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De staat 
van netwerken
Het aantal apparaten en gebruikers op het thuisnetwerk groeit zienderogen. Je hebt haast een oplei-
ding tot systeembeheerder nodig om het in bedwang te houden. Gelukkig zijn er handige manieren 
om problemen op te lossen en tools die je de controle terug geven. Het vereist wel enige studie en een 
goed plan, maar dan ben je klaar voor de toekomst. Gertjan Groen

Steeds meer smartphones, 
tablets, nassen, luidsprekers, 

ip-camera’s, IoT-devices en andere 
slimme apparaten in en om het huis 
nestelen zich in je netwerk. Je raakt 
vermoedelijk al snel het overzicht 
daarover kwijt. Dat is vooral een 
probleem als een bepaalde dienst 
niet werkt of als een apparaat niet 
goed functioneert. Dan moet je de 
trukendoos opentrekken.

Het monitoren van je netwerk 
is een stap die steeds belangrijker 
wordt. Werkt een apparaat nog? Zijn 
alle services actief? Is de opslagcapa-
citeit nog toereikend? Is de software 
up-to-date of zijn er kritische 
veiligheidsupdates? Er bestaan 

uiteenlopende pakketten die dat 
voor je netwerk en alle apparaten 
daarop in de gaten kunnen houden, 
zodat je de stap van knutselaar naar 
systeembeheerder kunt maken. 
Bekende ‘traditionele’ netwerkmo-
nitoringtools zijn er volop, zoals 
Nagios, Icinga, LibreNMS, Zabbix en 
OpenNMS. Als je meer fan bent van 
Windows is PRTG van Paessler nog 
een mooie optie.

MONITOREN VAN 
APPARATEN
Een netwerkmonitoringtool kan 
met bijvoorbeeld een simpele check 
van buitenaf, zoals een ping of 
http-check, al achterhalen of een 

KWETSBAARHEID TESTEN?
Het is natuurlijk prettig om je systeembeheer op orde te hebben met 
allerlei handige tools, maar de meeste houden vooral in de gaten of 
alles werkt. Het zegt vaak niets over de bestendigheid en kwetsbaar-
heid van je netwerk. Je kunt natuurlijk afwachten of het goed gaat en 
hackers jouw huis overslaan, maar dat is niet altijd een optie. Je hebt 
om te beginnen natuurlijk een bepaalde verantwoordelijkheid als 
zelfbenoemde systeembeheerder. Daarnaast zijn de gevolgen soms 
simpelweg te groot als alles platligt of als gevoelige informatie uitlekt. 
In dit dossier lees je hoe je zelf de kwetsbaarheid van je systemen kunt 
testen met de hulp van Kali Linux. Dat heet met een mooi woord ‘pe-
netration testing’. Je gaat dan eigenlijk te werk als een echte hacker, 
maar op een ethische manier en alleen binnen je eigen vertrouwde 
omgeving. En om te beginnen natuurlijk alleen op apparaten die 
gecompromitteerd mogen worden.
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