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Professionele Bachelor 
Toegepaste Informatica @HoGent

Systeem- en 
netwerkbeheer
Windows Server, 

Linux, Cisco CCNA

Software-ontwikkeling
Java, C#, Analyse, UML, 

design patterns, ...

Database-systemen
MySQL, Oracle, ERD, 

...

Web development
HTML5/CSS3/Javascri
pt jQuery, responsive 

design, ...

E-business

Mainframe

Mobile development
Android, iOS, Windows 

Phone
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Doel van deze workshop

Begrijpen wat er gebeurt als je in je 
webbrowser “http://www.example.com/” intikt
● Hoe communiceren computers?
● Hoe vinden ze elkaar?
● Hoe werkt het Internet?

http://www.example.com/
http://www.example.com/


Aan de slag!



Het TCP/IP model

● Applicatie
● Transport
● Internet
● Netwerkinterface
● Hardware
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Componenten van een 
computernetwerk

Netwerkapparatuur

Eindsystemen 
of Hosts
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Componenten van een 
computernetwerk
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Router of switch?
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Switches vs routers

● Verbinden hosts
● Vormen lokaal 

netwerk (LAN)
● Typisch veel 

poorten
● Alle poorten zelfde 

type (Ethernet)

● Verbinden netwerken
● Globaal netwerk 

(WAN of internet)
● Typisch weinig 

poorten
● Vaak poorten 

verschillend type 
(Ethernet, fiber, ...)



Adressering binnen het TCP/IP 
model

● Applicatie
● Transport
● Internet
● Netwerkinterface
● Hardware
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Apparaten in een netwerk identificeren
Fysieke adressering: MAC adres (= Media Access Control)
vb. “20:33:83:09:BC:F0”
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Apparaten in een netwerk identificeren
Logische adressering: IPv4-adres (Internet Protocol, versie 4)
vb. 192.168.1.2
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Adressen van een host opvragen 
(Linux)

$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state ...
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: wlp3s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc ...
    link/ether 0c:84:dc:8e:82:cc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.244/24 brd 192.168.10.255 scope global ...
       valid_lft 75631sec preferred_lft 75631sec
    inet6 fe80::e84:dcff:fe8e:82cc/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: em1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc ...
    link/ether f0:1f:af:2a:62:32 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

naam netwerkinterface
MAC adres  IPv4 adres  IPv6 adres
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Adressen van een host opvragen 
(Windows)
● Probeer dit zelf!
● Open een terminalvenster (Win+R, cmd)
● Commando ipconfig [/all]

– Wat is het MAC adres?
– Wat is het IP adres?
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Fysieke / Logische adressering, 
MAC / IP
● Hardware
● Afh. technologie
● Elke netwerkkaart 

(Ethernet of WiFi) 
heeft een uniek 
adres

● Enkel binnen lokaal 
netwerk (LAN)

● Software
● Universeel
● Binnen een 

netwerk heeft elke 
host een uniek 
adres

● Internet / WAN
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Nog verschillen tussen 
switches en routers

● Kent enkel MAC 
adressen

● Werkt enkel op 
netwerkinterface-
laag

● Kent ook de IP-
adressen

● Werkt op de 
Internetlaag
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Structuur van een IP-adres:
netwerk- en hostdeel
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Structuur van een IP-adres:
netwerkmasker

Alternatieve notatie netwerkmasker: aantal “1”en, vb. 192.168.1.66/24



Simulatie PacketTracer

Een lokaal netwerk opzetten
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Simulatie PacketTracer

● Voeg twee pc's en een switch toe
● Verbind beide pc's met de switch
● Ken beide pc's een IP-adres toe binnen 

hetzelfde netwerk, bv.
– 192.168.1.0/255.255.255.0

● Test de verbinding met “ping”



Het TCP/IP model

● Applicatie
● Transport
● Internet
● Netwerkinterface
● Hardware



 23

Netwerkdiensten (services)

Websites
HTTP

Bestanden
delen
FTP

Naam ↔
IP adres
DNS

Mails
versturen
SMTP

Mails
lezen
IMAP

Monitoring
SNMP

Tijd
NTP

Netwerk-
configuratie
DHCP

= Applicaties die over een netwerk communiceren volgens
een vastgelegde “taal” of protocol
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Netwerkdiensten identificeren: 
poortnummers
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Adressering op het Internet: het 
hele verhaal

Applicatie

Transport

Internet

Netwerkinterface

Hardware

← Poortnummers

← IP-adres

← MAC-adres
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De structuur van IP-pakketten
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Adressering op het Internet: het 
hele verhaal



Simulatie PacketTracer

Een server toevoegen
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Simulatie PacketTracer

● Voeg een server toe, verbind met de 
switch

● Ken de server een IP adres toe
● Testen:

– kan je “pingen” vanaf de andere hosts?
– kan je de website bekijken?
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Simulatie PacketTracer

● Geef de server een naam (in DNS), bv. 
www.workshop.be

● Zorg dat de pc's de server als DNS-server 
gebruiken

● Kan je de website bekijken via 
http://www.workshop.be/?

http://www.workshop.be/
http://www.workshop.be/
http://www.workshop.be/
http://www.workshop.be/
http://www.google.be/


Het TCP/IP model

● Applicatie
● Transport
● Internet
● Netwerkinterface
● Hardware
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Simulatie PacketTracer

● Hoeveel netwerken hebben we hier?

Doel = vanaf PC2 de website op 
http://www.workshop.be/ bekijken

http://www.workshop.be/
http://www.workshop.be/
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Routering

● Elke host/router heeft een routetabel
● Een routetabel bevat voor elke mogelijke 

bestemming de eerstvolgende stap
– rechtstreeks verbonden netwerken: 

onmiddellijk afleveren
– statische of dynamische routes
– standaardroute, default gateway
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Routeringsprotocols

● Routers wisselen informatie uit over te 
volgen routes
– vb. Router Information Protocol (RIP)

● Nieuwe routes worden automatisch 
toegevoegd aan routetabel
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Voorbeeld routetabel host (Linux)

$ route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.10.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 wlp3s0
0.0.0.0         192.168.10.1    0.0.0.0         UG    1024   0        0 wlp3s0

Direct verbonden netwerk,
rechtstreekse aflevering

Default gateway

Op Windows: route print
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Voorbeeld routetabel router 
(Cisco)

Router>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R    192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.3.2, 00:00:11, Serial0/0/0
C    192.168.3.0/24 is directly connected, Serial0/0/0

Direct verbonden netwerk,
rechtstreekse afleveringRoute naar netwerk

via andere router

Geen default gateway
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Oefening PacketTracer (vervolg)

● Stel de routers in met RIP
● Vul telkens de netwerken in waarmee de 

router rechtstreeks verbonden is.
● Alle hosts moeten een Gateway hebben (= 

dichtstbijzijnde router) en liefst ook een 
DNS server
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Samenvatting

Applicatie

Transport

Internet

Netwerkinterface

Hardware

← Poortnummers, TCP, UDP

← Router, IP-adres, IP

← Switch, MAC-adres, Ethernet

← Client-server  communicatie, HTTP, FTP, ...

Voor een correcte netwerkverbinding heeft een host 
3 stukjes informatie nodig:
● IP-adres + netwerkmasker
● Default gateway
● DNS-server
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Samenvatting
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Interesse voor onze workshops?

● Aan de slag met Linux
● Coding for dummies
● Follow the message
● Lost een computer al je problemen op?
● Ontwerp je 100-dagenwebsite in 100 minuten
● Ho Ho Hodometer

https://hogent.be/fbo > Externe Partners > Secundair onderwijs

marijke.maes@hogent.be

https://hogent.be/fbo
mailto:marijke.maes@hogent.be
https://hogent.be/fbo
mailto:marijke.maes@hogent.be
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Professionele Bachelor 
Toegepaste Informatica @HoGent

Systeem- en 
netwerkbeheer
Windows Server, 

Linux, Cisco CCNA

Software-ontwikkeling
Java, C#, Analyse, UML, 

design patterns, ...

Database-systemen
MySQL, Oracle, ERD, 

...

Web development
HTML5/CSS3/Javascri
pt jQuery, responsive 

design, ...

E-business

Mainframe

Mobile development
Android, iOS, Windows 

Phone

De Bacheloropleiding Toegepaste Informatica 
probeert in te spelen op de diversiteit in het ict-
landschap. Tijdens de opleiding komen verschillende 
deeldomeinen aan bod en studenten kunnen zich 
specialiseren in een bepaalde richting.
Vanaf het 2e jaar kan je kiezen tussen
- systeem- en netwerkbeheer
- software-ontwikkeling
In het derde jaar kan je zelfs tussen vier domeinen 
kiezen, nl. verder gaan in de 2 van hierboven en 
daarnaast nog
- mainframe-applicaties en -beheer
- e-business
Meer info in de brochures, op de website of op de 
opendeurdag of infomomenten die we organiseren
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Grafische voorstelling van het Internet
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Doel van deze workshop

Begrijpen wat er gebeurt als je in je 
webbrowser “http://www.example.com/” intikt
● Hoe communiceren computers?
● Hoe vinden ze elkaar?
● Hoe werkt het Internet?



  

 

Aan de slag!



  

 

Het TCP/IP model

● Applicatie
● Transport
● Internet
● Netwerkinterface
● Hardware

Om de werking van netwerken te begrijpen kan je dit 
schema gebruiken, het TCP/IP-model. Men heeft 
een en ander opgedeeld in verschillende “modules” 
of “lagen” die elk hun verantwoordelijkheid hebben.

In deze workshop zullen we onderaan beginnen met 
de hardware en ons dan geleidelijk opwerken naar 
boven toe.
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Componenten van een 
computernetwerk

Netwerkapparatuur

Eindsystemen 
of Hosts
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Componenten van een 
computernetwerk

Boven: een switch
Onder: een router
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Router of switch?

Dit apparaat (een Linksys WRT610N) combineert de 
functionaliteit van een router en een switch.
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Switches vs routers

● Verbinden hosts
● Vormen lokaal 

netwerk (LAN)
● Typisch veel 

poorten
● Alle poorten zelfde 

type (Ethernet)

● Verbinden netwerken
● Globaal netwerk 

(WAN of internet)
● Typisch weinig 

poorten
● Vaak poorten 

verschillend type 
(Ethernet, fiber, ...)



  

 

Adressering binnen het TCP/IP 
model

● Applicatie
● Transport
● Internet
● Netwerkinterface
● Hardware



  

 

 12

Apparaten in een netwerk identificeren
Fysieke adressering: MAC adres (= Media Access Control)
vb. “20:33:83:09:BC:F0”
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Apparaten in een netwerk identificeren
Logische adressering: IPv4-adres (Internet Protocol, versie 4)
vb. 192.168.1.2
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Adressen van een host opvragen 
(Linux)

$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state ...
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: wlp3s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc ...
    link/ether 0c:84:dc:8e:82:cc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.244/24 brd 192.168.10.255 scope global ...
       valid_lft 75631sec preferred_lft 75631sec
    inet6 fe80::e84:dcff:fe8e:82cc/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: em1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc ...
    link/ether f0:1f:af:2a:62:32 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

naam netwerkinterface
MAC adres  IPv4 adres  IPv6 adres

Met elke netwerkinterface (hier 3) is een MAC-adres 
en een IP-adres geassocieerd.

1: lo -> slaat op de zgn. “loopback” interface. Dit is 
een virtueel netwerkje waar enkel de host zelf op zit. 
Die heeft altijd als IP-adres 127.0.0.1/8. Het MAC-
adres is niet ingevuld (00:00:00:00:00:00)

2: wlp3s0 -> dit is de naam van de WiFi-
netwerkinterface

3:em1 -> dit is de naam van de Ethernet-
netwerkkaart. Je ziet het MAC-adres, maar geen IP. 
Dat wil zeggen dat de netwerkkabel niet is 
aangesloten of dat de netwerkkaart niet 
geconfigureerd is (en er dus geen IP-adres is 
toegekend)



  

 

 15

Adressen van een host opvragen 
(Windows)
● Probeer dit zelf!
● Open een terminalvenster (Win+R, cmd)
● Commando ipconfig [/all]

– Wat is het MAC adres?
– Wat is het IP adres?

Op windows zijn de namen van de netwerkinterfaces 
anders, en bv. ook de notatie van MAC-adressen. Je 
zou wel dezelfde info moeten krijgen



  

 

 16

Fysieke / Logische adressering, 
MAC / IP
● Hardware
● Afh. technologie
● Elke netwerkkaart 

(Ethernet of WiFi) 
heeft een uniek 
adres

● Enkel binnen lokaal 
netwerk (LAN)

● Software
● Universeel
● Binnen een 

netwerk heeft elke 
host een uniek 
adres

● Internet / WAN
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Nog verschillen tussen 
switches en routers

● Kent enkel MAC 
adressen

● Werkt enkel op 
netwerkinterface-
laag

● Kent ook de IP-
adressen

● Werkt op de 
Internetlaag
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Structuur van een IP-adres:
netwerk- en hostdeel

Een IP-adres bestaat uit een netwerkdeel en een 
hostdeel.

In principe moet elk LANs een verchillend IP-adres 
hebben, en binnen eenzelfde LAN moeten alle hosts 
een IP-adres hebben met een identiek netwerkdeel. 
Dit is belangrijk: als een host binnen het LAN een IP-
adres krijgt van een ander netwerk (bv. door een 
typfout heb je 192.198.1.2 toegekend), kan je niet 
communiceren met de andere hosts. Ook het 
netwerkmasker moet overal overeenkomen

Netwerkadressen worden globaal toegekend door 
bepaalde organisaties (IANA, RIPE, ...), 
hostadressen worden toegekend door de 
systeembeheerder.
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Structuur van een IP-adres:
netwerkmasker

Alternatieve notatie netwerkmasker: aantal “1”en, vb. 192.168.1.66/24

Om het onderscheid te maken tussen het netwerk- 
en het hostdeel van een IP-adres, gebruiken we een 
zgn. netwerkmasker. Dat is een reeks 1-en gevolgd 
door een reeks 0-en. Waar het netwerkmasker een 1 
heeft, is de overeenkomstige bit in het iP-adres 
onderdeel van het netwerkadres, waar het een 0 
heeft, is de overeenkomstige bit in het IP-adres 
onderdeel van het hostadres.
bv. 192.168.1.1/255.255.255.0
- netwerkdeel = 192.168.1
- hostdeel = 1

Een systeembeheerder kan het netwerkdeel 
vergroten of verkleinen afhankelijk van het aantal 
hosts hij wil onderbrengen in eenzelfde netwerk.



  

 

Simulatie PacketTracer

Een lokaal netwerk opzetten



  

 

 21

Simulatie PacketTracer

● Voeg twee pc's en een switch toe
● Verbind beide pc's met de switch
● Ken beide pc's een IP-adres toe binnen 

hetzelfde netwerk, bv.
– 192.168.1.0/255.255.255.0

● Test de verbinding met “ping”



  

 

Het TCP/IP model

● Applicatie
● Transport
● Internet
● Netwerkinterface
● Hardware
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Netwerkdiensten (services)

Websites
HTTP

Bestanden
delen
FTP

Naam ↔
IP adres
DNS

Mails
versturen
SMTP

Mails
lezen
IMAP

Monitoring
SNMP

Tijd
NTP

Netwerk-
configuratie
DHCP

= Applicaties die over een netwerk communiceren volgens
een vastgelegde “taal” of protocol
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Netwerkdiensten identificeren: 
poortnummers

Elke applicatie die over het Internet wil 
communiceren wordt geïdentificeerd door een 
“poortnummer”. Hierover zijn afspraken gemaakt. 
Bijvoorbeeld: een webserver maakt altijd gebruik van 
poort 80, ongeacht bv. het besturingssysteem 
(Windows/Linux/UNIX/...)
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Adressering op het Internet: het 
hele verhaal

Applicatie

Transport

Internet

Netwerkinterface

Hardware

← Poortnummers

← IP-adres

← MAC-adres



  

 

 26

De structuur van IP-pakketten

Om data tussen twee applicaties te kunnen doorsturen moet er 
nog heel wat informatie toegevoegd worden:
- De applicatie zelf werkt typisch met een bepaald “protocol”
- Het poortnummer, IP-adres, enz. moet toegevoegd worden
- En nog een heleboel andere dingen waar we nu niet kunnen op 
ingaan (bv. “checksum” om te controleren of het pakket foutloos is 
doorgestuurd)

De verantwoordelijkheid wordt verdeeld over de verschillende 
lagen van de “protocolstack”:
- de applicatie voegt applicatiegerelateerde informatie toe
- het besturingssysteem voegt informatie op niveau van transport- 
en internetlaag toe (poortnr, IP-adressen)
- je netwerkkaart voegt informatie op niveau van de 
netwerktoeganslaag toe (MAC-adressen)
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Adressering op het Internet: het 
hele verhaal

Voorbeeldje van communicatie tussen een pc en een 
server waar 2 services op draaien: FTP en HTTP

In het netwerkverkeer tussen de twee wordt telkens 
het adres van de zender en ontvanger meegestuurd 
op de 3 niveaus van de TCP/IP protocolstack
- Ethernet/MAC-adressen van zender en ontvanger
- IP-adressen van zender en ontvanger
- poortnummers van de applicatie op de pc 
(webbrowser of FTP-client) en van de services 
(Webserver en FTP-server)

De MAC-en IP-adressen zijn identiek, zowel voor 
communicatie ivm FTP als HTTP, maar de 
poortnummers zijn verschillend. Een poortnummer 
kan maar aan max. één applicatie gekoppeld zijn.



  

 

Simulatie PacketTracer

Een server toevoegen
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Simulatie PacketTracer

● Voeg een server toe, verbind met de 
switch

● Ken de server een IP adres toe
● Testen:

– kan je “pingen” vanaf de andere hosts?
– kan je de website bekijken?
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Simulatie PacketTracer

● Geef de server een naam (in DNS), bv. 
www.workshop.be

● Zorg dat de pc's de server als DNS-server 
gebruiken

● Kan je de website bekijken via 
http://www.workshop.be/?

Je pc kan enkel ahv van een IP-adres met een 
andere host communiceren. Om te vermijden dat we 
allemaal de IP-adressen moeten onthouden van alle 
websites en andere servers die we willen gebruiken, 
heeft men DNS (Domain Name Service) ontworpen.

Dit is niet meer dan een soort “telefoonboek” waar 
IP-adressen gekoppeld worden aan hostnamen. Je 
kan een DNS-server ondervragen met het 
commando nslookup, vb. “nslookup www.google.be”. 
Je krijgt dan als antwoord het IP-adres van die host.



  

 

Het TCP/IP model

● Applicatie
● Transport
● Internet
● Netwerkinterface
● Hardware
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Simulatie PacketTracer

● Hoeveel netwerken hebben we hier?

Doel = vanaf PC2 de website op 
http://www.workshop.be/ bekijken

Een router verbindt minstens 2 netwerken.
Met elke netwerkinterface is een IP-adres 
geassocieerd
Een router heeft dus minstens 2 verschillende IP-
adressen, telkens binnen een ander netwerk.

Vaak wordt aan een router het eerste of het laatste 
IP-adres toegekend binnen het netwerk, maar de 
netwerkbeheerder is daar in principe vrij in. Bv.
192.168.1.1 of 192.168.1.254
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Routering

● Elke host/router heeft een routetabel
● Een routetabel bevat voor elke mogelijke 

bestemming de eerstvolgende stap
– rechtstreeks verbonden netwerken: 

onmiddellijk afleveren
– statische of dynamische routes
– standaardroute, default gateway
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Routeringsprotocols

● Routers wisselen informatie uit over te 
volgen routes
– vb. Router Information Protocol (RIP)

● Nieuwe routes worden automatisch 
toegevoegd aan routetabel
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Voorbeeld routetabel host (Linux)

$ route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.10.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 wlp3s0
0.0.0.0         192.168.10.1    0.0.0.0         UG    1024   0        0 wlp3s0

Direct verbonden netwerk,
rechtstreekse aflevering

Default gateway

Op Windows: route print
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Voorbeeld routetabel router 
(Cisco)

Router>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R    192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.3.2, 00:00:11, Serial0/0/0
C    192.168.3.0/24 is directly connected, Serial0/0/0

Direct verbonden netwerk,
rechtstreekse afleveringRoute naar netwerk

via andere router

Geen default gateway
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Oefening PacketTracer (vervolg)

● Stel de routers in met RIP
● Vul telkens de netwerken in waarmee de 

router rechtstreeks verbonden is.
● Alle hosts moeten een Gateway hebben (= 

dichtstbijzijnde router) en liefst ook een 
DNS server

er moet nog een en ander gebeuren om het netwerk 
te laten werken:
- de routers moeten op elke interface een correct IP-
adres krijgen (consistent met de andere hosts op dat 
netwerk)
- je moet aan de hosts een gateway en DNS-server 
toekennen
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Samenvatting

Applicatie

Transport

Internet

Netwerkinterface

Hardware

← Poortnummers, TCP, UDP

← Router, IP-adres, IP

← Switch, MAC-adres, Ethernet

← Client-server  communicatie, HTTP, FTP, ...

Voor een correcte netwerkverbinding heeft een host 
3 stukjes informatie nodig:
● IP-adres + netwerkmasker
● Default gateway
● DNS-server
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Samenvatting
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Interesse voor onze workshops?

● Aan de slag met Linux
● Coding for dummies
● Follow the message
● Lost een computer al je problemen op?
● Ontwerp je 100-dagenwebsite in 100 minuten
● Ho Ho Hodometer

https://hogent.be/fbo > Externe Partners > Secundair onderwijs

marijke.maes@hogent.be


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40

