 
draad). 

h. De lip (het uitsteeksel dat uit de RJ-45-connector steekt) moet bij het invoeren van de draden naar 
de onderzijde wijzen. Duw de draden stevig in de RJ-45-connector totdat alle draden zo ver mogelijk 
in de connector zitten. 

Stap 3: Controleer, knijp en controleer opnieuw 
a. Controleer de kabel visueel om er zeker van te zijn dat de juiste kleuren met de juiste pinnummers 

verbonden zijn. 

b. Inspecteer het einde van de connector. De acht draden moeten tegen het einde van de RJ-45-
connector gedrukt zitten. Een stukje van de kabelmantel moet zich binnen het eerste deel van de 
connector bevinden. Dit zorgt voor de trekontlasting van de kabel. Als de kabelmantel niet ver 
genoeg in de connector zit, kan dit mogelijk de oorzaak van een storing in de kabel zijn. 
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c. Als alles correct ligt en op de juiste plaats, plaats dan de RJ-45-connector en kabel in de krimptang. 
De krimptang zal twee pennen in de RJ-45-connector duwen. 

  

d. Inspecteer de connector opnieuw. Als de connector niet goed zit, knip hem er af en herhaal het 
proces. 

Stap 4: Sluit het andere einde aan 
a. Gebruik de eerder beschreven stappen om een RJ-45-connector aan de andere kant van de kabel te 

monteren. 

b. Inspecteer de connector opnieuw. Als de connector niet goed zit, knip hem eraf en herhaal het 
proces. 

c. Welke standaard (T568A | T568B) wordt er op je school voor patch-kabels gebruikt? ___________ 

Stap 5: Test de kabel 
a. Gebruik een kabeltester om de straight-through kabel op zijn werking te controleren. Herhaal de 

labopdracht als de kabel niet goed is. 

b. Gebruik de kabel om een computer op het netwerk aan te sluiten. 

c. Klik op de knop Start en selecteer de optie Uitvoeren [Run]. 

d. Typ cmd en druk op Enter. 

e. Typ ipconfig achter de command-prompt. 

f. Noteer het IP-adres van de default gateway. _________________________________ 

g. Typ ping gevolgd door het default gateway IP-adres achter de command-prompt. Als de kabel 
functioneert, zal de ping succesvol zijn (ervan uitgaand dat er geen andere netwerkproblemen zijn en 
de default gateway-router aangesloten is en werkt). 
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Deel B: Maken en testen van een Ethernet cross-over kabel 

Stap 1: Voorbereiden van de kabel 
a. Bepaal de benodigde lengte van de kabel. Dit kan van een apparaat zoals een computer naar een 

hub of switch zijn of tussen een apparaat en een RJ-45-contactdoos. Tel minstens 30 cm bij de 
lengte op. Welke kabellengte heb je gekozen en waarom koos je deze lengte? 

___________________________________________________________________________ 

b. Knip een stuk kabel van de gewenste lengte af. Gebruik een draadstripper om 5 cm van de 
kabelmantel aan beide uiteinden te verwijderen. 

Stap 2: Voorbereiden en invoeren van de T568A-draden 
a. Kies de T568A-tabel aan het begin van de labopdracht. 

b. Spreid de kabelparen en leg op de gewenste volgorde volgens de T568A-standaard. 

c. Draai de paren over een korte lengte uit elkaar en leg ze in de juiste volgorde van de standaard. Het 
is erg belangrijk om het uit elkaar draaien zo kort mogelijk te houden. De windingen zijn belangrijk 
omdat zij overspraak voorkomen. 

d. Strek en trek de draden vlak tussen duim en wijsvinger. 

e. Leg de draden nu in de goede volgorde volgens de standaard. 

f. Knip de draden recht af op een lengte van 2 cm vanaf de rand van de kabelmantel. Als ze langer 
zijn, wordt de kabel gevoelig voor overspraak (interferentie van de ene draad met een naastliggende 
draad). 

g. De lip (het uitsteeksel dat uit de RJ-45-connector steekt) moet bij het invoeren van de draden naar 
de onderzijde wijzen. Duw de draden stevig in de RJ-45-connector totdat alle draden zo ver mogelijk 
in de connector zitten. 

Stap 3: Controleer, knijp en controleer opnieuw 
a. Controleer de kabel visueel om er zeker van te zijn dat de juiste kleuren met de juiste pinnummers 

verbonden worden. 

b. Inspecteer het einde van de connector. De acht draden moeten tegen het einde van de RJ-45-
connector gedrukt zitten. Een stukje van de kabelmantel moet zich binnen het eerste deel van de 
connector bevinden. Dit zorgt voor de trekontlasting van de kabel. Als de kabelmantel niet ver 
genoeg in de connector zit, kan dit mogelijk de oorzaak van een storing in de kabel zijn. 

c. Als alles correct ligt en op de juiste plaats, plaats dan de RJ-45-connector en kabel in de krimptang. 
De krimptang zal twee pennen in de RJ-45-connector duwen. 
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d. Inspecteer de connector opnieuw. Als de connector niet goed zit, knip hem eraf en herhaal het 
proces. 

Stap 4: Aansluiten van het T568B-kabeleinde 
a. Gebruik de eerder beschreven stappen (maar gebruik de T568B-tabel en standaard) om een RJ-45-

connector op de kabel aan te sluiten. 

b. Inspecteer de connector. Als de connector niet goed zit, knip hem eraf en herhaal het proces. 

c. Welke standaard (T568A | T568B) zou je liever voor thuis gebruiken als je een netwerk hebt of wil 
gaan aanleggen? _________________________________________________________ 

Stap 5: Testen van de kabel 
a. Gebruik een kabeltester om de functionaliteit van de cross-over kabel te testen. Herhaal de 

labopdracht als de kabel niet goed is. 

b. Gebruik de kabel om twee PC’s te verbinden. 

c. Kies op beide computers de knop Start en selecteer Uitvoeren [Run]. 

Opmerking: Als het commando Uitvoeren [Run] niet op je PC werkt, controleer dan de LED-
statuslichten van de NIC-kaart. Als ze branden (meestal groen of oranje) werkt de kabel. 

d. Typ op beide computers cmd en druk op Enter. 

e. Typ op beide computers achter de command-prompt ipconfig. 

f. Noteer het IP-adres van beide computers. 

Computer 1: _________________________ 

Computer 2: _________________________ 

g. Typ achter de command-prompt van de ene computer ping gevolgd door het IP-adres van de 
andere computer. Als de kabel werkt, zal het ping-commando succesvol zijn. Herhaal de ping ook op 
de andere computer. 

Opmerking: De Windows Firewall op de doelcomputer moet tijdelijk uitgeschakeld zijn om het ping-
commando te laten werken. Kijk bij labopdracht D1.3.1.5.3 als je hierbij hulp nodig hebt. Als je de 
firewall uitgeschakeld hebt, zorg er dan voor dat hij ook weer ingeschakeld wordt. 

Stap 6: Reflectie 
a. Welk deel van het maken van deze kabels vond je het moeilijkst? Vergelijk je mening met die van 

een klasgenoot. 

b. Hebben alle vier de paren van de kabel hetzelfde aantal slagen? Bespreek de redenen waarom wel 
of niet. 

c. Vraag bij een plaatselijk bedrijf of controleer een website zoals www.workopolis.com/ hoeveel een 
beginnende kabelmonteur verdient en wat de eisen zijn die ze aan een kabelmonteur stellen. Noteer 
de gevonden informatie hieronder. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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d. Veel technici hebben een cross-over kabel in hun gereedschapkist. Wanneer denk je dat je een 
cross-over kabel zal gebruiken en wanneer denk je dateen netwerktechnicus deze kabel zal 
gebruiken? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Lab D1.4.5.4.4 Aansluiten van UTP-kabels 

Doel 
• Het gebruik van een punch-down-tool voor het aansluiten van een RJ-45-jack. 
• Het installeren van een RJ-45-jack in een wandplaat. 
• Het gebruik van een punch-down-tool voor het aansluiten van een UTP-kabel op een patch-paneel. 

Context 
In deze labopdracht ga je een RJ-45-data-jack bedraden voor installatie in een wandplaat door een 
punch-down-tool te gebruiken. Dit wordt vaak gebruikt bij het installeren van bekabeling in een 
kantooromgeving. De punch-tool wordt ook gebruikt voor het aansluiten van het andere eind van de kabel 
op een punch-down-block van een patch-paneel. De punch-tool maakt gebruik van een spring-loaded 
actie om de draden tussen de metalen pinnen te drukken, terwijl op hetzelfde moment de isolatie van de 
draad verwijderd wordt. Dit zorgt ervoor dat de draad een goede elektrische verbinding met de pinnen 
van de jack maakt. De punch-tool snijdt ook het teveel aan draad af. 

Normaal wordt een categorie 5/5e straight-through patch-kabel met een RJ-45-connector in een jack of 
contactdoos geplugd voor de verbinding van een PC met het netwerk. Het is van belang categorie 5- of 
5e-jacks en patch-panelen met categorie 5- of 5e-bekabeling te gebruiken om Fast Ethernet (100 Mbps) 
en Gigabit Ethernet (1000 Mbps) te kunnen ondersteunen. Het proces van het punchen van de draden in 
een data-jack in een kantooromgeving is hetzelfde als het punchen in een patch-paneel in een patch-
ruimte. 

Benodigdheden: 
• 60-90 cm kabel, categorie 5 of 5e 
• RJ-45-data-jack – Als RJ-45-data-jacks aan beide zijden van de kabel geïnstalleerd worden zijn er 

twee jacks nodig en de installatie kan getest worden door het in pluggen van een kabel met RJ-45-
connectoren en een eenvoudige kabeltester. Als er fouten worden gemaakt zijn er meer jacks nodig. 

• Categorie 5/5e wandplaat 
• Patch-paneel 
• Punch-tool, type 110 
• UTP-kabelstripper 
• Draadkniptang 
• Twee goede straight-through patch-kabels voor het testen 

Stap 1: Strip de mantel 
a. Verwijder 2,5 cm van de kabelmantel vanaf het kabeleinde. 
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Stap 2: Plaatsen van de draden in de data-jack 
a. Plaats de draden op de juiste plaatsen op de RJ-45-jack met de draden zo min mogelijk 

uiteengedraaid. Onderstaande figuur laat een voorbeeld zien hoe de draden in een jack geplaatst 
moeten worden. 

 

b. Op de meeste jacks is aangegeven waar de draden moeten zitten. Onderstaande foto laat een 
voorbeeld van een jack zien. Op de jacks is gewoonlijk aangegeven of ze voor T568A of T568B zijn. 
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Stap 3: Monteer de data-jack af 
a. Gebruik de punch-tool om de draden op hun plaats te drukken. Let vooral op de plaats van de 

snijkant, zodat die naar de buitenkant van de jack wijst. Als dat niet het geval is, zal de draad die op 
zijn plaats geduwd wordt afgesneden worden. Draai het handvat van de punch-tool een beetje naar 
de buitenzijde, zodat hij de draad beter afsnijdt. 

 

b. Draai zachtjes aan de draad als hij na het gebruik van de punch-tool gedeeltelijk vast blijft zitten om 
hem te verwijderen. Plaats dan de clips op de jack en sluit hem. Zorg ervoor dat er niet meer dan 1,2 
cm uiteengedraaide draadlengte tussen het kabeleinde en de sleuven in de jack zit. 

Stap 4. Bevestig de frontplaat 
a. Klik de jack in de frontplaat door hem van achteren in te drukken. Zorg ervoor dat de jack in de juiste 

richting geplaatst is, zodat de clip omlaag wijst als de frontplaat gemonteerd wordt. 

b. Gebruik de schroeven om de frontplaat in de doos of beugel te bevestigen. Denk eraan dat als het 
een opbouwdoos is, er 30 – 60 cm kabel overblijft. Dan kan het nodig zijn om de kabel terug te 
schuiven door de tie-wraps of terug te duwen in de kabelgoot. Als het een inbouw-jack is hoeft het 
alleen maar terug in de muur geduwd te worden. 

Stap 5: Monteer het patch-paneel af 
a. Verwijder aan de andere kant van de kabel ongeveer 2,5 cm mantel. 

b. Leg de draden op het patch-paneel zodat de kleuren van de draden exact overeenkomen met de 
kleuren op de aansluitingen. 

c. Zorg ervoor dat ongeveer 0,5 cm van de draden vanuit het paar in de aansluitingen vertakken. 

d. Draai de draden niet meer uiteen dan noodzakelijk om ze op hun plaatst te leggen. Een goede 
manier om te zorgen dat de draden niet uiteendraaien is om de draad met één vinger op zijn plaats 
te houden en met de andere hand hem over de connector te leggen. 
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De volgende foto laat een groot patch-paneel met zorgvuldig aangelegde bekabeling zien. 

 

Stap 6: Test de data-jack- en patch-paneel-aansluitingen met een kabeltester 
a. Neem twee straight-through Ethernet patch-kabels en controleer met de kabeltester of ze goed zijn. 

b. Verbind het ene eind van de straight-through Ethernet patch-kabel met de data-jack-contactdoos en 
de andere straight-through kabel met de jack in het patch-paneel. 

c. Steek de andere einden van de twee kabels in de kabeltester en controleer de verbinding van het 
ene eind naar het andere eind door de beide patch-kabels, de datajack en het patch-paneel. Verliep 
de kabeltest van eind naar eind goed? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Stap 7: Reflectie 
a. Bekijk een patch-kast die patch-panelen en punch-down-blocks bevat. Waren er nog andere soorten 

apparaten die dezelfde technieken gebruiken voor het aansluiten van de draden? Hoe zijn deze 
kabels aangesloten? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

b. Wat denk je dat de voor- en nadelen zijn van een baan in het installeren van netwerkbekabeling? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Lab D1.4.5.5.4 Testen van UTP-kabels 

 

Doel 
• Onderzoeken van de wire-mapping (bedradingsschema) van een kabeltester. 
• Onderzoeken van de kabeltestmogelijkheid – pass/fail features – van een kabelmeter. 
• Onderzoeken van de kabellengtemogelijkheid van een kabelmeter. 
• Een kabeltester gebruiken om te controleren op juiste installatie van unshielded twisted-pair (UTP) 

categorie 5/5e volgens de TIA/EIA-568 bekabelingsstandaarden in een Ethernet-netwerk. 

Context 
Een bedradingsschema kan bij het troubleshooten van kabelproblemen van UTP-kabel helpen. Met een 
bedradingsschema kan een netwerktechnicus controleren welke pinnen aan het ene einde van de kabel 
verbonden zijn met de pinnen aan de andere kant. 

Basiskabeltesten kunnen erg nuttig zijn bij het troubleshooten van bekabelingsproblemen bij UTP. De 
bekabelingsinfrastructuur of kabelinstallatie in een gebouw gaat tenminste tien jaar mee. 
Kabelgerelateerde problemen zijn de meest voorkomende oorzaken van netwerkstoringen. De kwaliteit 
van de gebruikte kabelonderdelen, de ligging en installatie van de kabel en de kwaliteit van de 
connectoraansluitingen zijn de belangrijkste factoren die bepalen hoe storingsgevoelig de bekabeling zal 
zijn. 

Voor deze labopdracht heb je verschillende goed aangesloten categorie-5-kabels nodig om te testen. Het 
moeten zowel straight-through als cross-over kabels zijn. Daarnaast moet er een aantal categorie-5-
kabels met problemenzijn  om te testen, zoals slechte verbindingen en split pairs. De kabels moeten 
genummerd zijn om het testen te vergemakkelijken. Er moet een kabeltester beschikbaar zijn die ten 
minste aansluiting, kabellengte en wiremap (bedradingsschema) kan meten. 
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Benodigdheden: 
• Goede categorie 5 straight-through kabels van verschillende kleur 
• Goede categorie 5 cross-over kabels (T568A aan het ene eind en T568B aan het andere eind) 
• Categorie 5 straight-through kabels met verschillende kleur en verschillende lengten met open 

verbindingen in het midden of één of meer kortgesloten draden aan een einde 
• Categorie 5 straight-through kabel met een split pair bedradingsfout 
• Een kabelmeter om kabellengte, verbinding en wiremap (bedradingsschema) te meten 

Stap 1: Instellen van de kabelmeter 
a. Selecteer op de kabelmeter de WIREMAP-functie. 

b. Verander de instellingen van de kabeltester totdat de tester ingesteld is volgens onderstaande 
kabelinstellingen: 

Testeroptie Gewenste instelling 

Kabeltype UTP 

Bedrading 10BASE-T of EIA/TIA 4PR 

Categorie Categorie 5 

Draaddoorsnede AWG 24 

Cal van de kabel? Nee 

Geluid Aan of Uit 

LCD-contrast Van1 t/m 10  

c. Verlaat de setup-mode als de meter ingesteld is. 

Stap 2: Kabeltestprocedure 
a. Gebruik voor elke te testen kabel onderstaande procedure. Plaats het ene einde van de kabel in de 

RJ-45-jack met het label UTP/FTP van de tester. Plaats het andere einde van de kabel in het RJ-45 
female koppelstuk en plaats de kabel-identifier in de ander kant van het koppelstuk. Het koppelstuk 
en de kabel-identifier zijn accessoires die bij de meeste kabelmeters horen. 
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Stap 3: Gebruik de Wire-Map-functie 
a. De Wire-Map-functie en een kabel-ID-unit kunnnen gebruikt worden om de bedrading aan beide 

zijden van de kabel te bepalen. De ene groep getallen op het LCD-scherm is de dichtstbijzijnde kant 
en de andere groep getallen geeft de verre kant weer. Voer een Wire-Map-test uit voor elke kabel die 
je gekregen hebt. Vul de testresultaten van elke categorie-5-kabel in onderstaande kabel in. Schrijf 
van elke kabel het nummer en de kleur op. Schrijf ook op of het een straight-through of cross-over 
kabel is, het resultaat van het testerscherm en een beschrijving van het probleem. 

Kabelnr. Kabelkleur Straight-through 
Of 

Crossover 

Testresultaat  
(Opmerking: bekijk de 
handleiding voor een 
gedetailleerde 
beschrijving van het 
testresultaat van de 
wire-map-test) 

Probleem 

    
Begin: 
Eind: 
 

 

    
Begin: 
Eind: 
 

 

    
Begin: 
Eind: 
 

 

    
Begin: 
Eind: 
 

 

    
Begin: 
Eind: 
 

 

Het antwoord zal variëren afhankelijk van het type kabel en het probleem. 

Stap 4: Gebruik van de lengtefunctie 
a. Gebruik de lengtefunctie van de tester. Voer een basiskabeltest uit met dezelfde kabels als bij stap 

3. Vul de nieuwe informatie in voor elke kabel. 

Kabelnr. Kabellengte Testresultaat (Pass/Fail) 
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Stap 5: Test de data-jack- en patch-paneel-aansluitingen voor wire map, lengte 
en foutieve aansluiting 

a. Gebruik de data-jack en het patch-paneel kabel uit de vorige labopdracht, verbind het ene eind van 
de straight-through Ethernet patch-kabels met de data-jack-contactdoos en het andere einde van de 
straight-through kabel met de jack op het patch-paneel. 

b. Verbind het ene einde van een kabel met de kabelmeter en het andere met het koppelstuk en de 
kabel-identifier. Controleer de wire-map, lengte en foutaansluiting van de ene kabel, de data-jack en 
het patch-paneel. Noteer de resultaten. 

Wire-map:  __________________ 

Totale kabellengte: __________________ 

Foute aansluiting? __________________ 

___________________________________________________________________________ 

Stap 6: Reflectie 
a. Als je aan het werk bent en je hebt geen kabelmeter, welke andere methoden kun je dan gebruiken? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 




