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1 Inleiding en voorbereiding

Er zijn diverse redenen te bedenken waarom men (bedrijf of particulier) de hosting van 

diensten als websites en e-mail in eigen hand zou willen nemen. Er zijn evenveel rede-

nen te bedenken waarom men dat niet zou willen.

De belangrijkste redenen om de hosting in eigen hand te houden, zijn privacy en con-

trole. Het kan bijvoorbeeld onwenselijk zijn de zakelijke communicatie (e-mail, online 

helpdesk) onder te brengen bij een externe partij; ook het opslaan van klantgegevens 

kan een reden zijn om voor een zelf-beheerde oplossing te kiezen. Wanneer de server 

maatwerksoftware moet draaien, is het soms zelfs onmogelijk (of extreem prijzig) om 

dit bij een externe partij onder te brengen.

De belangrijkste redenen om de hosting uit te besteden, zijn kennis en tijd; beide zijn 

vereist voor het up-to-date houden, monitoren en back-uppen van een server. Over de 

beschikbare tijd voor het beheren van een server zal ieder voor zich moeten beslissen. 

Dit boek zal in ieder geval proberen de kennis op het vereiste niveau te brengen, en de 

systeembeheerder van een goed startpunt te voorzien, door deze te begeleiden bij de 

initiële confi guratie van de server; ook zal de systeembeheerder worden voorzien van 

handvatten voor het vinden van aanvullende informatie.

Dit boek neemt de lezer mee van een vanilla-server – een server waarop alleen een be-

sturingssysteem is geïnstalleerd, zonder verdere aanpassingen, zoals deze bijvoorbeeld 

door een hostingprovider wordt geleverd – naar een volledig func tio nele internetserver 

die klaar is om in bedrijf genomen te worden. De uiteindelijke server zal alle diensten 

leveren die verwacht mogen worden van een internetserver (DNS, mailhosting, web-

hosting enzovoort). Deze server is adequaat beveiligd en de systeembeheerder beschikt 

over de kennis die nodig is om het systeem bij te werken en te monitoren, en om back-

ups te maken en terug te plaatsen.

 1.1 Addendum

Een online addendum bij dit boek, met voorbeelden van confi guratiebestanden en 

scripts, en links naar aanvullende informatie, is voor iedereen vrij toegankelijk op 

www.librobert.net/boek/internet/addendum.

 1.2 Vrije software

Alle in dit boek beschreven software is zogenaamde vrije software. Dit houdt in dat 

voor alle software de broncode vrij beschikbaar is, en eventueel door de gebruiker ge-

controleerd en zelfs aangepast zou kunnen worden vóór installatie. Velen, waaronder 

de auteur van dit boek, zijn ervan overtuigd dat deze openheid de effi  ciëntie en veilig-
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heid van software ten goede komen, omdat bugs en lekken sneller gevonden, en dus 

ook sneller gerepareerd en gedicht zullen worden.

Hoewel vrije software niet per defi nitie betekent dat de software ook gratis beschikbaar 

is, is dat in het geval van de in dit boek beschreven software wel het geval. Uiteraard 

betekent dit niet dat donaties aan deze projecten niet op prijs gesteld worden: het over-

grote deel van de ontwikkelaars van vrije software doet dit in de vrije tijd, en donaties 

worden niet alleen gebruikt om ontwikkelaars te helpen meer tijd aan hun project te 

besteden, maar ook om te betalen voor infrastructuur zoals testcomputers, webhosting 

enzovoort; een donatie kan helpen garanderen dat de ontwikkeling van de software die 

u gebruikt, kan voortbestaan op het huidige of een hoger niveau.

Vrije-softwareprojecten kunnen overigens ook vaak versterking gebruiken – niet al-

leen ontwikkelaars, maar ook gebruikersinterface-deskundigen, vormgevers, vertalers, 

schrijvers van documentatie en webcontent, systeembeheerders, moderatoren voor 

internetfora enzovoort.

 1.3 Benodigde kennis en ervaring

Voor het volgen van de instructies in dit boek is geen uitgebreide kennis nodig van 

Unix. Wel is het wenselijk dat de lezer een eerste geslaagde kennismaking heeft gehad 

met Unix, en bekend is met concepten als de opdrachtregelinterface (command line) en 

de confi guratie middels tekstbestanden, alsook met de globale directorystructuur van 

deze systemen. Op de werking van het besturingssysteem zelf wordt slechts beknopt 

ingegaan, en de lezer wordt geacht bekend te zijn met basiscommando’s als cd, ls, cat, 

less en tar.

Aangezien het een headless server betreft (een server zonder monitor, toetsenbord en 

muis), en geen pc of werkstation, zal er geen grafi sche gebruikersomgeving worden 

geïnstalleerd.

Ik heb mijn best gedaan dit boek, zowel qua taalgebruik als qua inhoud, begrijpelijk en 

interessant te laten zijn voor zowel de beginnende als de meer gevorderde systeembe-

heerder.

Benodigde tijd en motivatie
Na het lezen van dit boek en het volgen van de instructies beschikt de lezer over een 

werkende internetserver. Hiermee is het werk echter niet gedaan. Elke computer be-

hoeft monitoring en onderhoud, en voor een direct op het internet aangesloten server 

geldt dat meer dan voor enige andere computer. Er zal geprobeerd worden om onge-

oorloofd toegang te krijgen tot de server, en het is de taak van de systeembeheerder 

alles in het werk te stellen de vertrouwelijkheid van de gegevens op de server te waar-

borgen, en te voorkomen dat de server ingezet wordt voor doeleinden waarvoor hij niet 

bedoeld is.

Dit boek beschrijft hoe de geïnstalleerde software up-to-date gehouden kan worden, 

en ook wordt een aantal tips gegeven voor de monitoring van het systeem. Al deze aan-

wijzingen zijn echter nagenoeg nutteloos zonder de twee belangrijkste gereedschappen 

van de systeembeheerder: tijd en motivatie. Het bedrijf moet ervan doordrongen zijn 
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dat systeembeheer geen bezigheid is die men er even bij doet; er moet structureel tijd 

voor ingeruimd worden, om te voorkomen dat het onderhoud op achterstand raakt en 

de server kwetsbaar wordt. De systeembeheerder moet zich ervan bewust zijn dat hij of 

zij niet altijd om 5 uur ’s middags de deur achter zich dicht kan trekken; als er, bijvoor-

beeld, een probleem is met de e-mail, is het zaak dat dat uiterlijk de volgende ochtend 

bij het begin van de werkdag is opgelost.

Ik adviseer om, na installatie en initiële confi guratie, een halve werkdag per week struc-

tureel in te plannen voor het onderhoud van de server. Op een ander moment in de 

week kan er dan nog een uur ingepland worden voor een vlugge controle (bijvoorbeeld 

op vrijdag een hele ochtend voor het echte onderhoud, en dinsdagochtend een uur 

voor de nodige controles).

 Uiteraard is de werkelijk benodigde tijd enigszins afhankelijk van het gebruik van 

de server. Met de hier beschreven confi guratie kunnen zonder probleem tientallen 

websites geserveerd worden, en de e-mail afgehandeld van honderden gebruikers. In 

dergelijke gevallen is de kans groot dat er meer tijd nodig zal zijn. Wanneer de server 

daarentegen gebruikt wordt voor een enkele kleine website en de e-mail van twee of 

drie gebruikers, neemt het onderhoud uiteindelijk misschien niet meer tijd in beslag 

dan een halve werkdag per twee weken.

Maar een halve werkdag per week is een goede vuistregel voor de tijd die nodig is voor 

het controleren van de logbestanden, het fi netunen van het systeem, het bijwerken van 

de software, het vergroten van de kennis en eventueel het beantwoorden van vragen 

van gebruikers.

Uiteraard moet in geval van nood, zoals een crash of een inbraak, de systeembeheerder 

stante pede vrijgemaakt kunnen worden voor ad-hoc-werkzaamheden.

Als bij voorbaat al duidelijk is dat deze tijd niet ingeruimd kan worden, is het waar-

schijnlijk beter om het onderhoud van de server aan de provider uit te besteden.

Oefenopdrachten

Om de gebruiker van deze uitgave praktisch te laten oefenen zijn per hoofdstuk op-

drachten toegevoegd.

 1.4 Extern account voor mail en schijfruimte

Het is aan te raden om voor de systeembeheerder (of voor het team van systeembe-

heerders) een extern e-mailaccount in te stellen. Wanneer een probleem optreedt dat 

verhindert dat de eigen server gebruikt kan worden voor e-mailafhandeling, kan dit 

account gebruikt worden voor communicatie met externe partijen.

Mail-accounts worden bovendien vaak geleverd met een stukje schijfruimte, dat even-

tueel gebruikt kan worden om gegevens op te slaan buiten de eigen infrastructuur. 

Hierbij kan gedacht worden aan belangrijke wachtwoorden, contactadressen enzo-

voort. Uiteraard dienen extern opgeslagen bestanden versleuteld te worden, en niet met 

een op de server opgeslagen sleutel; zip en OpenDocument kunnen beide versleuteld wor-

den met een wachtwoord. Dit wachtwoord dient op papier bewaard te worden, zodat 

het bestand toegankelijk is, ook wanneer de eigen infrastructuur dat niet is.
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Het is belangrijk dat partijen als de provider en het datacenter dit e-mailadres kennen 

en in het dossier hebben, zodat in geval van nood de communicatie direct opgepakt 

kan worden via dit adres, zonder dat kunstgrepen nodig zijn om deze partijen ervan te 

overtuigen dat dit inderdaad een geautoriseerd adres is.

Dit e-mailaccount dient ingesteld te worden om alle ontvangen e-mails ook door te 

sturen naar het ‘normale’ e-mailadres van de beheerafdeling, zodat nooit mails verloren 

gaan; het externe adres zal in de praktijk immers niet dagelijks gecontroleerd worden.

Aangezien dit account veelal gebruikt zal worden voor vertrouwelijke informatie, en de 

privacy-regelgeving in Europa strikter is dan elders, kan het wenselijk zijn een Europese 

provider te kiezen voor dit account. Het online addendum bij dit boek bevat een lijst 

met enkele voorbeelden van geschikte e-mailproviders.

Bij het vertrek van een systeembeheerder dient altijd het wachtwoord van dit account 

gewijzigd te worden.

 1.5 Systeem en provider

Zowel de keuze van een systeem als de keuze van een hostingprovider zijn afhankelijk 

van veel factoren, waarvan een groot deel persoonlijke eisen, wensen en voorkeuren 

zijn. Het is dan ook niet mogelijk om een blauwdruk te geven voor de keuze van deze 

zaken.

Hieronder volgen enkele richtlijnen en handvatten die gebruikt kunnen worden bij het 

maken van deze keuzes.

Hardware
Eén van de eerste keuzes die gemaakt moeten worden bij de aanschaf van een server, 

is de keuze voor de te gebruiken hardware. Aan welke specifi caties moet de server vol-

doen? Wordt het een fysieke server of een virtuele machine?

Een fysieke server of een virtuele machine?
Voordat de voor- en nadelen van fysieke servers en virtuele machines vergeleken wor-

den, is het goed om een defi nitie van beide apparaten te geven.

Een fysieke server is een combinatie van hardware (moederbord, processor, geheugen 

enzovoort) en software (het besturingssysteem en de toepassingen). De server is aan 

een enkele klant toegewezen, en de beheerder of het team beheerders dat de server 

onder de hoede heeft, beheert de volledige server en heeft de volledige controle over 

die server.

Een virtuele machine bestaat alleen uit software: de ‘hardware’ voor de server is gevir-

tualiseerd en meerdere virtuele machines delen de fysieke hardware waarop de server 

draait. Deze fysieke hardware kan een enkele machine zijn, of een cluster machines; 

een zogenoemde hypervisor zorgt vervolgens dat de capaciteiten van de fysieke hard-

ware worden verdeeld over de virtuele machines die erop draaien, volgens de specifi ca-

ties van de beheerder van de fysieke hardware. De beheerder van de virtuele machine 

beheert alleen de aan hem of haar toegewezen virtuele machine(s), binnen de door de 

beheerder van de hypervisor gestelde limieten.
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De virtuele machines worden ook wel guest (gast) genoemd en de hypervisor ook wel 

host (gastheer).

De grootste voordelen die een fysieke server biedt ten opzichte van een virtuele machi-

ne zijn de volledige privacy en controle: na de overdracht van de server, en het wijzigen 

van de aanwezige wachtwoorden, bepaalt de beheerder van de server wie er toegang 

heeft en wie niet.

Dankzij tools als libguestfs kan de beheerder van een hypervisor altijd toegang krijgen 

tot de virtuele machines onder zijn of haar hoede. Uiteraard is hiermee niet gezegd dat 

deze dit ook zal doen, maar de mogelijkheid moet in de overwegingen worden mee-

genomen, zeker als de vertrouwelijkheid van de gegevens op de server een grote rol 

speelt.

Wanneer de vertrouwelijkheid een minder prominente rol speelt, of de garanties van 

de provider voldoende vertrouwen bieden, kan deze toegankelijkheid ook een voordeel 

zijn: het maken en terugzetten van back-ups kan dan uitbesteed worden aan de provi-

der, wat de systeembeheerder een hoop werk kan besparen.

Een ander voordeel van virtuele machines is het gemak waarmee ze opgeschaald en ge-

repareerd kunnen worden. Wanneer bijvoorbeeld het geheugen van een fysieke server 

het begeeft, zal de machine over het algemeen uitgezet moeten worden om het geheu-

gen te vervangen. Wanneer de capaciteiten van een fysieke server niet langer volstaan, 

zal een nieuwe server samengesteld, geïnstalleerd en geconfi gureerd moeten worden, 

om vervolgens de data van de oude naar de nieuwe server te kopiëren. Aangezien bij 

een virtuele machine de hardware gevirtualiseerd is, kan de beheerder van de hypervi-

sor eenvoudig geheugen of schijfruimte toevoegen, of de processor opschalen, door de 

instellingen van de software aan te passen. En in het ergste geval kan de virtuele machi-

ne verplaatst worden naar een andere hypervisor, waarmee de downtime (onbruikbaar-

heid/onbereikbaarheid) beperkt wordt tot minuten.

Tot slot kan de prijs van een virtuele machine aantrekkelijker zijn dan die van een 

fysieke server. Enerzijds delen virtuele machines hun hardware, en hoewel over het 

algemeen de specifi caties voor een server voor meerdere virtuele machines zwaarder 

zullen zijn dan die voor een enkele fysieke server, zullen de specifi caties voor hardware 

voor tien virtuele machines zeker niet tien keer die van een fysieke machine zijn. En 

anderzijds kan, vanwege de eenvoudige opschaalbaarheid, met een virtuele machine 

voorzichtiger ingestapt worden, terwijl een fysieke server meestal met wat overcapaci-

teit aangeschaft zal worden, om groei op te kunnen vangen.

Wel moet hierbij opgemerkt worden dat de prijzen van fysieke servers momenteel da-

len; dit is waarschijnlijk het gevolg van de marktwerking die veroorzaakt wordt door 

het feit dat meer en meer bedrijven overstappen naar virtuele hosting.

Minimale specifi caties
Uiteraard is het onmogelijk te zeggen wat de minimale specifi caties zijn voor een inter-

netserver. Dit is sterk afhankelijk van het gebruik: een server die enorme hoeveelheden 

website-bezoekers en/of e-mails verwerkt, heeft andere specifi caties dan een server die 

de e-mail verwerkt voor een bedrijf met vijf medewerkers en een enkele website host 

voor enige tientallen bezoekers per dag.



6 1 Inleiding en voorbereiding

Algemeen kan in ieder geval gesteld worden dat de eisen vaak minder zwaar zijn dan 

men zou denken. Het is verleidelijk om bij de provider de krachtigste server uit de lijst 

te bestellen, en wanneer het budget dat toelaat kan dat zeker geen kwaad, maar nodig is 

dat over het algemeen niet.

Uitgaande van een server zoals beschreven in dit boek – DNS, e-mail, websites, adres-

boeken, kalenders en gedeelde bestanden, plus monitoring en back-up – voor een 

bedrijf met enige tientallen of honderd werknemers, en een paar websites met een paar 

duizend bezoekers per dag, moet een quadcore machine met 8 GB geheugen prima vol-

doen. Aangezien schijfruimte niet heel duur is, hoeft hierop niet beknibbeld te worden, 

maar het is goed om te bedenken dat een website meestal niet extreem veel ruimte in 

beslag neemt; de benodigde ruimte neemt uiter aard wel toe als veel bestanden gedeeld 

worden door de werknemers.

Het behoeft niet veel argumentatie dat wanneer het een server voor een gezin of familie 

betreft, waarop enkele tientallen mails per dag afgehandeld worden, één of twee web-

sites draaien met hooguit enkele tientallen bezoekers per dag, en vijf tot tien personen 

hun mobiele telefoons synchroniseren, de goedkoopste server uit de lijst gekozen kan 

worden.

Besturingssysteem
De meeste systeembeheerders, waaronder de auteur van dit boek, zijn het erover eens 

dat Unix-systemen de geschiktste besturingssystemen zijn voor servers: ruim 70 van 

alle internetservers wordt bestuurd door een Unix-systeem, waarvan tenminste de helft 

door Linux; hieronder zijn ook de servers van Google, Facebook, Twitter en Amazon. 

Daarbij draaien overigens ook het International Space Station, de Large Hadron Colli-

der, de ground stations van NASA en SpaceX, en de Amerikaanse nucleaire onderzee-

ervloot op Linux.

Linux-varianten worden distributies of kortweg distro’s genoemd.

Om een groot deel van het aanbod te beschrijven, en op deze manier de lezer/systeem-

beheerder zo vrij mogelijk te laten in zijn of haar keuze, beschrijft dit boek drie ver-

schillende Unix-varianten:

• FreeBSD

Dit is een BSD (geen Linux), en dus familie van OpenBSD, NetBSD en DragonFly BSD.

De bij het schrijven van dit boek gebruikte versie is FreeBSD 12.0-RELEASE.

• Debian

Met een eerste release in 1993 is dit een van de oudste Linux-distributies. Debian was 

de basis voor veel andere distro’s, waaronder Knoppix, Ubuntu, Linux Mint, Kali Linux 

en Whonix.

Bij het schrijven van dit boek is gebruikgemaakt van Debian 9 (Stretch).

• CentOS

Deze distro is gebaseerd op Red Hat Enterprise Linux, en is daarmee onder andere 

familie van Fedora, CloudLinux en Oracle Linux.

De versie die is gebruikt bij het schrijven van dit boek is CentOS 7.

Hoewel er nog vele andere varianten bestaan, en deze allemaal hun voors en tegens 

hebben, moet er ergens een grens gesteld worden aan het aantal dat behandeld wordt. 

Met deze drie systemen wordt een groot deel van het spectrum behandeld, en de sys-
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teembeheerder die verder gaat, zal zonder twijfel in de loop van de tijd zijn of haar 

eigen voorkeur ontwikkelen, op basis van zijn of haar wensen, eisen en ervaringen. 

(Voor wie er belang in stelt: de auteur van dit boek prefereert FreeBSD op de server, en 

Gentoo Linux op de desktop.)

De kans is groot dat de systeembeheerder die dit boek leest zelf ook al een voorkeur 

heeft, dan wel uit ervaring, dan wel van horen zeggen. Indien dit niet het geval is, zijn 

de genoemde drie opties alle even valide, en zou de keuze eventueel gemaakt kunnen 

worden door een spelletje kop-of-munt; het leren moet ergens beginnen, en de sys-

teembeheerder die nog een carrière voor zich heeft, krijgt zonder twijfel met alle drie 

deze Unix-families te maken.

Dit boek gaat bij aanvang uit van een server zoals deze geleverd wordt door een co-

locatie-provider: het besturingssysteem geïnstalleerd, het netwerk geconfi gureerd, een 

root-wachtwoord ingesteld, en over het algemeen één gebruiker aangemaakt. Wanneer 

dit boek gebruikt wordt bij de installatie van een thuisserver, of bijvoorbeeld een vir tue-

le machine om te oefenen, zijn deze eerste stappen uiteraard nog niet gezet. De instal-

latie-images van genoemde systemen, evenals voor de meeste andere Unix-varianten, 

ondersteunen de gebruiker bij het instellen van het netwerk en het aanmaken van de 

eerste gebruiker, waarmee het systeem na installatie op het niveau is dat verwacht 

wordt bij aanvang van dit boek.

Omdat providers vaak gebruikmaken van aangepaste images voor de installatie – bij-

voorbeeld om te zorgen dat de netwerkinterfaces juist geconfi gureerd worden bij het 

opstarten – is het niet met zekerheid te zeggen welke software al geïnstalleerd is op de 

nieuwe server. Dit boek gaat daarom uit van een nieuwe, verse installatie vanuit een 

image zonder aanpassingen.

Bestandssysteem
Er bestaan diverse bestandssystemen, die allemaal hun voor- en nadelen hebben, af-

hankelijk van de wensen van de gebruiker. Providers bieden hierin echter meestal geen 

keuze voor gepre-installeerde servers. Voor de server zoals gedocumenteerd in dit 

boek is dat geen enkel probleem; de standaardbestandssystemen (ext4 voor Linux en 

UFS voor FreeBSD) volstaan prima. De systeembeheerder die dringende andere wensen 

heeft voor het gebruikte bestandssysteem, heeft waarschijnlijk nog meer wensen die 

niet in dit boek besproken worden.

Provider
Het selecteren van een geschikte provider begint met het vergelijken van websites van 

verschillende providers. Een aantal zaken om hierbij op te letten:

• Garanties voor uptime en bereikbaarheid

Een onbereikbare server is nutteloos. Overigens zal geen provider 100 garanderen, 

omdat dit geen ruimte laat voor onvoorziene omstandigheden.

• Back-up elektriciteit

Komt de server in aanmerking voor elektriciteit van een noodaggregaat, in geval van 

een stroomstoring (en hoe lang)?

• DDoS-bescherming

Een DDoS-aanval (Distributed Denial of Service) houdt in dat aanvallers vanuit meerde-

re locaties op het internet aanvragen naar de server sturen, met als doel deze onbereik-
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baar te maken voor anderen (legitieme bezoekers/klanten), of deze te laten bezwijken 

onder de hoeveelheid werk. Een colocatie-provider kan hier bescherming tegen bieden, 

en biedt dit meestal aan op verschillende niveaus, tegen verschillende tarieven.

• Serviceniveau

Staat men bij problemen 7 dagen per week, 24 uur per dag, binnen 15 minuten klaar, of 

is de systeembeheerder meer op zichzelf aangewezen? Op zich hoeft het geen probleem 

te zijn als het serviceniveau wat lager is, maar dan moet het datacenter wel in de buurt 

zijn, zodat het geen al te groot obstakel is om de server zelf te bezoeken.

• Fysieke toegang

Als het nodig kan zijn de server af en toe te bezoeken, dan moet het deurbeleid van het 

datacenter dusdanig zijn dat de systeembeheerder 24 uur per dag toegang heeft, en bij 

voorkeur zonder afspraak vooraf.

Het is een goed idee om tijdens deze selectie ook per e-mail en telefoon vragen te stel-

len aan de provider. Dit is een eenvoudige manier om de responsetijden te  testen.

Uiteraard zal later geverifi eerd moeten worden dat deze beloften ook in het contract 

weerspiegeld worden.

In de overwegingen betreff ende de keuze van een provider kan ook meegenomen wor-

den dat de privacyregelgeving in Europa strenger is dan in het overgrote deel van de 

rest van de wereld. Bedrijven die gegevens opslaan van Europese gebruikers en kiezen 

voor een Amerikaanse provider zijn in ieder geval verplicht te verifi ëren dat de gekozen 

provider gecertifi ceerd is volgens het Privacy Shield-programma.

Bovendien kan het interessant zijn zich te realiseren dat landen als Zwitserland, Duits-

land, Tsjechië en IJsland geen wetten kennen die een systeembeheerder kunnen ver-

plichten wachtwoorden of sleutels over te dragen.

Tot slot is het belangrijk dat de provider een remote console biedt. Een remote console 

biedt de systeembeheerder de mogelijkheid om via het internet contact te maken met 

het netwerk van de provider, en vanuit dat netwerk direct op de console van de server 

in te loggen, alsof hij of zij zich met toetsenbord en scherm bij de server bevindt. Hier-

mee beschikt de systeembeheerder over een achterdeur in het geval van bijvoorbeeld 

netwerkproblemen op de server (vrijwel iedere systeembeheerder heeft zichzelf wel-

eens buitengesloten tijdens het confi gureren van de fi rewall). Zonder deze remote con-

sole zou de systeembeheerder bij netwerkproblemen naar het datacenter toe moeten, 

om de problemen via de console op te lossen. Een remote console wordt ook wel KVM 

over IP (Keyboard, Video, Mouse over Internet Protocol) of IPMI (Intelligent Platform 

Management Interface) genoemd.

Confi guratie van de BIOS of de UEFI
Vanwege de grote verscheidenheid aan instellingen voor BIOS en UEFI is het onmo-

gelijk ze hier allemaal te behandelen. Met een paar aanwijzingen en een beetje gezond 

verstand moet het echter voor elke systeembeheerder mogelijk zijn de BIOS of UEFI 

goed te confi gureren.

De provider kan vertellen hoe men van afstand toegang krijgt tot de BIOS- of 

 UEFI-instellingen (of tot het virtuele equivalent daarvan in het geval van een vir tuele 

machine).
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Stel de machine in om zichzelf automatisch in te schakelen na een stroomstoring. Het 

is vervelend als de stroom uitvalt en de machine daardoor ook uitgaat. Maar het is nog 

veel vervelender als de machine daarna niet vanzelf weer opstart. Ga ervan uit dat de 

provider, in het geval van een stroomstoring, grotere prioriteiten heeft dan een beheer-

der naar uw server te sturen om de schakelaar om te zetten.

Stel geen boot-wachtwoord in. Als de server na een stroomstoring vanzelf weer op-

komt, is het niet praktisch als hij vervolgens op een wachtwoord wacht om het bestu-

ringssysteem op te starten.

Stel wel een wachtwoord in om toegang te krijgen tot de instellingen van de BIOS of 

UEFI. Wanneer deze instellingen niet beveiligd zijn met een wachtwoord, is het vol-

doende om een reboot af te wachten of te forceren, om ze allemaal weer ongedaan te 

maken. Sla dit wachtwoord veilig maar vindbaar op; u zult dit zo weinig nodig hebben, 

dat u het gegarandeerd vergeten bent als het zover is.

Schakel zaken als USB, de parallelle poort en de CD of DVD uit. Een server heeft al 

deze zaken niet nodig, maar iemand met kwade bedoelingen kan ze gebruiken om toe-

gang tot de server te krijgen.

Inloggen op de nieuwe server
Na het selecteren van de hardware en de provider, en het instellen van de BIOS/UEFI, 

is het tijd om voor de eerste keer in te loggen op de nieuwe server. In de documentatie 

van de provider is terug te vinden hoe dit bij uw provider werkt.

Waarschijnlijk heeft de provider SSH-toegang op de server geconfi gureerd. Indien dit 

het geval is, zal de provider ook documenteren hoe toegang verkregen kan worden via 

SSH; het confi gureren van de SSH-server en het inloggen via SSH worden in een later 

hoofdstuk van dit boek uitgebreid behandeld.

Het is ook mogelijk dat toegang alleen toegestaan is via de eerder besproken remote 

console. Ook in dit geval zal de provider de toegang documenteren. Wanneer het een 

thuisserver of een virtuele machine op de pc betreft, is er uiteraard geen sprake van een 

remote console, maar kunnen gewoon het toetsenbord en het scherm gebruikt worden.

Om niet te veel op de zaken vooruit te lopen, is het voorlopig nog acceptabel om in te 

loggen met de gebruikersnaam root (administrator). In een volgend hoofdstuk zal direc-

te toegang tot dit account uit veiligheidsoverwegingen geblokkeerd worden.

Op een standaard Debian-installatie is direct inloggen op het root-account al ge-

blokkeerd. De mogelijkheid bestaat dat de provider deze blokkering ongedaan heeft 

gemaakt bij de installatie van de server. Indien dit niet het geval is, log dan in met de 

gemaakte/verstrekte gebruikersnaam, en gebruik vervolgens het commando su - (es uu 

spatie min Enter) om te schakelen naar het root-account; het systeem vraagt dan om het 

wachtwoord van root.

Tik exit om terug te gaan naar het account van de ‘gewone’ gebruiker.

Tik exit om uit te loggen van de server.
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 1.6 Gebruikte namen en adressen

In dit boek wordt een internetserver geconfi gureerd. Voor een op een netwerk aan-

gesloten server zijn één of meer IP-adressen vereist, en één of meer domeinnamen en 

hostnames gewenst.

De volgende gegevens zullen gebruikt worden voor documentatiedoeleinden. U moet 

deze zelf aanpassen aan uw systeem; uiteraard worden deze wijzigingen waar nodig 

gedocumenteerd.

IP-adres
Het IP-adres van een server kan niet verzonnen worden, dit wordt toegewezen door de 

provider. Wanneer men zich niet houdt aan het door de provider toegewezen IP-adres 

is de server mogelijk niet meer bereikbaar.

Dit boek gaat ervan uit dat de provider het IP-adres 198.51.100.156 verstrekt heeft, met 

netmask 255.255.255.0. Dit adres komt uit een gereserveerde reeks die speciaal bestemd 

is voor documentatie; het kan dus nooit botsen met het adres van een ‘echte’ server. 

Het gateway-adres dat de denkbeeldige provider heeft verstrekt, is 198.51.100.1.

Voor een thuis- of kantoorserver kan het IP-adres wel zelf gekozen worden. Het is dan 

zaak het IP-adres te kiezen uit één van de IP-reeksen die gereserveerd zijn voor privé-

gebruik, zodat het adres nooit kan botsen met een IP-adres dat op internet gebruikt 

wordt. Meer hierover in het hoofdstuk over netwerkconfi guratie.

Naast het IP-adres van de netwerkinterface(s) heeft iedere computer, ongeacht of het 

een server betreft of een pc, ook het IP-adres 127.0.0.1. Dit adres wordt gebruikt voor 

netwerkverkeer van de computer naar zichzelf. Deze virtuele netwerkinterface waaraan 

dit adres is gekoppeld, wordt het loopback device genoemd.

Aangezien de implementatie van IPv6 (Internet Protocol versie 6) nog niet zover is dat 

het noodzakelijk is voor het functioneren van een internetserver, en er geen delen van 

het publieke internet zijn die niet bereikbaar zijn over IPv4, wordt IPv6 in dit boek niet 

behandeld.

Domeinnamen
Hoewel een domeinnaam niet strikt noodzakelijk is voor de werking van de server 

– een IP-adres is in principe voldoende – zal men over het algemeen één of meer 

domeinnamen aan het IP-adres willen koppelen, zodat gebruikgemaakt kan worden 

van herkenbare e-mail- en website-adressen. Een domeinnaam kan wel zelf gekozen 

worden en wordt geregistreerd bij een registrar, een functie die over het algemeen de 

provider op zich neemt. Uiteraard kan iedere domeinnaam slechts door een enkele 

eigenaar geregistreerd worden, dus de mogelijkheid tot registratie is afhankelijk van de 

beschikbaarheid van de gewenste domeinnaam.

Bij de registratie van een domeinnaam wordt gevraagd tenminste twee DNS-servers 

op te geven. Deze DNS-servers zijn de servers die de koppeling tussen het IP-adres en 

de domeinnaam registreren. Als eerste (primaire) DNS-server kan het adres van deze 

server opgegeven worden, het adres dat in de vorige paragraaf door de provider is ver-

strekt. Normaal gesproken zal de provider aanbieden als secundaire DNS te fungeren, 
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maar men is vrij hiervoor een andere server te kiezen; er zijn verschillende bedrijven 

die deze dienst gratis of tegen betaling kunnen leveren, of er kan gekozen worden voor 

een server die reeds in bezit is. De secundaire DNS-server kopieert zijn gegevens pe-

rio diek van de primaire DNS-server. Meer over DNS later in dit boek.

De server in dit boek verwerkt het verkeer voor de domeinnamen example.com, 

example.edu en example.org, met example.com als hoofddomein. Net als voor het voor 

deze documentatie gekozen IP-adres, geldt ook voor deze domeinnamen dat ze gere-

serveerd zijn voor documentatiedoeleinden; ze kunnen door niemand geregistreerd 

worden, en ook niet botsen met reeds geregistreerde domeinnamen.

De denkbeeldige provider, ExampleNET, heeft als domeinnaam example.net.

Een domeinnaamregistratie is altijd geldig voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld 1 

of 2 jaar. Denk eraan uw registratie te verlengen voordat deze verloopt, anders loopt u 

het risico dat een ander de domeinnaam wegkaapt – dan wel om hem zelf te gebruiken, 

dan wel om hem voor veel geld aan u terug te verkopen. Normaal gesproken ontvangt u 

bericht van uw provider wanneer de registratie dreigt te verlopen.

Wanneer u één of meer domeinnamen geregistreerd hebt, zult u met enige regelmaat 

e-mails ontvangen over de verlenging van uw registratie(s). Reageer hier alleen op 

wanneer u zeker weet dat het bericht afkomstig is van uw provider. Als u tekent bij een 

andere provider, kan deze uw domeinnaam verhuizen, en u meer in rekening brengen 

voor dezelfde registratie.

Hostname
Een host is een computer in een netwerk. Omdat namen makkelijker te onthouden zijn 

dan IP-adressen, krijgen computers in een netwerk ook een naam: de hostname. De sys-

teembeheerder is volledig vrij in de keuze van deze hostnames; de meesten kiezen een 

bepaald thema, bijvoorbeeld muziekinstrumenten of namen uit televisieseries of fi lms.

Voor dit boek is gekozen voor het thema kleuren. De naam van de server is 

groen. De volledige hostname (ook wel fully qualifi ed domain name) is daarmee 

groen.example.com. Een eventuele volgende server zou dan rood.example.com kunnen 

heten.

Uiteraard worden verderop in dit boek ook nog aliassen als www.example.com aange-

maakt.

Gebruikersnamen
Indien in voorbeelden namen van gebruikers nodig zijn, zullen daarvoor diane en dimitri 

gebruikt worden; de bijbehorende eigennamen zijn uiteraard Diane en Dimitri.

Gebruikersnamen worden bij conventie altijd geschreven met kleine letters, maar 

hoofdletters zijn ook toegestaan. Cijfers, de punt, het lage streepje en het verbindings-

streepje zijn ook toegestaan, maar gebruikersnamen mogen niet beginnen met een 

verbindingsstreepje. Letters met accenten zijn niet toegestaan.
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 1.7 Uitleg bij de Oefenopdrachten

Het boek Confi guratie van een internetserver beschrijft het inrichten van een server 

op basis van drie verschillende Unix-varianten. Om, parallel aan het bestuderen van 

dit boek, zelf een virtuele server op te bouwen zijn er vanaf hoofdstuk 3 aan het eind 

van elk hoofdstuk hands-on oefeningen toegevoegd waarbij omwille van duidelijkheid 

gekozen is voor één variant. De oefeningen zijn gemaakt voor CentOS omdat deze ge-

baseerd is op de veelgebruikte Red Hat Enterprise-distributie, versie 7. Basiskennis van 

Linux is hiervoor vereist. Hoewel hoofdstuk 2 een aantal essentiële onderdelen van het 

Linux-systeem behandelt is dit niet voldoende om zonder voorkennis aan de oefen-

opdrachten te beginnen.

De theorie in het boek gaat uit van een volledig ingerichte server voor professioneel 

gebruik. Als dit de opzet is moet je vooral de theorie uit het boek stap voor stap volgen 

voor de door jou gekozen distributie. Om met veel essentiële zaken voor het inrichten 

van de server in een virtuele omgeving te oefenen zonder in de praktijk helemaal de 

diepte in te gaan, is het boek op de volgende wijze goed te gebruiken:

• Lees elk hoofdstuk door en bestudeer alle opties. Bekijk de in het grijs gedrukte com-

mando’s maar voer deze niet uit.

• Als de theorie van een hoofdstuk duidelijk is, ga dan naar de Oefenopdracht aan het 

eind van het hoofdstuk. Hierin staat stap voor stap vermeld welke stappen je moet vol-

gen om tot een werkend resultaat te komen in de virtuele omgeving. Vaak zijn de com-

mando’s overgenomen uit de theorie, soms wordt hiernaar terugverwezen en soms zijn 

aanpassingen zodanig dat het uitvoerbaar is in de virtuele omgeving.

• Omdat we in een virtuele omgeving werken kunnen we een aantal zaken niet doen. 

Vanaf hoofdstuk 10 wordt SSL geïnstalleerd. Omdat dit niet lukt wordt vanaf hoofd-

stuk 11 alleen een aantal confi guraties gemaakt die zonder SSL werken. Je hebt hierna 

een werkende DNS-server, een werkende webserver en een aantal databases geïnstal-

leerd.
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2 Unix en POSIX in het kort

BSD en Linux zijn beide Unix-achtigen (ook wel Unices), systemen die afstammen van 

of geïnspireerd zijn door Unix, het besturingssysteem waarvan de eerste versie in de 

jaren zestig werd ontwikkeld door Bell Labs, onderdeel van AT&T, een Amerikaans 

telefoonbedrijf.

POSIX (Portable Operating System Interface) is een standaard die de minimale set func-

tionaliteiten, commando’s en interfaces defi nieert waar een Unix-systeem aan moet 

voldoen, evenals de directory-structuur.

Alleen al over Unix en POSIX kunnen hele boeken volgeschreven worden. Anderen 

hebben dit ook gedaan en dus zullen hier alleen een paar punten worden aangestipt die 

belangrijk zijn voor dit boek. Voor de geïnteresseerde lezer(es) is in de boekhandel, in 

de bibliotheek en op internet meer gedetailleerde informatie te vinden.

 2.1 Gebruikersaccounts

Zoals op elk modern besturingssysteem heeft iedere gebruiker van een Unix-systeem 

een eigen account. Dit account wordt gebruikt voor het opslaan van persoonlijke instel-

lingen en bestanden van de gebruiker, en stelt de systeembeheerder in staat de toegang 

tot bestanden, directory’s, toepassingen en apparaten te regelen op gebruikersniveau. 

Bovendien hebben sommige geïnstalleerde toepassingen, de zogenaamde daemons, ook 

een eigen account; dit stelt de systeembeheerder bijvoorbeeld in staat de rechten van de 

webserver te beperken tot de directory’s waar de websites zich bevinden.

Het beheeraccount op een Unix-systeem heet root (Engelse uitspraak); dit is vergelijk-

baar met het account dat op andere systemen admin of administrator heet, en is het 

enige account met rechten om ieder onderdeel van het systeem aan te passen. Achter 

het root-account schuilt normaal gesproken geen fysieke gebruiker; het is een account 

waar geselecteerde beheerders gebruik van maken om systeembeheerwerkzaamheden 

uit te voeren.

Later in dit boek wordt dieper ingegaan op gebruikersaccounts en -rechten.

Bij ieder gebruikersaccount hoort normaal gesproken een homedirectory (de verneder-

landste versie van het Engelse home directory, oftewel thuismap). Dit is de directory die 

aan de gebruiker is toegewezen om persoonlijke bestanden op te slaan, en waar ook de 

persoonlijke instellingen van de gebruiker worden opgeslagen.

 2.2 Shell

Wanneer de gebruiker inlogt op het systeem komt hij of zij in een omgeving waar com-

mando’s ingetikt kunnen worden; dit is de shell (Engels voor schil). De shell wacht op 

commando’s van de gebruiker en voert deze uit met behulp van de op het systeem geïn-

stalleerde toepassingen.
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Buiten de op het systeem geïnstalleerde toepassingen brengt de shell ook zijn eigen set 

commando’s mee. Welke commando’s dat zijn, en welke syntaxis zij volgen, is afhan-

kelijk van de gebruikte shell. Er bestaan verschillende shells, en hoewel ze grotendeels 

hetzelfde doen, ontwikkelen regelmatige Unix-gebruikers over het algemeen een voor-

keur voor een bepaalde shell, bijvoorbeeld op basis van de gebruikte sneltoetsen, of de 

syntaxis van de ingebouwde instructies.

De meest gebruikte shell is Bash; deze wordt op veel Linux-systemen als standaard 

geïnstalleerd, en de meeste gebruikers nemen niet de moeite om andere shells te probe-

ren.

De POSIX-standaard dicteert dat er in ieder geval een shell geïnstalleerd moet zijn met 

de naam sh, die commando’s uitvoert volgens de syntaxis van de eveneens in POSIX 

gedefi nieerde Shell Command Language. Vaak verwijst sh (onder Linux en FreeBSD ge-

installeerd als /bin/sh) naar Bash. Wanneer Bash aangeroepen wordt als /bin/sh zal het 

zich zoveel mogelijk gedragen als sh; wanneer Bash wordt uitgevoerd als zichzelf wijkt 

het op sommige punten af van sh en heeft het meer mogelijkheden.

Op FreeBSD is sh de standaard-shell; het volgende hoofdstuk, over softwarebeheer, legt 

uit hoe Bash op FreeBSD geïnstalleerd kan worden.

De interface die wacht op commando’s, om deze na invoer direct uit te voeren, heet 

command line interface (cli) of opdrachtregel-interface.

Middels een prompt, een herkenbare reeks tekens, geeft de shell aan dat een comman-

do ingevoerd kan worden. Veel shells volgen de conventie dat de prompt eindigt op een 

dollarteken () wanneer de gebruiker als gewone gebruiker is ingelogd, en op een hekje 

() wanneer de gebruiker is ingelogd als root.

Dit boek volgt die conventie ook. Het commando

$ ls /usr/bin

dient uitgevoerd te worden als gewone gebruiker, en het commando

# ls /usr/sbin

dient uitgevoerd te worden als root. Uiteraard worden het dollarteken en het hekje zelf 

niet ingetikt.

Indien onderscheid gemaakt moet worden tussen de verschillende besproken systemen, 

kan in dit boek de prompt soms als volgt weergegeven worden:

bsd$ commando bsd gebruiker
bsd# commando bsd root

linux$ commando linux gebruiker
linux# commando linux root

of zelfs
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freebsd$ commando freebsd gebruiker
freebsd# commando freebsd root

debian$ commando debian gebruiker
debian# commando debian root

centos$ commando centos gebruiker
centos# commando centos root

Het voorvoegsel linux betekent dan niet dat het gegeven commando op alle 

 Linux-distro’s aanwezig is, maar betreft alleen de in dit boek besproken Linux- 

varianten Debian en CentOS.

Veel commando’s kennen voor hun parameters een korte en een langere variant; zo zijn 

deze commando’s bijvoorbeeld gelijk:

$ ls -l
$ ls --long

In dit boek worden de lange varianten gebruikt, indien beschikbaar. De korte va rian ten 

zijn terug te vinden in de documentatie voor de commando’s. De op het systeem be-

schikbare documentatie wordt aan het einde van dit hoofdstuk besproken.

Een commando wordt afgesloten met een druk op de Enter-toets, om het defi nitief in 

te voeren; zolang niet op Enter is gedrukt, kan het commando nog bewerkt worden. 

Om, bijvoorbeeld voor de leesbaarheid, naar de volgende regel te springen zonder het 

commando direct in te voeren, dient Enter direct voorafgegaan te worden door een 

backslash (\); de shell toont dan op de volgende regel een alternatieve prompt, en wacht 

op meer invoer.

$ ls \
> /usr/bin

In dit boek wordt deze techniek ook af en toe gebruikt voor regels voorbeeldcode die 

te lang zijn voor de regel. In dergelijke gevallen wordt de backslash wel getoond in het 

voorbeeld, maar de alternatieve prompt niet; bijvoorbeeld:

$ commando --parameter1 waarde1 \
    --parameter2 waarde2 \
    --parameter3 waarde3

Een dergelijk commando kan dan dus, zonder de backslashes, op een enkele regel wor-

den ingevoerd.

Een commando kan afgebroken worden zonder het in te voeren, door de Ctrl-toets 

ingedrukt te houden, en dan de C in te drukken; deze toetscombinatie wordt meestal 

weergegeven als ^C.

In veel shells kan met de pijltjestoetsen (omhoog en omlaag) gebladerd worden door 

de eerder ingevoerde commando’s. In plaats van een commando opnieuw in te tikken, 

kan een commando zo nogmaals uitgevoerd worden door het op te zoeken in de com-

mandohistorie en op Enter te drukken.

Middels output redirection (omleiding van uitvoer) kunnen shells de uitvoer van een 

commando omleiden naar een volgend commando of naar een bestand, in plaats van 
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deze naar het scherm te sturen. Om de uitvoer van een commando om te leiden naar 

een bestand wordt het groter-dan-teken (>) gebruikt. Het volgende commando stuurt 

de directory listing (lijst van bestanden en subdirectory’s) van directory /etc naar het 

bestand /root/listing in plaats van naar het scherm; als het bestand al bestaat, wordt de 

inhoud overschreven; als het bestand nog niet bestaat, wordt het aangemaakt.

# ls /etc > /root/listing

Wanneer het bestand al bestaat, en twee groter-dan-tekens gebruikt worden, wordt de 

omgeleide uitvoer toegevoegd aan het einde van het bestand; als het bestand nog niet 

bestaat, wordt eerst een leeg bestand aangemaakt.

# ls /dev >> /root/listing

Om de uitvoer van een commando te gebruiken als de invoer van een ander comman-

do, wordt het sluisteken (|) gebruikt, dat in de Unix-wereld een pipe (Engelse uitspraak) 

genoemd wordt. Het volgende commando maakt een lijst met alle gebruikersnamen 

met behulp van de toepassing awk; deze lijst wordt vervolgens gebruikt als invoer voor 

de toepassing grep die in de lijst zoekt naar alle gebruikers waarvan de naam begint met 

di; en het resultaat daarvan wordt alfabetisch gesorteerd met behulp van de toepassing 

sort.

$ awk -F ‘:’ ‘{print $1}’ /etc/passwd | grep ‘^di’ | sort
diane
dimitri

Een veelgebruikte toepassing van het sluisteken is het omleiden van de uitvoer van een 

commando naar een bladerprogramma als more of less, wanneer de uitvoer te veel is 

voor een enkel scherm.

$ find /etc -type f -print | less

(Het commando less wordt beëindigd met de q-toets.)

Andersom bestaat er ook input redirection (omleiding van invoer), waarvoor het klei-

ner-dan-teken gebruikt wordt. In het volgende voorbeeld wordt de inhoud van het be-

stand lijst.txt per mail verstuurd aan diane@example.com:

$ mail -s “Dit is de lijst” diane@example.com < ./lijst.txt

Twee constructies die er enigszins hetzelfde uitzien als redirection, maar dat niet zijn, 

zijn de control operators && (twee ampersands) en || (twee sluistekens).

Wanneer twee commando’s van elkaar gescheiden worden door twee ampersands, 

wordt het tweede commando alleen uitgevoerd als het eerste commando succesvol 

wordt afgesloten.

$ mkdir ./testdir && cd ./testdir

Wanneer twee commando’s van elkaar gescheiden worden door twee sluistekens, wordt 

het tweede commando alleen uitgevoerd als het eerste commando niet succesvol wordt 

afgesloten.

$ ls ./testdir || mkdir ./testdir
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Confi guratie van de shell
Zoals vrijwel alle toepassingen onder Unix, worden ook shells vaak geconfi gureerd 

middels tekstbestanden. Voor Bash zijn dat /etc/profi le, ~/.bash_profi le en ~/.bashrc.

Het bestand /etc/profi le is de systeembrede confi guratie. Dit bestand wordt als eerste 

door Bash gelezen wanneer de gebruiker inlogt en bevat instellingen die voor alle ge-

bruikers gelden.

Vervolgens wordt het bestand ~/.bash_profi le gelezen. Dit bestand bevindt zich in de 

homedirectory van de gebruiker en bevat instellingen die specifi ek zijn voor deze ge-

bruiker.

Het bestand ~/.bashrc is voornamelijk van belang voor shells in een grafi sche gebrui-

kersinterface; het wordt gelezen wanneer een shell wordt gestart zonder dat hiervoor 

ingelogd moet worden.

De inhoud van deze bestanden kan divers zijn:

• Omgevingsvariabelen (environment variables)

Dit zijn variabelen die het gedrag van commando’s of toepassingen beïnvloeden. Een 

paar veelgebruikte omgevingsvariabelen zijn bijvoorbeeld EDITOR en PAGER, die respec-

tievelijk de toepassingen defi niëren voor het bewerken en voor het weergeven van 

tekstbestanden. Door deze toepassingen op te nemen in variabelen, kunnen andere 

toepassingen eenvoudig de voorkeurstoepassingen van de gebruiker starten wanneer 

een tekstbestand bewerkt of getoond moet worden.

Omgevingsvariabelen kunnen ook later nog gedefi nieerd worden (met het commando 

export), en sommige variabelen worden gedefi nieerd door het systeem, zoals HOME 

voor de homedirectory en USER voor de gebruikersnaam. Een lijst met alle gedefi nieer-

de omgevingsvariabelen kan eenvoudig weergegeven worden:

$ env

Om een omgevingsvariabele te gebruiken, dient deze ‘gevangen’ te worden tussen acco-

lades en voorafgegaan door een dollarteken:

# echo ${HOME}
/root

• Aliassen

Voor veelgebruikte lange commando’s kunnen alternatieve namen gedefi nieerd wor-

den, om het gebruik te vereenvoudigen. Zo zou bijvoorbeeld het commando ls -lF 

vervangen kunnen worden door ll, en het commando ls -a --color=auto door la; de 

shell vervangt dan bij invoer de kortere aliassen door de echte commando’s en voert 

deze vervolgens uit.

alias ll=’ls --format=long --classify’
alias la=’ls --all --color=auto’

In dit boek worden tekstbestanden, of delen daarvan, weergegeven als een grijs vlak 

met een kader. De tekst hierboven is een uittreksel van één van de genoemde confi gu-

ratiebestanden.
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• Functiedefi nities

Eigenlijk zijn functies vergelijkbaar met aliassen, maar dan voor meer dan een enkel 

commando: de gebruiker defi nieert een commando (de functie), die vervolgens een 

serie andere commando’s uitvoert. Onderstaande code creëert een functie met de naam 

sys_kort, die de huidige datum en tijd toont, en vervolgens de gebruikte en vrije schijf-

ruimte.

sys_kort() {
    date
    df --human-readable --output=target,pcent,avail
}

# sys_kort
za feb  1 20:17:44 CET 2020
Aangekoppeld op Geb% Besch
/dev              0%  233M
/dev/shm          0%  244M
/run              2%  240M
/sys/fs/cgroup    0%  244M
/                12%   16G
/boot            19%  822M
/run/user/1000    0%   49M

• Uit te voeren commando’s

Als bepaalde commando’s of toepassingen altijd uitgevoerd moeten worden wanneer de 

gebruiker inlogt, is dit een goede plaats om dat te doen.

Om ‘botsingen’ te voorkomen, is het zaak te voorkomen dat aliassen, functies en de 

hierna beschreven shell-scripts dezelfde naam hebben als reeds bestaande commando’s.

Gedefi nieerde omgevingsvariabelen, aliassen en functies blijven in het geheugen gedu-

rende de sessie, en vervallen wanneer de gebruiker uitlogt.

Zoals de hierboven genoemde bestanden aangeroepen worden bij het inloggen, zo 

wordt het bestand ~/.bash_logout aangeroepen bij het uitloggen. Uiteraard heeft het 

weinig zin om bij het uitloggen nog omgevingsvariabelen te defi niëren, maar dit kan 

wel gebruikt worden om bijvoorbeeld een directory leeg te maken bij het uitloggen.

Voorbeelden van .bash_profi le en .bashrc zijn opgenomen in het online addendum bij 

dit boek.

Shell-script
Voor repetitieve taken kunnen shell-scripts geschreven worden. Een shell-script is een 

verzameling commando’s in een uitvoerbaar tekstbestand. Door een shell-script te 

maken, hoeven de commando’s slechts eenmaal ingetikt te worden; de volgende keer 

dat de serie commando’s uitgevoerd moet worden, voert de gebruiker het script uit en 

verricht de shell alle commando’s in de juiste volgorde. Scripts kunnen ook invoer van 

de gebruiker verwerken, zowel van parameters op de command line als van uitvoer van 

een ander commando dat middels een pipe wordt omgeleid, als interactieve invoer.

Shell-scripts kunnen het werk van een systeembeheerder enorm vereenvoudigen, en 

het is een goede gewoonte zich bij aanvang van een meer omvangrijke taak de vraag te 
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stellen of het de moeite waard is de taak te automatiseren met een script – vaak is dit 

het geval.

Een shell-script zou er bijvoorbeeld als volgt kunnen uitzien:

#!/usr/bin/env bash

cd /data/images/all
for img in {*.jpg,*.png}; do
    time=`stat -c “%w” “${img}” | \
      awk -F. ‘{print \$1}’ | \
      tr ‘ :’ ‘_-’`
    sfx=${img##*.}
    cp “${img}” “/data/images/${sfx}/${time}.${img}”
done

Het gaat wat ver om bovenstaand voorbeeld letter voor letter te ontleden, maar het is 

een script voor de Bash-shell, dat alle JPG- en PNG-bestanden (afbeeldingen) uit de 

directory /data/images/all kopieert naar de respectievelijke directory’s /data/images/

jpg en /data/images/png, waarbij de creatiedatum en -tijd van het bestand aan de be-

standsnaam worden toegevoegd.

Wanneer deze handeling eenmalig verricht zou moeten worden voor één of enkele 

afbeeldingen, zou het misschien geen probleem zijn de commando’s handmatig in te 

voeren. Maar wanneer de directory veel afbeeldingen bevat en/of de commando’s bij-

voorbeeld wekelijks uitgevoerd moeten worden, is het praktischer er een script van te 

maken; de gebruiker roept dan alleen de naam van het script aan en alle commando’s 

worden automatisch in de juiste volgorde uitgevoerd.

$ /usr/local/bin/copy_images.sh

Het is een goed idee om een shell-script van commentaar te voorzien – verklarende 

tekst die door de interpreter genegeerd wordt – zodat later eenvoudig geanalyseerd kan 

worden wat het script doet, en waarom. In vrijwel alle shells, zo niet alle, begint een 

commentaar met een hekje (), en loopt door tot het einde van de regel.

 2.3 Directorystructuur

De directorystructuur van een Unix-systeem kan verspreid zijn over verschillende 

logische en fysieke stations (schijven, partities, netwerkstations enzovoort). Locaties 

die zich buiten de hoofdschijf of hoofdpartitie bevinden, kunnen gekoppeld worden 

aan een bestaande directory. Deze koppelingen worden mounts genoemd, en als werk-

woord voor het maken van deze koppeling wordt vaak het anglicisme mounten ge-

bruikt; het ontkoppelen heet dan unmounten (hoewel het commando hiervoor umount 

is, zonder n).

Omdat het systeem al geïnstalleerd is, en alle aanwezige schijven en partities dus al 

gekoppeld zijn, en deze server geen gebruik zal maken van verwijderbare stations als 

cd’s en USB-sticks, wordt niet verder ingegaan op het koppelen van fysieke stations. 

De systeembeheerder die hier meer over wil weten, gaat op zoek naar de documentatie 

over de commando’s mount en umount, en het bestand fstab.
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Een adres in de directorystructuur wordt meestal pad (of path) genoemd. Een dergelijk 

adres of pad bestaat uit namen van directory’s, gescheiden door slashes (/). De slashes 

geven hierbij aan dat de directory rechts van de slash een subdirectory (of bestand) is 

in de directory links van de slash; in het pad /etc/ssh/sshd_confi g is sshd_confi g een be-

stand in de directory ssh, die op zijn beurt een subdirectory is van de directory etc.

Omdat additionele stations gekoppeld worden aan directory’s in het bestandssysteem, 

en dus een plaats hebben ín de directorystructuur en niet ernaast, begint het pad niet 

met een letter, zoals onder Windows.

Behalve bestanden en directory’s bestaan er nog een paar belangrijke elementen in een 

Unix-bestandssysteem:

devices (apparaten)
Ieder apparaat of device op een Unix-systeem, fysiek of virtueel, beschikt over een spe-

ciaal bestand in het bestandssysteem, dat dient voor de communicatie tussen het sys-

teem en het apparaat. Hierbij kan gedacht worden aan de netwerkkaart, maar ook aan 

de generator voor willekeurige nummers die deel uitmaakt van de kernel.

links (verwijzingen)
Behalve dat een adres in het bestandssysteem een verwijzing naar een device, bestand 

of directory kan zijn, kan het ook een verwijzing zijn naar een ander adres. Hierbij 

kan onderscheid gemaakt worden tussen symbolic links, ook wel symlinks of soft links 

genoemd, en hard links. Een hard link is een tweede naam voor een zelfde bestand (of 

eigenlijk voor dezelfde inode); als één van de twee (of meer) adressen verwijderd wordt, 

bestaat het bestand of de directory voort onder de andere naam. Een symlink is een 

verwijzing naar het adres van het bestand; als de symlink verwijderd wordt, bestaat het 

bestand verder onder de oorspronkelijke naam, en als het bestand verwijderd wordt, is 

de symlink ‘dood’: hij blijft bestaan, maar verwijst nergens meer naar.

sockets
Unix domain sockets zijn interfaces die gebruikt worden door processen op dezelfde 

machine, om met elkaar te communiceren. Wanneer het voor een toepassing nodig is 

om te communiceren met andere toepassingen kan deze een socket aanmaken. Andere 

toepassingen kunnen dan informatie ter verwerking naar deze socket sturen, of de door 

de toepassing beschikbaar gemaakte informatie uit deze socket lezen. Voor processen 

die op dezelfde machine draaien, zijn sockets een goed alternatief voor netwerkverkeer, 

omdat ze niet alle protocollen vereisen die nodig zijn voor netwerkverkeer, en dus min-

der geheugen en rekenkracht vereisen. Omdat Unix domain sockets gerepresenteerd 

worden door (speciale) bestanden in het bestandssysteem, kunnen zij niet gebruikt 

worden voor communicatie tussen verschillende machines. Om dezelfde reden kan de 

toegang tot sockets eenvoudig geregeld worden op gebruikers- en groepsniveau.

De belangrijkste directory’s op een Unix-systeem zijn:

~
De tilde wordt gebruikt om te verwijzen naar een homedirectory. Als de tilde op zich-

zelf staand gebruikt wordt, verwijst hij naar de homedirectory van de huidige gebrui-

ker: als de gebruiker is ingelogd als dimitri, en het commando ls ~/Downloads uitvoert, 

wordt de inhoud getoond van de directory /home/dimitri/Downloads onder Linux, of 
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van /usr/home/dimitri/Downloads op een BSD-systeem. Als de tilde direct gevolgd 

wordt door een bestaande gebruikersnaam, verwijst dit naar de homedirectory van de 

betreff ende gebruiker; het pad ~diane/Downloads verwijst respectievelijk naar /home/

diane/Downloads en /usr/home/diane/Downloads.

Het is mogelijk gebruikers, individueel of collectief, elders in het bestandssysteem een 

homedirectory te geven; de verwijzing ~ verwijst dan nog altijd naar de juiste directory.

.
De punt staat voor de huidige directory (ook wel working directory), de directory waar 

de gebruiker ‘zich bevindt’. Wanneer de gebruiker zojuist is ingelogd, is dit meestal de 

homedirectory van de gebruiker; anders is het de directory waarheen de gebruiker de 

shell gebracht heeft met het commando cd (change directory). Om het pad van de hui-

dige directory weer te geven, kan het commando pwd gebruikt worden (print working 

directory).

..
De directory boven de huidige directory wordt weergegeven met twee punten. Als de 

huidige directory /usr/local/etc is, dan verwijst ../bin naar /usr/local/bin; ../bin wordt 

dan een relatief pad genoemd, en /usr/local/bin een absoluut pad. Hoewel minder vaak 

gebruikt, kan deze verwijzing ook midden in een pad gebruikt worden: het pad /usr/

local/etc/../share/doc verwijst naar /usr/local/share/doc. Een bovenliggende directory 

wordt in het Engels een parent directory genoemd.

lost+found
Het standaardbestandssysteem voor Linux is ext4. Ieder ext4-bestandssysteem heeft, 

evenals zijn voorlopers ext3 en ext2, als eerste directory een directory met de naam 

lost+found. Dit geldt dus niet alleen voor de hoofdschijf of hoofdpartitie, maar ook voor 

alle mounts van het type extended. Deze directory wordt gebruikt door het schijfcon-

troleprogramma fsck om teruggevonden bestanden en bestandsfragmenten op te slaan.

/
De hoogste directory in de Unix-directorystructuur wordt geschreven als een enke-

le slash, en uitgesproken als root directory of kortweg root, niet te verwarren met de 

homedirectory van gebruiker root.

/home
In de directory /home bevinden zich de homedirectory’s van de gebruikers. Op 

BSD-systemen is /home een symlink naar /usr/home, waar de eigenlijke home direc-

tory’s zich bevinden. Op veel standaardinstallaties zijn de homedirectory’s van gebrui-

kers toegankelijk (maar niet schrijfbaar) voor iedereen; uiteraard kan de gebruiker of de 

systeembeheerder dit wijzigen.

/root
De homedirectory voor de root-gebruiker bevindt zich niet in /home, maar in /root. De 

reden hiervoor is eenvoudig: de homedirectory’s van gebruikers bevinden zich vaak op 

een andere partitie of schijf, of zelfs op een netwerkstation. Als de homedirectory van 

root zich zou bevinden op een andere schijf of partitie, en root zou moeten inloggen om 

problemen op te lossen met het mounten van partities of netwerkstations, zou root niet 

de beschikking hebben over zijn of haar homedirectory, waar zich mogelijk scripts of 

andere gereedschappen bevinden om de problemen te verhelpen.
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/bin, /usr/bin en /usr/local/bin
De term bin is een afkorting van het Engelse binaries (uitvoerbare programma’s). De 

splitsing tussen /bin en /usr/bin is ontstaan in de tijd dat harde schijven nog niet zo 

groot waren en het systeem niet meer op één schijf paste; een tweede schijf werd ge-

mount op /usr, en hierin werd de structuur van / gekopieerd. De subdirectory local is 

voor bestanden die geen deel uitmaken van het besturingssysteem; zelf ontwikkelde 

programma’s en scripts die op het systeem gebruikt worden, worden dus geïnstalleerd 

in /usr/local/bin.

/sbin, /usr/sbin en /usr/local/sbin
Vergelijkbaar met /bin, /usr/bin en /usr/local/bin, maar dan voor system binaries (uit-

voerbare systeemprogramma’s).

/etc en /usr/local/etc
In deze directory’s staan de confi guratiebestanden voor het systeem. Dit zijn waar-

schijnlijk de belangrijkste directory’s om regelmatig een back-up van te maken; hier-

over later in dit boek meer. Unix-systemen worden grotendeels geconfi gureerd middels 

platte tekstbestanden, die bewerkt kunnen worden met de meest basale tekstbewer-

kingsprogramma’s. Voordeel hiervan is uiteraard dat er geen enkele afhankelijkheid 

bestaat van diensten die gestart moeten zijn, zoals database-managers of grafi sche 

interfaces.

/srv
Deze directory wordt gebruikt voor data van op dit systeem draaiende diensten. Aange-

zien de inhoud van deze directory afhankelijk is van de functie(s) van het systeem, is de 

systeembeheerder volledig vrij de indeling van deze directory te bepalen. Systeem- en 

software-updates mogen niet aan de inhoud van deze directory komen.

In dit boek wordt deze directory onder andere gebruikt voor websites en e-mail.

/tmp
Dit is een directory voor tijdelijke bestanden. Alle gebruikers van het systeem kunnen 

in deze directory lezen en schrijven, maar bestanden kunnen alleen verwijderd worden 

door hun eigenaar.

/dev
In deze directory bevinden zich de eerder genoemde devices of apparaten.

Eén device is belangrijk om te noemen, omdat er in dit boek enige malen over gespro-

ken zal worden: /dev/null. Wanneer data naar dit device gestuurd worden, geeft het 

device een succes-signaal terug, maar doet verder niets met de ontvangen data; dit 

wordt bijvoorbeeld gebruikt om de uitvoer van een commando te negeren (middels 

output redirection naar /dev/null). Wanneer gelezen wordt van dit device, wordt alleen 

een end-of-fi le (EOF) teruggestuurd, oftewel de inhoud van een leeg bestand; dit kan 

gebruikt worden om een bestand leeg te maken (door de uitvoer van /dev/null naar het 

bestand te sturen).

$ ls / > /dev/null
$

$ cat /dev/null > /tmp/test
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(Bovenstaande voorbeelden zijn niet de meest praktische of logische, maar illustreren 

wel in één regel het gebruik van /dev/null.)

Dit zijn slechts enkele van de directory’s op een Unix-systeem. Een uitleg voor de 

overige directory’s is te vinden in de Filesystem Hierarchy Standard, die op internet te 

vinden is.

In een pad kunnen de jokertekens * en ? gebruikt worden, waarbij het sterretje (*) staat 

voor een willekeurig aantal tekens en het vraagteken (?) voor een enkel teken.

$ ls t?st
test tost tust

Uiteraard heeft dit met sommige commando’s niet veel zin:

$ cd t?st
bash: cd: te veel argumenten

De jokertekens matchen nooit de slash die gebruikt wordt om directory’s en bestanden 

van elkaar te scheiden.

Bestanden en directory’s waarvan de naam begint met een punt zijn ‘verborgen bestan-

den’. Deze bestanden worden standaard niet getoond wanneer bijvoorbeeld het com-

mando ls gebruikt wordt. Om deze bestanden toch te tonen kan de parameter -a voor 

ls gebruikt worden.

$ ls ~
$ ls -a ~
.    .bash_history   .bash_profile  .mailrc    .shrc
..   .bash_logout    .bashrc        .profile   .vimrc

Verborgen bestanden en directory’s worden over het algemeen gebruikt om persoonlij-

ke instellingen op te slaan. Hoewel de bestanden verborgen zijn, zijn ze verder gewoon 

toegankelijk zoals niet-verborgen bestanden.

Bestandsnaamextensies
Extensies van bestandsnamen (.zip, .txt, .html) zeggen niet per defi nitie iets over het 

type bestand. Hoewel de extensie vaak een redelijke indicatie geeft van het type be-

stand, wordt op een Unix-systeem niet, zoals op sommige andere systemen, aan de 

hand van de extensie van de bestandsnaam bepaald hoe met het bestand omgegaan 

wordt, maar aan de hand van de inhoud van het bestand. In geval van twijfel kan met 

het commando file bepaald worden om welk type bestand het gaat.

Een zip-bestand:

$ file zipfile.zip
zipfile.zip: Zip archive data, at least v2.0 to extract

Een shell-script dat zich voordoet als zip-bestand:

$ file shellscript.zip
shellscript.zip: POSIX shell script, ASCII text executable

Uitvoerbare bestanden hebben vaak helemaal geen extensie, en ook bij tekstbestanden 

wordt de extensie vaak weggelaten.
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 2.4 Poorten

Netwerkpoorten, of kortweg poorten, zijn niet een specifi eke Unix-functionaliteit. Maar 

omdat ze zowel op Unix-systemen als op servers zichtbaarder zijn dan op veel andere 

besturingssystemen en op werkstations, worden ze hier toch kort behandeld.

Netwerkpoorten zijn virtuele adressen die worden toegewezen aan de verschillende 

diensten en protocollen die door de server afgehandeld worden. Zo krijgt de webserver 

standaard de poorten 80 (HTTP) en 443 (HTTPS) toegewezen; wanneer een browser 

een aanvraag doet voor http://www.example.com/index.html, wordt dit verzoek ge-

stuurd aan poort 80 van de server, en een verzoek voor de https-variant gaat naar poort 

443. Aan de serverkant van de communicatie ‘luistert’ de webserver (Apache of Nginx, 

bijvoorbeeld) op die poorten, en beantwoordt de aanvragen.

Het is voor een systeembeheerder belangrijk om te weten, of in ieder geval te kunnen 

vinden, welke diensten gebruikmaken van welke poorten. Deze informatie is met name 

van belang bij het oplossen van netwerkproblemen, en bij het confi gureren van de fi re-

wall.

Het bestand /etc/services bevat een lijst met een groot aantal poort/protocol-associa-

ties.

Voor een overzicht van poorten waarop op dit moment toepassingen luisteren (wach-

ten op aanvragen van clients), kan bijvoorbeeld het commando netstat gebruikt wor-

den:

# netstat -f inet -an

Veel Linux-systemen beschikken over het commando ss, dat gedetailleerdere informa-

tie geeft:

linux# ss --listening --processes --tcp --udp

Wanneer dit commando wordt uitgevoerd als gewone gebruiker, in plaats van root, is de 

uitvoer wat minder overdonderend (maar daarmee ook minder gedetailleerd).

De FreeBSD-beheerder kan ook het volgende commando gebruiken:

bsd# sockstat -P tcp,udp

 2.5 Processen

Toepassingen die in het geheugen zijn geladen – die dus gestart zijn, en nog niet be-

eindigd – worden processen genoemd. Processen kunnen heel lang actief zijn, zoals 

bijvoorbeeld een webserver die gestart wordt en vervolgens op aanvragen wacht; pro-

cessen kunnen ook heel kort actief zijn, zoals het commando cd, om van werkdirectory 

te veranderen.

De processen kunnen in een boomstructuur worden weergegeven: ieder proces, be-

halve het eerste, is gestart door een ander proces. Uiteraard kan een proces ook gestart 

worden doordat een gebruiker een commando intikt in de shell, maar de shell is ook 

een proces; de shell is op zijn beurt gestart door het login-proces, enzovoort. Het al-
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lereerste proces in deze boomstructuur wordt init genoemd, naar het oorspronkelijke 

SysV init, hoewel de toepassing tegenwoordig een andere naam kan hebben; init is het 

eerste proces dat gestart wordt, en het laatste dat wordt beëindigd.

Elk proces heeft een uniek nummer, dat bijvoorbeeld gebruikt kan worden om het pro-

ces geforceerd te beëindigen. Dit nummer heet PID (process identifi er), en init heeft 

PID 1.

Bovendien draait ieder proces onder een bepaalde gebruikersnaam; het proces heeft 

dan dezelfde rechten als die gebruiker. Wanneer een proces direct of indirect is gestart 

door een gebruiker, bijvoorbeeld door een commando uit te voeren op de opdracht-

regel, krijgt het proces over het algemeen de gebruikersnaam en -rechten van deze 

gebruiker mee. In sommige gevallen krijgen processen een andere gebruikersnaam; dit 

wordt verderop in dit hoofdstuk besproken.

Processen weergeven
Twee toepassingen om processen en de bijbehorende PID’s zichtbaar te maken, zijn ps 

en top.

Het commando ps toont een lijst met processen, PID’s en nog wat aanvullende informa-

tie. Standaard worden alleen de processen getoond van de huidige gebruiker; om alle 

actieve processen te tonen wordt de parameter ax gegeven.

$ ps ax
 PID     TTY      STAT    TIME     COMMAND
   1     ?        Ss      0:01     /sbin/init
 ...     ...      ...     ...      ...
1038     tty1     R+      0:00     ps ax

Het commando top toont ook informatie over actieve processen, maar in plaats van 

een lijst te geven zoals ps, ververst top periodiek het scherm; top toont dan ook niet alle 

processen, maar slechts zoveel als er op het scherm passen, gesorteerd op verbruik van 

CPU en geheugen. Bovendien toont top informatie over het totale geheugen- en pro-

cessorgebruik van het systeem. Door op het toetsenbord op de q te drukken, wordt top 

beëindigd.

Processen beëindigen
Actieve processen kunnen geforceerd beëindigd worden met het commando kill.

Het commando kill stuurt een signaal (meestal wordt het Engelse woord signal ge-

bruikt) naar een actief proces. Veel verschillende signalen zijn gedefi nieerd, en ver-

reweg de meeste hiervan (behalve SIGKILL en SIGSTOP) kunnen door het proces opge-

vangen en verwerkt worden; wanneer er geen code is opgenomen in het programma 

om het signaal te verwerken, wordt een standaardhandeling uitgevoerd. De lijst met 

beschikbare signalen is beschikbaar op Wikipedia, en te vinden via het addendum bij 

dit boek.

Eén van de beschikbare signalen is SIGTERM (van terminate, beëindigen); dit is het sig-

naal dat standaard wordt verstuurd door het commando kill. Dit signaal wordt ver-

stuurd aan een proces om aan te geven dat het proces moet stoppen. Het proces kan dit 

signaal opvangen, om vervolgens geheugen vrij te maken, tijdelijke bestanden te ver-
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wijderen en andere zaken te doen die nodig zijn om ‘netjes’ af te sluiten, en dan zichzelf 

beëindigen.

Dit commando stuurt een SIGTERM aan het proces met PID 1035:

# kill 1035

Het kan gebeuren dat een proces ‘hangt’ en niet reageert op het gestuurde signaal. In 

dat geval kan een SIGKILL gestuurd worden; dit signaal wordt niet door het proces afge-

vangen, maar instrueert de kernel om het proces direct te beëindigen.

# kill -s KILL 1035

De parameter -s signaal kan afgekort worden tot -signaal, en ieder signaal heeft bo-

vendien een numerieke waarde; de numerieke waarde van SIGKILL is 9. In plaats van het 

hierboven genoemde commando, zal een systeembeheerder die een proces onvoor-

waardelijk wil beëindigen, dus over het algemeen het volgende commando gebruiken:

# kill -9 1035

Ondanks wat de naam doet vermoeden, kan het commando kill niet alleen gebruikt 

worden om processen te beëindigen, maar ook om andere signalen naar processen te 

sturen. De systeembeheerder die wil weten hoe signalen opgevangen en gebruikt kun-

nen worden in shell-scripts, gaat in de Bash-handleiding op zoek naar het commando 

trap (later in dit hoofdstuk volgt meer informatie over het vinden van documentatie).

Processen die gestart zijn vanaf de opdrachtregel kunnen over het algemeen beëindigd 

worden door Ctrl-C (^C) in te drukken; dit stuurt een SIGINT (van interrupt, onderbre-

ken) naar het proces.

$ while true; do date; sleep 3; done
zo 17 nov 2019 17:02:29 CET
zo 17 nov 2019 17:02:32 CET
zo 17 nov 2019 17:02:35 CET
^C
$

De mapping tussen de namen en de nummers van de signalen kan het makkelijkst op-

geroepen worden met het Bash-commando trap -l (een kleine letter L). De betekenis 

van de diverse signalen is op internet terug te vinden.

Systeem uitschakelen / herstarten
Er zijn maar weinig valide redenen te bedenken om een server te herstarten. Een 

Unix-systeem hoeft niet herstart te worden wanneer nieuwe software is geïnstalleerd; 

dit is alleen nodig na de installatie van een nieuwe kernel. Wanneer software op het 

systeem is geïnstalleerd of bijgewerkt, volstaat het om eventuele actieve processen te 

herstarten.

De enige redenen om een server uit te schakelen zijn vervanging van hardware of het 

uit productie halen van de server.

Indien het vermoeden bestaat dat onverhoopt de beveiliging van de server is gecom-

promitteerd, is de betere oplossing vaak de server te laten draaien, maar de netwerkka-
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bel(s) te ontkoppelen, zodat de server alleen nog toegankelijk is via de (seriële) console. 

Op deze manier kunnen problemen geanalyseerd worden en kan er eventueel een 

back-up gemaakt worden van op de server aanwezige gegevens. De kans bestaat dat een 

gehackt systeem niet meer opstart wanneer het eenmaal is uitgeschakeld.

Dat gezegd hebbende, kan het, zeker tijdens de installatie en confi guratie, praktisch zijn 

om het systeem af en toe te herstarten; dit is de enige zekere manier om te verifi ëren 

dat alles opstart zoals het moet opstarten bij een reboot.

Om het systeem op een ‘nette’ en veilige manier af te sluiten, wordt het commando 

shutdown gebruikt. Dit commando kan ingesteld worden om het systeem op een bepaald 

tijdstip uit te schakelen, en kan ingelogde gebruikers een waarschuwing sturen.

# shutdown -h 16:15 “Server uit 16:15; schijf vervangen.”

De parameter -h maakt dat de server wordt uitgeschakeld wanneer het systeem is afge-

sloten. In plaats van een specifi eke tijd (16:15), kan ook het formaat +5 gebruikt worden 

om het systeem over een bepaald aantal (5) minuten uit te schakelen; het woord now 

maakt dat het systeem direct uitgeschakeld wordt.

Ook om het systeem te herstarten (rebooten), wordt het commando shutdown gebruikt. 

De parameter -h wordt dan vervangen door -r:

# shutdown -r 06:15 “Server reboot om kwart over zes.”

Het kan een goed idee zijn om, wanneer de installatie klaar is maar het systeem nog 

niet in productie is genomen, een harde reboot te doen, bijvoorbeeld door de stekker 

uit het stopcontact te trekken. Hiermee kan geverifi eerd worden dat het systeem goed 

opstart na een eventuele stroomstoring.

Bij sommige providers kan via de webinterface de stroom voor de server uit- en inge-

schakeld worden.

 2.6 Daemons

Daemons (Engelse uitspraak: diemun of deemun) zijn processen die op de achtergrond 

draaien, wat betekent dat ze niet verbonden zijn aan een opdrachtregel- interface en 

gebruikers er dus niet direct mee kunnen communiceren. Dit soort processen wordt 

op sommige andere systemen services genoemd. Voorbeelden van daemons zijn de 

webserver en de DNS-server, maar bijvoorbeeld ook het eerder genoemde init, de 

‘voor ouder’ van alle andere processen. In principe kan gesteld worden dat (bij normaal 

functioneren) alle servers daemons zijn, maar niet alle daemons zijn servers.

Daemons slaan hun PID vaak op in een tekstbestand, zodat deze eenvoudig terugge-

vonden kan worden. Zo’n tekstbestand wordt dan een PID-fi le genoemd en wordt op-

geslagen in /run of /var/run.

Daemons worden normaal gesproken, direct of indirect, gestart door gebruiker root. 

Uiteraard zou het gevaarlijk kunnen zijn deze processen ook onder de naam van ge-

bruiker root te laten draaien; het proces zou dan immers dezelfde rechten hebben als 

root en, bewust of onbewust, grote schade aan kunnen richten. In het verleden draaiden 

daemons daarom vaak onder gebruiker nobody en groep  nogroup, een groep en gebrui-
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ker zonder speciale rechten. Echter, wanneer alle daemons onder dezelfde gebruikers-

naam draaien, kunnen ze elkaar signalen sturen, en soms ook elkaars confi guratie be-

werken. Daarom wordt tegenwoordig normaal gesproken bij installatie van een daemon 

een gebruiker aangemaakt speciaal voor die daemon, zodat de rechten van elke daemon 

goed afgebakend kunnen worden.

Vaak eindigen de namen van daemons op de letter d, om aan te geven dat het een dae-

mon betreft (sshd, named, httpd, crond). Het is echter niet zo dat ieder proces waarvan de 

naam op een d eindigt een daemon is, en ook niet iedere daemon heeft een naam die op 

een d eindigt (dovecot, freshclam).

Daemons starten en stoppen
Daemons worden normaal gesproken gestart door init, bij het opstarten van het sys-

teem, maar kunnen ook handmatig gestart en gestopt worden.

Er bestaan verschillende varianten van init; iedere Unix-variant heeft zijn eigen fi losofi e 

over wat goed is voor het systeem en voor de gebruikers.

BSD-style init (rc)
Het init-systeem dat gebruikt wordt op BSD-systemen is rc (van het Engelse run com-

mands of commando’s uitvoeren).

Opstartscripts voor daemons worden geïnstalleerd in de directory’s /etc/rc.d en /usr/

local/etc/rc.d. Deze scripts bevatten functionaliteiten voor het starten en stoppen van 

de daemon in kwestie, en vaak ook voor herstarten, statusinformatie enzovoort. Ook 

wordt in deze scripts een aantal variabelen gedefi nieerd.

De systeembeheerder geeft in het confi guratiebestand /etc/rc.conf aan welke daemons 

moeten worden opgestart. Dit werkt als volgt:

• in het opstartscript in /etc/rc.d of /usr/local/etc/rc.d wordt de variabele rcvar gedefi -

nieerd;

• de waarde van deze variabele wordt gebruikt als variabele in het confi guratiebestand 

/etc/rc.conf;

• deze variabele krijgt als waarde YES.

Een voorbeeld: in het opstartscript /etc/rc.d/ntpd staat de volgende regel:

rcvar=”ntpd_enable”

Om de daemon in te schakelen, zet de systeembeheerder de volgende regel in /etc/

rc.conf:

ntpd_enable=”YES”

Bij het opstarten van het systeem wordt het script /etc/rc aangeroepen door init. Dit 

script leest zijn confi guratie uit het bestand /etc/rc.conf, en voert dan verschillende 

taken uit, waaronder het uitvoeren van de opstartscripts waarvan de variabele _enable 

als YES is gedefi nieerd. Aan de hand van trefwoorden die als commentaar in de opstart-

scripts staan (PROVIDE, REQUIRE, BEFORE en KEYWORD), bepaalt rc in welke volgorde de 

diverse opstartscripts moeten worden uitgevoerd.

Wanneer de server wordt uitgeschakeld, bepaalt rc aan de hand van de variabelen in 

/etc/rc.conf welke daemons zijn gestart, en dus ook weer moeten worden gestopt.



2.6 Daemons 29

Om een daemon handmatig te starten, bijvoorbeeld direct na de installatie van een 

daemon, defi nieert de systeembeheerder in /etc/rc.conf de variabele die aangeeft dat 

de daemon moet worden gestart, en gebruikt vervolgens het commando service om de 

daemon te starten.

bsd# service ntpd start

Om een daemon te stoppen, wordt ook het commando service gebruikt.

bsd# service ntpd stop

Wanneer een service gestopt is en niet automatisch moet worden gestart bij een reboot 

van het systeem, kan de variabele uit /etc/rc.conf verwijderd worden, of als waarde NO 

krijgen.

ntpd_enable=”NO”

Let op: als deze variabele op NO gezet wordt als de daemon nog actief is, kan de dae-

mon niet gestopt worden met service ntpd stop; de variabele moet dan eerst weer op 

YES gezet worden, of de daemon moet worden gestopt met een commando als kill.

Om de variabele in /etc/rc.conf te defi niëren kan het bestand met een tekst-editor be-

werkt worden, maar hiervoor kan ook het commando service gebruikt worden:

bsd# service ntpd enable
bsd# service ntpd disable

Het eerste commando zet de variabele op YES, en het tweede op NO.

SysV-style init
System V (uitspreken als System Five) is een Unix-variant die bestaat sinds de jaren 

tachtig. Het init-systeem van System V is lange tijd het standaardsysteem geweest voor 

het starten en stoppen van daemons, en is dat op een groot aantal Linux-distributies 

nog steeds.

Het systeem is, net als dat van BSD-style init, gebaseerd op scripts die de diensten 

starten en stoppen. Echter, in plaats van een enkele confi guratie (/etc/rc.conf) kennen 

SysV-style-systemen zogenaamde runlevels. Een runlevel is een verzameling gestarte 

en gestopte daemons en netwerkinstellingen. Door van runlevel te wisselen kan een 

computer snel en eenvoudig in een bepaalde staat gebracht worden; zo is runlevel 3 tra-

ditioneel het runlevel waar netwerkdiensten draaien en de computer vooral als server 

dienst doet, en is runlevel 5 het runlevel waar ook de grafi sche interface is gestart en de 

computer dus dienst doet als desktopcomputer.

Een noemenswaardige SysV init-variant is OpenRC, dat het standaard-init-system is 

van Gentoo Linux, TrueOS, Alpine Linux en andere, en als optie beschikbaar is voor 

andere Linux-distributies en BSD-systemen.

Omdat de in dit boek beschreven systemen FreeBSD, Debian en CentOS standaard 

geen gebruik maken van SysV-style init, wordt deze init in dit boek niet verder bespro-

ken.
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systemd
Sinds een aantal jaar maakt een aantal Linux-distributies gebruik van systemd als 

init-systeem. Onder deze distributies vallen ook Debian en haar derivaten, zoals Ubun-

tu (maar met Devuan en Knoppix als noemenswaardige uitzonderingen), en Red Hat 

Enterprise Linux en haar derivaten, zoals Fedora en CentOS.

Daemons worden services genoemd in systemd. Confi guratiebestanden in /lib/systemd/

system (Debian) of /usr/lib/systemd/system (CentOS) bepalen hoe de services gestart en 

gestopt moeten worden, en in welke volgorde. Voor het starten en stoppen van services 

wordt het commando systemctl gebruikt:

linux# systemctl start apache2

linux# systemctl stop apache2

Een target is een verzameling gestarte en gestopte services. Hiermee kan de server 

eenvoudig en snel in een bepaalde staat gebracht worden; zo zijn er bijvoorbeeld het 

multi-user.target – het standaard-target voor een server – en het graphical.target – het 

standaard-target voor een desktopcomputer met een grafi sche interface. Wanneer deze 

targets gestart worden, starten en stoppen zij op hun beurt alle services die voor het 

target in kwestie gestart en gestopt moeten worden. Het actieve target wordt achter-

haald met het volgende commando:

linux# systemctl get-default

Meer informatie over het instellen van het standaard-target is te vinden in het hoofd-

stuk over softwarebeheer.

Ook om services toe te voegen aan, en te verwijderen uit het huidige target wordt het 

commando systemctl gebruikt.

linux# systemctl enable apache2

linux# systemctl disable apache2

Het eerste commando voegt een service toe aan het huidige target, en het tweede com-

mando verwijdert een service. Het toevoegen van een service start deze service niet 

automatisch, en het verwijderen van een service stopt deze niet automatisch.

Wanneer een service toegevoegd wordt, wordt in de betreff ende subdirectory van de 

directory /etc/systemd/system een symlink gemaakt naar het confi guratiebestand voor 

de service in /lib/systemd/system of /usr/lib/systemd/system.

Voor een overzicht van de geladen targets en services wordt het commando systemctl 

gebruikt zonder command line parameters.

linux# systemctl

Om de status van een enkele service te zien, is er het volgende commando:

linux# systemctl status apache2
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Andere achtergrondprocessen
Niet alle achtergrondprocessen zijn daemons. Daemons zijn gemaakt om op de ach-

tergrond te draaien; meestal hebben zij ingebouwde functionaliteit om zichzelf naar 

de achtergrond te sturen na het opstarten. Maar ook andere processen kunnen naar de 

achtergrond gestuurd worden.

Neem als voorbeeld het eerder getoonde script voor het kopiëren van afbeeldingen 

van de ene directory naar de andere. Wanneer er honderden afbeeldingen geko pieerd 

moeten worden, kan het lang duren voordat dit script klaar is, en de kans is groot dat 

de gebruiker geen zin heeft om te wachten tot het script klaar is. In dat geval kan de 

gebruiker het commando voor het starten van het script eindigen met een ampersand 

(&); het script wordt dan naar de achtergrond gestuurd en de gebruiker krijgt direct de 

opdrachtregel terug en kan verder werken.

$ /usr/local/bin/copy_images.sh &
[1] 13824
$

De getoonde uitvoer zijn het job id (een volgnummer) tussen blokhaken, en daarachter 

de PID van het proces.

Een lijst met op deze manier naar de achtergrond gestuurde processen kan verkregen 

worden met het commando jobs:

$ jobs
[1]    +    Running    /usr/local/bin/copy_images.sh
[2]    -    Running    find / -type f -name “*x*” > ~/x-files
[3]         Running    sleep 180

Een naar de achtergrond gestuurd proces kan teruggehaald worden naar de voorgrond 

met het commando fg (foreground) gevolgd door het job id:

$ fg 2

Wanneer fg niet gevolgd wordt door een job id, wordt het proces naar de voorgrond 

gehaald dat in de uitvoer van jobs aangegeven wordt met een +.

 2.7 Logbestanden

De directory /var/log bevat veel logbestanden. Dit zijn over het algemeen platte tekst-

bestanden die geopend kunnen worden met pagers zoals more en less.

Op systemen die systemd als init-systeem gebruiken, zijn veel logs vervangen door bi-

naire logs. Deze kunnen niet geopend worden met pagers of text editors, maar alleen 

met de toepassing journalctl.

De logbestanden komen later in dit boek uitgebreider aan bod, in het hoofdstuk over 

monitoring.
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 2.8 Documentatie

Documentatie over concepten, confi guraties en installaties is volop te vinden op inter-

net, en in boeken als dit. Maar soms is het praktisch heel gericht te kunnen zoeken naar 

kleine vingerwijzingen bij het dagelijks gebruik, zoals bijvoorbeeld de toegestane com-

mand-line-parameters van een bepaald commando.

Hoewel ook deze informatie uiteraard op internet te vinden is, is het goed om te weten 

dat vrijwel alle toepassingen bij de installatie ook hun eigen documentatie meenemen. 

En dat het in internetfora vaak niet op prijs gesteld wordt wanneer vragen gesteld wor-

den over zaken die eenvoudig terug te vinden zijn in deze op de server geïnstalleerde 

documentatie.

man en info pagina’s
De populairste vorm van lokale documentatie zijn de man pages; man is daarbij de 

afkorting van manual of handleiding. Er is vrijwel geen toepassing die wordt geïnstal-

leerd zonder man page. Sommige van deze man pages zijn enorm uitgebreid, en andere 

geven alleen wat basisinformatie en verwijzen voor de rest naar een website.

Het commando voor het openen van een man page is eenvoudig:

$ man ls

Bovenstaand commando opent de man page voor de toepassing ls.

Door de man page kan regel voor regel omhoog en omlaag gescrold worden met de 

pijltjestoetsen, en pagina voor pagina met PageUp en PageDown; om helemaal naar het 

begin te gaan, wordt de g aangeslagen, en om helemaal naar het einde te gaan, de G. In 

de man page kan gezocht worden naar een bepaald woord of een bepaalde term door 

de slash (/) aan te slaan, het te zoeken woord in te tikken, en op Enter te drukken. De 

man page wordt gesloten door de q aan te slaan (van quit, Engels voor stoppen).

Meer informatie over het gebruik van man is te vinden in de man page voor man:

$ man man

De man pages zijn verdeeld over negen categorieën of secties:

1 Algemene commando’s.

2 Systeemaanroepen (in het Engels System calls).

3 Bibliotheekfuncties (in het Engels Library functions).

4 FreeBSD: Kernel-interfaces.

Linux: Speciale bestanden, zoals apparaten en drivers.

5 Bestandsformaten, voornamelijk confi guratiebestanden.

6 Spelletjes en screensavers.

7 Diverse.

8 Systeembeheercommando’s.

9 FreeBSD: Kernelontwikkelaars.

Linux: Kernelroutines.

Sommige commando’s of termen komen in meerdere secties voor; de man page voor 

man in sectie 1 legt bijvoorbeeld het gebruik uit van het commando man, terwijl de man 

page voor man in sectie 7 uitlegt hoe man pages gemaakt worden. Wanneer geen sectie-
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nummer opgegeven wordt, doorzoekt man de secties in deze volgorde: 1 8 2 3 4 5 6 7 9; 

de eerst gevonden overeenkomende pagina wordt getoond. Het gewenste sectienum-

mer kan als eerste parameter opgegeven worden:

$ man 7 man

Volgens een veelgebruikte conventie wordt naar man pages verwezen met de naam van 

de man page, direct gevolgd door het sectienummer tussen haakjes. Deze conventie 

wordt ook in dit boek gevolgd. Wanneer verderop in dit boek geschreven wordt ‘Meer 

informatie hierover is te vinden in nanorc(5)’, zal de lezer(es) zonder verdere uitleg 

moeten begrijpen dat dit betekent ‘Meer informatie hierover is te vinden in de man page 

nanorc in sectie 5 van de man pages’, en dat deze man page geopend kan worden met 

het commando

$ man 5 nanorc

Naast man pages wordt ook weleens verwezen naar info pages, hoewel dit formaat 

enigszins aan populariteit lijkt in te boeten; regelmatig zijn de info pages niet meer dan 

kopieën van de man pages over hetzelfde commando. Wanneer projecten wel speciale 

info pages uitbrengen, zijn deze over het algemeen wel veel uitgebreider dan man pages. 

Een ander voordeel van info pages is dat er van pagina naar pagina gelinkt kan worden, 

zowel tussen pagina’s van hetzelfde project als tussen info pages over verschillende 

commando’s.

De documentatie van info is uiteraard als info page beschikbaar:

$ info info

Druk op H voor een lijst met toetsenbindingen voor de navigatie.

Een toetsenbinding is een aan een toets of toetsencombinatie toegewezen actie. Een 

voorbeeld hiervan is de toetsencombinatie Ctrl-C die in veel grafi sche omgevingen 

wordt gebruikt om te kopiëren, maar ook de q-toets om een toepassing te beëindigen is 

een toetsenbinding (of H om een lijst met toetsenbindingen te krijgen).

HTML en tekst
Veel pakketten installeren ook documentatie in HTML- of tekstvorm in de directory’s 

/usr/share/doc of /usr/local/share/doc. Deze bestanden kunnen uiteraard geopend 

worden met commando’s als more en less. In het hoofdstuk over softwarebeheer zal een 

zogenaamde textbased browser worden geïnstalleerd, waarmee  HTML-documenten op 

de console bekeken kunnen worden.

Soms zijn de geïnstalleerde tekstdocumenten gecomprimeerd met gzip of bzip2; in dat 

geval kunnen ze geopend worden met respectievelijk de commando’s zless en bzless.

FreeBSD kent de directory’s /usr/share/examples en /usr/local/share/examples, 

waar veel voorbeelden van scripts, confi guraties en dergelijke geïnstalleerd worden. 

Op Linux-systemen bevinden deze voorbeelden zich veelal in de subdirectory’s van 

/usr/share/doc en /usr/local/share/doc. Dit commando kan gebruikt worden om in de 

directory /usr te zoeken naar alle directory’s met de naam examples:

# find /usr -type d -name examples -print
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Request for Comments (RFC)
Tot slot moeten nog de RFC’s genoemd worden, hoewel deze niet lokaal geïnstalleerd 

worden.

Oorspronkelijk werden deze documenten geschreven door technici en onderzoekers, 

om ter overleg aan hun collega’s aan te bieden voordat bijvoorbeeld een nieuw proto-

col tot standaard werd verheven. In de loop van de afgelopen decennia echter is het 

verworden tot een systeem van documentatie van protocollen en werkwijzen, waarvan 

een deel uiteindelijk een offi  ciële standaard is geworden, en een ander deel een de facto 

standaard is geworden. De RFC’s beschrijven het internet en gerelateerde zaken, en 

beperken zich dus niet tot Unix.

Het is geenszins de bedoeling dat een aankomende, of zelfs vergevorderde systeembe-

heerder alle RFC’s kent. Maar het is goed om op de hoogte te zijn van het bestaan, en 

een systeembeheerder of software-ontwikkelaar die bijvoorbeeld op een gegeven mo-

ment besluit de ins en outs van een bepaald protocol te willen leren kennen, kan niet 

om de RFC’s heen.

Het online addendum bij dit boek bevat een link naar de RFC-editor, de online databa-

se van alle RFC’s.

 2.9 Oefenopdrachten

In deze oefeningen gaan we uit van een virtuele CentOS7-installatie via Virtual Box. 

Wanneer je zelf al gebruikmaakt van een ander virtualisatieprogramma zoals VM- Ware 

gebruik je dit uiteraard als basis. CentOS8 is recenter, maar veel applicaties zijn hiervan 

nog niet opgenomen in de repositories en dat vraagt veel meer confi guratiewerk.

Naast CentOS heb je ook een tweede virtuele machine nodig als client. Dit mag een 

andere Linux- of een Windows-installatie zijn. Door de netwerkinstellingen in Virtual 

Box op NAT-netwerk in te stellen zullen deze twee machines elkaar binnen hetzelfde 

subnet kunnen verbinden.

Oefenopdracht 1

• Download het bestand CentOS Linux DVD ISO van de website www.centos.org. Zorg 

dat je versie 7 downloadt.

• Start de installatie binnen Virtual Box (of een ander virtualisatieprogramma). Zet de 

taal eventueel op Nederlands, pas toetsenbord en tijdinstellingen aan.

• Kies bij Softwareselectie voor de optie Basic Web Server.

• Laat bij Installatiebestemming het systeem Automatisch partitioneren (in een praktijk-

omgeving moet je dit aanpassen, voor deze opdracht is dit niet essentieel) en klik op 

Begin installatie.

• Bedenk een wachtwoord voor root (en onthoud dit!) en maak een gebruiker aan in het 

volgende scherm. Wacht tot de installatie gereed is.


