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Inleiding

Dit  boek is in beginsel geschreven voor eenieder die stap voor stap erva-
ring op wil doen met Linux.. Na een aantal jaren ervaring met verschillen-
de methodes ontstond de behoeft e aan een structurele methode die ook in 
het competentiegerichte onderwijs goed inpasbaar is. Dit boek is geen vol-
ledig Linux-naslagwerk, maar zet aan tot zelfwerkzaamheid bij het verwer-
ven van kennis over het besturingssysteem Linux.
Ondertussen wordt er op verschillende scholen ook op verschillende ni-
veaus kennisgemaakt met Linux, of zelfs reeds een volwaardige basis ge-
legd. Vanaf de derde druk is hier rekening mee gehouden. Vergeleken bij 
de eerste twee uitgaves zijn er lesblokken bijgekomen die goed gebruikt 
kunnen worden in de lessen Besturingssysteem voor niveau 2 en 3 in het 
MBO, en door op een hele structurele manier dieper in te gaan op scripten 
kan er eind niveau 3 of begin niveau 4 een mooie basis gelegd worden voor 
verschillende uitstroomrichtingen. In deze vierde druk zijn er aan de hand 
van het lesmateriaal voor het Linux Essentials examen aanvullingen bijge-
komen zodat dit examen met dit boek vrijwel afgedekt is.
Linux is een dynamisch besturingssysteem. In deze druk zijn de ontwikke-
lingen tot april 2020 verwerkt, voor OpenSuse Leap, versie 15.2 (bèta).
Ik wil de studenten danken die met hun vele kritische opmerkingen over 
de originele taakkaarten (die in het boek omgedoopt zijn tot lesblokken) 
een goede bijdrage hebben geleverd – en niet in de laatste plaats mijn col-
lega’s Ton Heetkamp, Tom Vegelien en George Eijt voor hun kritische blik. 
Ook wil ik Marco Verleun van NASC danken voor zijn inzet en tips om dit 
boek geschikt te maken voor het LPI examen.

LPI

Het eerste examen van LPI voor system administrators (Linux Essentials 
Exam 010) wordt in steeds meer bedrijven als voorwaarde gesteld om te 
mogen solliciteren op een baan als Linux administrator. Het LPI examen 
vraagt een gedegen voorbereiding. Er wordt veel theoretische kennis ver-
wacht.
De stichting NASC, het Netherlands Academy Support Center, stelt zich 
ten doel om scholieren en studenten goed voor te bereiden op een carrière 
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in de ICT – en dus ook docenten. Ter voorbereiding op het eerste LPI exa-
men wordt gebruikgemaakt van de zeer complete en actuele cursus Linux 
Essentials van NDG, Network Development Group (beschikbaar in Net-
Acad). Dit online lesmateriaal voorziet in theo retische hoofdstukken af-
gewisseld met Labs, waar in een virtuele omgeving kennisgemaakt en ge-
oefend kan worden met de Linux Command  Line Interface.
In deze druk is vrijwel alle theorie die in het online lesmateriaal besproken 
wordt verwerkt in oefeningen. Het boek leidt vrijwel volledig op voor het 
examen. Daar waar het tekortschiet, bijvoorbeeld in het deel over netwer-
ken, wordt specifi ek verwezen naar het online lesmateriaal of naar duide-
lijke websites.

Lesblokken

De Linux-lessen zijn opgedeeld in lesblokken. Elk blok beschrijft  kort een 
onderdeel en geeft  daarna een praktijkoefening, opdracht en/of een aantal 
vragen over de stof. De tekst is bondig en er is uitleg van de docent of ver-
dieping via naslagwerken nodig. De lesblokken kunnen het best achter el-
kaar worden doorgewerkt.
Per lesblok staat naast een aanduiding van de tijd die nodig is voor dit 
blok. Ook is vermeld aan welke voorwaarden voldaan moet worden om dit 
blok te kunnen doorlopen. Dit kan hardware of soft ware betreff en, maar 
ook een omgeving die je nodig kunt hebben zoals internet of een Win-
dows-client.
Th eorie  Korte uitleg over het onderwerp, vraagt om verdieping door de 

docent.
Oefening  Hands-on oefening die direct meegedaan moet worden maar 

niet bewaard hoeft  te blijven.
Opdracht  Handeling die verricht moet worden en bewaard moet blijven 

omdat hier in een volgend lesblok op terug kan worden geko-
men.

Vragen  Vragen dienen ter verdieping van de stof. Door het beantwoor-
den van de vragen kun je je verder verdiepen in het onder-
werp.
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Indeling in MBO-niveaus

Niveau 2
Voor niveau 2 zijn de eerste vijf lesblokken zeer geschikt om in de les-
sen Besturingssystemen door te werken. Kennis en voorbereiding van 
de docent is gewenst, Linux zorgt soms voor verrassingen.

Niveau 3
Voor studenten niveau 3 die voor het eerst kennismaken met Linux zijn 
de eerste vier lesblokken ook geschikt voor de lessen Besturingssyste-
men. Indien de lessen onder Netwerken vallen kan gekozen worden 
voor lesblok 01, 02, 06 t/m 17.

Niveau 4
Indien studenten in niveau 2 en/of 3 al kennis hebben gemaakt met 
 Linux kan ervoor gekozen worden vanaf hoofdstuk 18 te beginnen, wel-
licht met een korte, snelle herhaling van de lesblokken over de CLI, 
users en rechten. De niveau-4-student richt zich daarmee vooral op 
scripten en serverbeheer.

Uiteraard kan op verschillende manieren geschoven worden, mede afh an-
kelijk van het aantal uren per leerjaar. Voorkeur verdient om een duidelijk 
overzicht te maken over de lessen en de niveaus zodat de student niet het 
gevoel van herhaling heeft . Al is dit ook niet verkeerd...

Notatie

In het boek wordt gebruik gemaakt van verschillende accentueringen en 
lettertypes om structuur aan te brengen in de beschrijving:
Vet  Vetgedrukte tekst wordt gebruikt voor in te voeren commando’s.
Cursief Namen van bestanden en mappen worden cursief weergegeven.
Courier  Lettertype Courier wordt gebruikt voor tekst die letterlijk over-

getypt moet worden.

Toetsen

Er kan op twee momenten worden getoetst: halverwege (na lesblok 17) een 
schrift elijke kennistoets, aan het eind kan er bijvoorbeeld in een 4 of 8 uur 
durende toets een Linux-server opgebouwd worden naar gestelde eisen. 
Hierbij mag alle achtergrondinformatie gebruikt worden. Toets 2 kan hier-
bij zwaarder tellen dan toets 1.
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Niveaus

Het boek kan op drie niveaus gevolgd worden:
 A  Je hebt nog nooit met Linux gewerkt en je volgt de lesblokken met de dis-

tributie die in het boek gebruikt wordt (Suse), je krijgt de meeste begelei-
ding.

 B  Je hebt al enige ervaring met Linux en je volgt de lesblokken met een eigen 
distributie. Je hebt minder ondersteuning van het boek en de docent.

 C  Je werkt zelf al veel met Linux, je bent al enigszins thuis op de CLI, je ge-
bruikt de lessen om een uitgebreide Linux-server op te bouwen op basis 
van een distributie naar keuze. Je krijgt weinig ondersteuning van de do-
cent. Je maakt wel de eerste schrift elijke toets, de tweede toets wordt een 
cijfer op basis van het verslag van de opgebouwde server. Deze opdracht 
mag met twee of drie studenten worden gemaakt. Je maakt de opdracht die 
na lesblok 37 staat.

Hardware

Studenten voor niveau A en B uit bovenstaande paragraaf moeten de be-
schikking hebben over een computer waarop Linux onvoorwaardelijk ge-
installeerd kan worden. Binnen het lokaal moet een DHCP-server zorgen 
voor een lokaal netwerk en internet aanbieden. Voor niveau C moeten de 
studenten als groepje kunnen beschikken over drie computers, één waar-
op een Linux-client, één waarop een  Linux-server en één waarop Windows 
geïnstalleerd kan worden. Deze machines moeten los van het lokale net-
werk met elkaar kunnen communiceren en een verbinding hebben met het 
internet. Een virtuele omgeving is mogelijk, maar hier wordt in het boek 
niet van uitgegaan. Verwisselbare harde schijven zijn heel goed mogelijk.
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Lesblok  01 Achtergronden

Tijdsduur 2 uur
Doel Achtergronden van Linux leren kennen
Benodigdheden Internet, tekstverwerker
Th eorie Internet, naslagwerken

Doel

In dit eerste lesblok maak je kennis met het ontstaan van Linux. Je moet 
beschikken over een computer met een internetverbinding om de vragen 
te kunnen beantwoorden.

Th eorie

Linux is een open source besturingssysteem. Open source houdt in dat de 
broncode openbaar is. Je mag deze veranderen, aanpassen, maar niet com-
mercieel gebruiken: je geeft  jouw veranderingen weer terug aan de ‘ge-
meenschap’. Free and Open Source Soft ware is de offi  ciële term, FOSS 
(later geworden tot FLOSS, Free Libre Open Source Soft ware; Libre verdui-
delijkt hiermee de term Free). In Chapter 2.3.3 van Linux Essentials wordt 
uitgebreid op licentieschema’s ingezoomd.

GNU (GNU’s Not Unix) is de gemeenschap, 
opgezet door Richard Stallman, die erop 
gericht is soft ware te ontwikkelen zonder 
dure licenties, veelal in samenwerking met de 
FSF, Free Soft ware Foundation. Niet zonder 
licentie: GNU heeft  een licentie ontwikkeld, 
GPL, General Public Licence, die vastlegt dat 
open source soft ware na aanpassing openbaar 
moet blijven (copy-left ), ondertussen versie 2, 
GPLv2. Dit in tegenstelling tot de End User 
License Agreement (EULA) van Microsoft  die bijvoorbeeld bepaalt dat je 
de soft ware maar op één computer mag installeren.

Het GNU-logo
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Om ontwikkelaars (bedrijven) de mogelijkheid te bieden open  source soft -
ware te koppelen aan commerciële soft ware is er de LGPL, Lesser  General 
Public License, waaronder ‘half gesloten’ soft ware valt.

Linus Torvalds, een Finse student aan de Universiteit van Helsinki, waar 
hij les had van de Nederlandse professor Tannenbaum, was niet tevreden 
over het besturingssysteem Minix en ontwikkelde in korte tijd een eigen 
besturingssysteem. Deze kernel, geschreven in de programmeertaal C, uit-
gebreid met GNU-soft ware, is vanaf 1991 wijd verspreid over de hele we-
reld onder de naam Linux.

Linus Torvalds en Richard Stallman

Unix

In tegenstelling tot wat de naam wellicht doet verwachten is Linux geen va-
riant op Unix. Unix is eigendom van de Open Group en alleen soft ware 
die door deze Open Group gecertifi ceerd is mag zich Unix noemen. Hoe-
wel Linux veel gelijkenissen vertoont met Unix mag het zich hier niet on-
der scharen.
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Distro’s

Er zijn veel verschillende distributies. De meest bekende met een aantal 
kenmerken zijn:

•  Red Hat, ontwikkelaars van de RPM, de Red Hat Packetmanager, waarover 
later meer. Veel gebruikt in het bedrijfsleven vanwege de goede ondersteu-
ning van hun Enterprise-versie. Afgeleiden hiervan zijn CentOS, Fedora 
en Scientifi c Linux.

•  Debian, degelijke distributie die uitsluitend open source soft ware distri-
bueert. Op basis hiervan zijn Ubuntu en Linux Mint veelgebruikte desk-
top-distributies.

•  Open Suse, afgeleid van Slackware, ooit door Novell overgenomen nadat 
deze markt instortte, die naast de open source versie ook een enterprise-
versie distribueert.

Bronnen

Veel is te vinden op een uitgebreide Wiki over Linux, http://nl.wikipedia.
org/wiki/Linux (Nederlandstalig) en in de boeken van Sander van Vugt 
(www.sandervanvugt.com).

Tux

Linus Torvalds bedacht een pinguïn als logo voor  Linux. 
Hij schreef een wedstrijd uit met als opdracht een 
tevreden kijkende weldoorvoede pinguïn te ontwer-
pen. Tux is de mascotte geworden, op het internet zijn 
vele fantasierijke variaties te vinden.
 Het TUX-logo

Discussie

 1  Wat zijn voor- en nadelen van Linux?
 2  Waarom zouden er zoveel verschillende distributies van Linux zijn ont-

staan?
 3  Het examenmateriaal voor Linux Essentials bespreekt in Chapter 1 uitge-

breid wanneer het goed is om voor welk systeem te kiezen. Aan de orde 
komen de besturingssystemen Windows, Apple OS X (gebaseerd op Unix 
en FreeBSD), BSD (OpenBSD, FreeBSD, NetBSD), Oracle Solaris, IBM 
AIX, HP UX en Android (Dalvik, een Linux-versie die niet door de GNU 
ontwikkeld is).
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Waarom maak je welke keuze? Denk hierbij aan client-server, hardware, 
compatibiliteit, release cycle / maintenance cycle (hoe vaak komt er een 
nieuwe update, hoe lang blijft  een versie ondersteund?).

Vragen

 1  Noteer naast de 6 bovenstaande nog 5 verschillende Linux-distro’s.
 2  Noteer van twee grote distributies de verschillen.
 3  Linux is open source, ‘gratis’. Ook professionele bedrijven ontwikkelen mee 

aan Linux. Zoek uit hoe deze bedrijven er toch geld aan verdienen.
 4  Zoek uit wat een enterprise-versie is (Suse, RedHat).
 5  Beschrijf de term kernel.
 6  Zoek uit welke kernel-versie op dit moment actueel is.
 7  Beschrijf hoe de nummering van de kernel opgebouwd is en wat de bete-

kenis achter de nummering is.
 8  Noem drie apparaten – maar geen computers – die gebruikmaken van 

 Linux.
 9  Zoek het verschil in release-tijd (hoe vaak komt er een nieuwe versie) tus-

sen Fedora en RedHat.
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Lesblok  02 Installatie

Tijdsduur 4 uur
Doel  Computer inrichten met Linux als operating system
Benodigdheden DVD Suse, internetverbinding
Th eorie Internet, naslagwerken

Th eorie

Open Suse is vrij te downloaden. Ter voorbereiding op dit lesblok hebben 
we een installatie-DVD nodig. Op www.opensuse.org is onder ‘Leap’ een 
iso van de meest recente DVD te downloaden.
Je ziet dat er twee versies aangeboden worden. Tot en met versie 13.2 kon je 
alleen kiezen voor Suse Enterprise (de bedrijfsversie) of OpenSuse. In de-
ze laatste versie werden nieuwe, nog niet geheel stabiele applicaties en ver-
nieuwingen uitgeprobeerd.
Sinds 2016 is de naamgeving en de keuze gewijzigd. Je kunt nu kiezen tus-
sen Tumbleweed en Leap.
Tumbleweed is de versie die continue geüpdatet wordt en bevat instabie-
le pakketten, een soort bètaversie. In dit boek kiezen we voor Leap. Deze is 
minder experimenteel en ligt dichter bij de Enterprise-versie.

Kies voor Leap, klik op Leap installeren en vervolgens voor de eerste optie, 
DVD-image (3,6 GB). Het boek is geschreven voor Suse Leap 15.2. Mocht 
er ondertussen een nieuwe versie aangeboden worden dan is er op de site 
van  Suse nog enige tijd de oudere versie te vinden. Mocht deze niet meer 
beschikbaar zijn, dan is dit boek voor het overgrote deel ook bruikbaar met 
een nieuwe versie.
Suse laat zich eenvoudig grafi sch installeren. Ook als er al een Windows op 
de harde schijf staat zal Suse zich er keurig naast installeren en zorgen voor 
een bootmanager. Zorg in dit geval voor ongeveer 30 Gigabyte vrije ruimte 
(niet geformatteerd, ‘unallocated’), deze ruimte kiest Suse vanzelf om zich 
te installeren. Al moet hier wel bij aangetekend worden dat Windows 10 
met een UEFI BIOS soms vraagt om de instellingen in dit BIOS aan te pas-
sen.
Om een server te installeren koppel je in de praktijk een aantal mappen 
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aan aparte partities. Dit doen we in eerste instantie niet: we installeren op 
de manier die Suse default aangeeft  op een lege harde schijf.
Tijdens de installatie wordt gevraagd of je KDE of Gnome als desktop wilt 
installeren. Dit zijn de twee grootste desktop-managers. Deze twee vragen 
veel van de resources van de computer, er zijn ook lichte desktop-managers 
zoals LXDE, IceWM, XFCE en Enlightenment. Linux kan volledig draaien 
zonder grafi sche omgeving: je werkt dan op de CLI, command line inter-
face, een omgeving die lijkt op DOS. Door voor KDE of Gnome te kiezen 
krijg je een ‘Windows’-achtige omgeving.
Je maakt op bijna alle Linux-installaties twee gebruikers aan: de admini-
strator, ‘root’ geheten, en een gewone gebruiker met beperkte rechten.

Opdracht 1

 1  Zorg voor pen en papier zodat je de instellingen van de confi guratie en 
wachtwoorden op kunt schrijven in een logboek.

 2  Maak de harde schijf leeg (of een deel van minimaal 30 Gigabyte) met een 
programma als Acronis.

 3  Start de computer op met de DVD van Suse.
 4  Kies voor Installation.
 5  Kies voor alle standaardopties, taal mag Nederlands zijn (let op: als je 

de taal wijzigt, verandert ook de toetsenbordinstelling: controleer of dit 
 Engels (VS) is geworden). Mogelijk krijg je een foutmelding die aangeeft  
dat de taal in het Nederlands slechts ten dele wordt ondersteund. Negeer 
deze melding.
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Taal en toetsenbordindeling kiezen

 6  Op de vraag om extra opslagruimte te activeren kies je Nee, als desktop 
kies je Werkstation met KDE Plasma.

 7  Kies de voorgestelde partitionering, maak een gebruiker aan met jouw 
voornaam, haal het vinkje weg bij de koppeling tussen het wachtwoord 
voor gebruiker en systeembeheerder en verwijder het vinkje voor Automa-
tisch aanmelden.
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Nieuwe gebruiker maken

 8  Kies een wachtwoord voor de systeembeheerder (root) en noteer dit in het 
logboek.

 9  Als de installatie klaar is haal je de DVD uit de computer en maak je Op-
dracht 2.

Opdracht 2 – Updaten

Als Suse geïnstalleerd is zul je een melding krijgen dat er pakketten ge-
updatet kunnen worden. Dit updaten kan lang duren en hiervoor moeten 
veel data over het internet verzonden worden.
Doe deze update alleen wanneer je voldoende tijd en bandbreedte hebt, 
overleg eventueel met jouw docent. Updaten is wel verstandig!

Opdracht 3

Verwerk onderstaande vragen en opdrachten in een verslag. Maak het in 
een tekstverwerker onder Linux.

 1  Open een tekstdocument in de tekstverwerker van het Linux-offi  cepakket 
(Libre Offi  ce bijvoorbeeld). Typ op de eerste regel jouw naam en sla dit do-
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cument op onder de naam AchternaamVoornaam.doc. Verwerk in dit do-
cument de onderstaande vragen.

 2  Klik op een browser en controleer of internet werkt. Hoeveel browsers zijn 
er standaard geïnstalleerd?

 3  Ga naar start – computer – Yast – soft warebeheer en controleer of er meer 
browsers zijn. Welke?

 4  Om van grafi sch naar de CLI (command line interface) over te schakelen 
gebruik je <Ctrl>+<Alt>+<F2> tot en met <F6>. Van CLI naar grafi sch: 
<Alt>+<F7>. Druk op <Ctrl>+<Alt>+<F1>, daarna <Alt>+<F2> tot en 
met <Alt>+<F7>. Omschrijf de verschillen. (Let op: wanneer je in Virtual 
Box werkt zijn de sneltoetsen anders, in plaats van <Ctrl>+<Alt> moet je 
de rechter <Ctrl>-toets gebruiken.)

 5  Ga naar de tweede CLI (<Ctrl>+<Alt>+<F2>) en log in met jouw voor-
naam. Het commando om de inhoud van een map te zien is ls (list). Ver-
wisselen van map is cd (change directory). Met cd .. ga je een map om-
hoog. Let op: na een commando komt er altijd een spatie!
Probeer op de CLI jouw verslag te vinden en beschrijf hoe je dat hebt ge-
daan.

 6  Log op de CLI in als root. Als je nog als gebruiker ingelogd bent typ je 
su - (let op: spatie na su; switch user, ook wel super user genoemd, omdat 
je vanzelf root wordt als je na su geen gebruikersnaam invult. Eigenlijk de 
afk orting van su -l). Geef het password voor root.
Het teken - zorgt ervoor dat je automatisch in de home-map van de ge-
bruiker terechtkomt, in dit geval van root. Zonder - kom je in een subshell 
met minder mogelijkheden.
Typ de prompt letterlijk over in het verslag.

 7  Geef het commando cd / (en bevestig met <Enter>). Je zit nu op het hoog-
ste niveau van het systeem. Met ls zie je alle standaardmappen die door het 
sys teem aangemaakt zijn. Noteer deze allemaal.

 8  Zoek op wat het doel van elke map is en maak een korte omschrijving van 
elke map.

 9  Zoek op en beschrijf waarom je tijdens het inrichten van een server be-
paalde mappen aan aparte partities zou koppelen.

 10  Ga terug naar de grafi sche omgeving en bekijk de verschillende program-
ma’s zoals een tekenprogramma, een chat-client, een spreadsheet en een 
presentatieprogramma. Zou je Linux thuis als besturingssysteem kunnen 
gebruiken? Geef aan waarom wel of waarom niet.

 11  Maak het verslag af met een mooie eerste pagina, een inhoudsopgave, de 
antwoorden op de bovenstaande vragen en een nawoord.
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KDE Desktop op Suse
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Lesblok  03 Instellingen in de grafi sche omgeving

Tijdsduur 2 uur
Doel Instellingen beheren in grafi sche omgeving
Benodigdheden Geïnstalleerde computer met Suse Leap
Th eorie Internet, naslagwerken

Th eorie

Je hebt Suse Linux in het vorige lesblok geïnstalleerd. Je hebt dit al een 
beetje bekeken en een aantal opdrachten gemaakt.
Je hebt gezien dat er heel veel verschillende versies (distributies) zijn van 
Linux. Er zijn twee redenen dat we gekozen hebben voor Suse Linux:

•  In het bedrijfsleven is dit samen met Red Hat de meest gebruikte distribu-
tie.

•  Om kennis te maken met Linux heeft  alleen Suse een hele mooie be-
heerstool, YaST, Yet another Setup Tool.
Met het installeren van Suse heb je een volwaardige DesktopPC ingericht, 
maar je zult zien dat de soft ware ook alle tools in zich heeft  om een server 
te bouwen. Met het installeren van OpenSuse heb je dus zowel een comple-
te desktop als een server. Aan ons de keus hoe we dit gaan gebruiken.
In dit lesblok bekijk je in Yast een aantal beheersmogelijkheden en pas je 
ze aan.

Opdracht

Yast vind je door op de KDE-knop linksonder te klikken, vervolgens op 
Toepassingen, Sys teem en dan op Yast.
Als je dit opent zie je dat het root-wachtwoord wordt gevraagd. In Linux 
kan alleen de root belangrijke systeeminstellingen doorvoeren!
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1 Open Yast en log in als root.
Je ziet nu het hoofdvenster van Yast. Dit is een beetje vergelijkbaar met het 
confi guratiescherm van Windows

2 Klik links in het venster op Hardware en rechts op Hardware-informatie. 
Zoek uit welke processor in jouw computer zit, maak hiervan een print-
screen en sla deze op. De knop <Prt Scr> maakt een schermafdruk en slaat 
deze op in de map /home/jouwnaam/Afb eeldingen. Sluit het scherm.

3 Klik nogmaals links op Hardware en nu rechts op Systeemtoetsenbordin-
deling en controleer of jouw toetseninstelling op US internationaal staat. 
Onder Test kun je proberen of @, / en \ op de goede plek zitten. Sluit het 
scherm. Controleer ook andere taalinstellingen.
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4 Klik links op Systeem, rechts op Datum en tijd en controleer of dit klopt. 
Sluit het scherm.

5 Klik links op Systeem, rechts op Bootloader. Wanneer je Linux na Windows 
hebt geïnstalleerd, kun je tijdens het opstarten kiezen tussen Linux en 
Windows. Default staat deze op Linux. Wanneer je dit niet wilt kun je on-
der de tab Opties voor Bootloader de standaard opstartsectie op Windows 
zetten. Doe dit zo mogelijk.

6 Klik op Systeem, Netwerkinstellingen. Klik OK als er een melding komt over 
de netwerkmanager.

7 Ga naar tabblad Algemene opties, zet Methode netwerkinstellingen op 
 Wicked service.

8 Ga naar het tabblad Overzicht, klik op de netwerkkaart en op Bewerken.
9 Controleer of jouw netwerkkaart op Dynamisch Adres DHCP staat. Wan-

neer je opstart en het internet werkt niet, kun je hier vaak problemen op-
lossen. Maak een Print screen en sla deze op. Bekijk de verschillende opties 
van de netwerkinstellingen. Ga uit de netwerkinstellingen door twee keer 
op Annuleren te klikken.

10 Onder Soft ware kun je heel veel soft ware installeren, dat heb je in het vori-
ge lesblok al gezien. Maar wat als je liever met Google Chrome browse, en 
deze zit er niet in? We gaan dit eerst controleren.

11 Ga naar Soft ware, Soft warebeheer en typ in het zoekvak Chrome. Je ziet een 
Google Chrome/Chromium driver maar niet de browser. Ga uit Yast.
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12 Open Firefox, google op Chrome en klik de link aan om Chrome te down-
loaden. Je ziet dat de pagina een downloadmogelijkheid voor Linux geeft !

13 Klik op de download-link en kies voor 64 bit .rpm (voor Fedora/openSUSE)
(tenzij je natuurlijk een 32-bits computer hebt).

14 Laat de default instellingen staan en klik op OK.
15 Volg het stappenplan (als dit lukt...).

Als het gelukt is kun je GoogleChrome opzoeken en gebruiken.
Als het niet lukt komt er meer bij kijken. In dat geval probeer je onder-
staand stappenplan:

1 Ga terug naar de downloadlink en download het rpm-bestand.
2 Open een console (zie vorig lesblok) en ga naar de map Downloads (cd /

home/jouwnaam/Downloads).
3 Typ ls en check of je het Google-bestand ziet.
4 Typ het volgende commando, na goo moet je op <Tab>-toets drukken zo-

dat het commando afgemaakt wordt: rpm -ivh goo <Tab> <Enter>
5 Je krijgt een foutmelding: Chrome heeft  de bibliotheek libappindicator3

  nodig. Deze gaan we installeren.
6 Typ zypper install libappindicator3-1
7 Klik op y als hierom gevraagd wordt.
8 Herhaal stap 4 en installeer hiermee Chrome.
9 Controleer onder Start, Toepassingen, Internet of GoogleChrome geïnstal-

leerd is.

Maak een verslag met screen-shots en lever dit in bij jouw docent.
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Lesblok  04 Instellingen van het bureaublad

Tijdsduur 2 uur
Doel Desktop aanpassen in grafi sche omgeving
Benodigdheden Geïnstalleerde computer met Suse Leap
Th eorie Internet, naslagwerken

Th eorie

In het vorige lesblok hebben we gekeken naar de systeembeheerdersinstel-
lingen, in dit lesblok bekijken we de desktop en passen die aan. In Linux 
zijn er veel mogelijkheden. Standaard heb je al twee desktops.

Oefening

1 Open Firefox
2 Klik op de tweede desktop en open een Offi  ce-applicatie (Writer bijvoor-

beeld).
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3 Schakel heen en weer tussen twee desktops.
4 Typ jouw naam in het Offi  ce-document, maak een printscreen en sla deze 

op.

Dit gaan we mooier en handiger maken.
5 Ga via de startknop naar Toepassingen, Instellingen, Systeeminstellingen en 

klik onder Werkruimte op Gedrag van werkruimte.
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6 Voeg onder Virtuele bureaubladen twee extra toe en noem deze Bureaublad 
3 en 4.

Tip: Elk venster kun je indien nodig groter en kleiner maken. Ook kun je 
een heel venster verschuiven door de <Alt>-toets ingedrukt te houden en 
vervolgens met de muis het venster te bewegen.

7 Stel op dit tabblad Opties in op Animatie met bureaubladkubus.
8 Klik op Toepassen en controleer  of je met <Ctrl>+<F1> t/m <F4> kunt 

schakelen tussen de verschillende bureaubladen.
9 Ga naar Bureaubladeff ecten en zet Bureaubladkubus aan. Probeer dit uit 

met de toetsencombinatie <Ctrl>+<F11>. Met de pijltjestoetsen kun je de 
kubus laten draaien.

10 Zet op vier bureaubladen verschillende programma’s open en ga met de 
pijltjestoetsen of via <Ctrl>+<F1> t/m <F4> door de verschillende bureau-
bladen.

11 Klik op Nieuwe eff ecten ophalen en installeer alle eff ecten.
12 Probeer verschillende eff ecten uit.

Als je in YouTube zoekt op “Suse Desktop Eff ects” of op “Compiz”, het pro-
gramma dat dit kunstje verzorgt, kun je veel mogelijkheden zien die met 
verschillende eff ecten in te stellen zijn. Niet alles kun je makkelijk na-
maken, een en ander is ook afh ankelijk van de default instellingen.
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Uiteraard moet je als Linux-gebruiker weten hoe je instellingen van taal, 
beeldscherm enzovoort kunt aanpassen. In de volgende oefeningen leer je 
waar deze opties te vinden zijn.

1 Ga in het venster Systeeminstellingen naar Regionale instellingen en check 
of de spellingcontrole op Nederlands staat. Ook hier kun je datum en tijd 
aanpassen.

2 Ga in het venster Systeeminstellingen naar Toepassingen. Hier kun je onder 
meer de standaardprogramma’s kiezen. Wanneer je Chrome hebt geïnstal-
leerd kun je deze hier als default instellen.

3 Ga in het venster Systeeminstellingen naar Accountdetails en bekijk de mo-
gelijkheden om gebruikersinstellingen aan te passen.

4 Ga in het venster Systeeminstellingen naar Scherm en monitor, probeer een 
andere resolutie in te stellen.

5 Ga in het venster Systeeminstellingen naar Instellingen (onder Netwerk). Je 
kunt hier de cookies-instellingen aanpassen. Door een vink te zetten bij 
Tot het einde van de sessie worden cookies na het browsen verwijderd.

Opdracht 1

Maak jouw desktop zo persoonlijk mogelijk en verwerk dit met print-
screens in een verslag. Zorg voor een eigen achtergrond, andere iconen en 
de mogelijkheid met sneltoetsen door vier desktops te kunnen scrollen.
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Lesblok  05 Virtual Box

Tijdsduur 2 uur
Doel Windows in Virtual Box installeren
Benodigdheden Geïnstalleerde computer met Suse Leap
Th eorie Internet, naslagwerken

Th eorie

Soms is het handig binnen Linux toch even Windows te kunnen gebrui-
ken. Dit kan virtueel. Er zijn een aantal mogelijkheden. VM-ware wordt in 
het bedrijfsleven veel gebruikt. Om een OS binnen een OS te draaien is er 
ook een heel mooi open-source-alternatief: Virtual Box.
In dit lesblok gaan we op de Linux-installatie Virtual Box installeren om 
hier vervolgens Windows in te draaien.
Op deze virtuele manier kun je verschillende besturingssystemen uitprobe-
ren, maar ook een virtueel netwerk aanleggen om te leren hoe je een Win-
dows- en een Linux-computer met elkaar kunt laten communiceren.
In Linux is dit niet heel eenvoudig, maar als je onderstaande stappen 
nauwkeurig volgt moet het lukken.

Opdracht 1

We installeren eerst Virtual Box.
1 Ga naar YaST, Soft ware, Soft warebeheer en typ virtualbox.
2 Scroll naar beneden tot je alleen Virtual Box ziet staan en zet daar een 

vinkje voor.
3 Klik op Accepteren. Wellicht krijg je een foutmelding: klik op de eerste op-

tie, verwijderen van de virtualbox-guest.

Als alles goed is gegaan heb je nu Oracle Virtual Box op de computer 
staan. Dit gaan we controleren: klik op de Start-knop en typ in het zoek-
venster Virtual. Je moet u het icoon van Virtual Box zien verschijnen:
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4 Klik op Oracle VM Virtual Box.
Het kan zijn dat je een melding krijgt dat jij geen lid bent van de groep 
vboxusers. Als dat zo is moet je de volgende handelingen verrichten.

1 Open een Terminal (Start, Systeem, Terminal systeembeheermodus) en voer 
het root-password in (of log in als root op een console).

2 Geef letterlijk het onderstaande commando, op de plaats van ‘jouwnaam’ 
typ je uiteraard jouw gebruikersnaam:
usermod -aG vboxusers jouwnaam (waarbij jouwnaam dus jouw eigen 
inlognaam is)
Als het goed is gegaan, is de gebruiker jouwnaam nu lid van de groep 
vbox users.

Log opnieuw in (of start opnieuw op) en start Virtual Box. Je komt in het 
volgende scherm:

1 Klik op Nieuw, geef een naam aan het besturingssysteem en geef aan welke 
versie je wilt installeren. In het volgende scherm geef je voldoende RAM-
geheugen (2 GB bijvoorbeeld), verdere opties laat je zo staan.
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2 Wanneer je terugkomt in het beginscherm klik je op Instellingen.
3 Ga naar Netwerk. Waarschijnlijk is dit gekoppeld aan NAT, wijzig dit in 

Netwerk bridge adapter, hierdoor komt jouw virtuele machine in hetzelfde 
netwerk te hangen als jouw Linux. Klik op OK.

4 Stop de opstart-cd van Windows in de cd-speler.
5 Klik vervolgens op Opslag in het scherm Instellingen, activeer de cd waar 

Windows bij vermeld staat en klik op OK.
Je komt nu in het beginscherm. Klik op Start, volg alle handelingen om 
Windows te installeren.

Opdracht 2

Je hebt nu Windows in Linux geïnstalleerd.
1 Start Windows, zorg dat jouw naam op het bureaublad komt te staan.
2 Maak in Linux een printscreen (of foto) waaruit blijkt dat dit jouw Linux is 

met een virtuele Windows met jouw naam erin.
3 Maak een verslag met deze foto als basis.
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Zo kan het ook: Windows 10, Virtual Box met Suse 13.1, daarin weer 
 Virtual Box met Windows XP.
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Lesblok  06 CLI

Tijdsduur 3 uur
Doel Leren werken op de command line interface
Benodigdheden Geïnstalleerde Linux-distributie
Th eorie Naslagwerken, internet

Th eorie

Op een Linux-server zal in het algemeen geen grafi sche omgeving geïnstal-
leerd worden. Je moet dus handig worden met het werken op de CLI (com-
mand line interface), hoewel je remote ook veel kunt doen met een web-
based grafi sch programma zoals Webmin.
Wen jezelf zoveel mogelijk aan om te werken in tty2 (<Ctrl>+<Alt>+<F2>) 
en niet in een grafi sche console.
Linux kent vele honderden commando’s. De shell zelf heeft  al veel basis-
commando’s, maar tijdens de installatie worden nog veel meer program-
ma’s geïnstalleerd. Door de onderstaande opdrachten stap voor stap te 
doorlopen leer je de meest basale commando’s voor elke Linux-distribu-
tie te gebruikenen zie je hoe en waar verschillende applicaties geïnstalleerd 
zijn.
Een eenvoudig commando bestaat vaak uit drie delen: een korte naam, 
vaak een afk orting (bijvoorbeeld cp voor copy), vervolgens een optie (cp -d 
om een directory te kopiëren) en daarna de informatie (cp -d mapnaam).
Het zal wellicht even wennen zijn om op de CLI te werken. Bedenk hier-
bij dat de snelheid, stabiliteit en controle zulke grote voordelen bieden dat 
zelfs Microsoft  hier een voorbeeld aan genomen heeft  door de PowerShell 
te ontwikkelen (waarvoor Microsoft  overigens een groot aantal Linux-ont-
wikkelaars ingehuurd heeft , maar dit terzijde).

3 gouden Linux-tips
 1  Linux is hoofdlettergevoelig.
 2  Na een commando altijd een spatie.
 3  De <Tab>-toets kun je gebruiken om zowel commando’s als lange be-

standsnamen aan te vullen. (Deze optie is zo handig dat Windows dit van-
af Vista overgenomen heeft .) Een toetsenbord van een gerenommeerde Li-
nux-gebruiker herken je aan de versleten <Tab>-toets.
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Help-pagina’s

Vrijwel elk commando in Linux kent meerdere, soms vele opties. Voor-
beeld: ls geeft  de inhoud van de directory weer, ls -l geeft  een lange lijst 
weer van bestanden ook, maar ls kent veel meer opties.
Om deze niet allemaal uit het hoofd te hoeven leren heeft  Linux zijn  eigen 
manual-pages, op te vragen met het commando man.
Het commando man ls geeft  info over het commando ls. Soms is dit erg 
veel en is het commando --help overzichtelijker. Je oefent ze straks beide.

Oefeningen

 1  Ga naar de console (<Ctrl>+<Alt>+<F2>) en log in als root.
 2  Typ man man (je vraagt de manual op van het commando man) (met q 

(quit) sluit je de manual weer af).
 3  Typ man ls en bekijk de opties. Wat doet ls -S? In het volgende lesblok 

gaan we dieper in op hoe je de manual moet lezen.
 4  Typ ls --help. Bekijk de informatie. Is er verschil met vraag 3?
 5  Het commando ls kent veel opties zoals je ziet. Een aantal belangrijke op-

ties zijn:
ls -a laat alle bestanden zien, ook de hidden fi les (die beginnen met een 
punt).
ls -l laat een lange lijst zien, inclusief rechten, hierover later meer in het les-
blok Rechten.
ls -lh (h staat voor human) laat de bestandsgrootte in makkelijker leesbaar 
formaat zien.
ls -ld geeft  alleen de directory weer waar je op dit moment in zit, dus niet 
de inhoud.
ls -R (recursief) geeft  ook alle submappen weer.
ls -S (sorteren op grootte).
ls -r (reverse, omkeren van sorteren).
Probeer al deze commando’s uit. Maak ook een combinatie, probeer ls -lS 
en daarna ls -lrS.

 6 Met ls vraag je een lijst op van de bestanden en mappen, maar er zijn 
meer commando’s die met ls beginnen. Typ ls <Tab><Tab>. Je ziet nu 
een lijst met ongeveer 18 commando’s die beginnen met ls. Typ een b en 
druk weer twee keer op de <Tab>-toets. Nu zie je drie commando’s die met 
lsb beginnen. Om nu het commando lsblk te geven hoef je alleen nog 
de letter l te typen, daarna op <Tab> en vervolgens op <Enter> te druk-
ken. Het commando  lsblk wordt nu afgemaakt en uitgevoerd. Je ziet nu 
de block devices in jouw computer (lsblk = list block devices) oft ewel de 
harde schijven, partities en cd-rom’s.
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 7  Om de informatie van de netwerkkaart te bekijken/wijzigen gebruik je het 
commando ip addr show. Bekijk de info. Wat is jouw IP-adres? Wat is het 
MAC adres? (Wellicht ken je het commando ifconfi g om de netwerkkaart 
te bewerken, hoewel het in oudere distributies nog wel aanwezig is, wordt 
dit vanaf kernel 2.0 niet meer geadviseerd te gebruiken. Bij Suse is het van-
af Leap15 helemaal verdwenen.)

 8  Bekijk de helpfi le van ip met het commando man ip. Je krijgt de vraag of je 
manualpage 8 of 7 wilt openen. De asterisk bij 8 geeft  al aan dat dit de de-
fault is. Typ 8 (of wacht totdat deze geopend wordt) en bekijk de verschil-
lende mogelijkheden van het commando ip.

 9  Met het commando cd kun je bladeren door de directory’s. Om in één keer 
naar een directory te gaan moet je het hele pad intypen, inclusief de root 
(/).
 Typ cd /var/log. Je zit nu in de map log, die weer in de map var zit, wel-
ke op de root staat.
Controleer het pad met het commando pwd, print working directory.
 Het kan ook stap voor stap, typ na elkaar:
 cd /
 cd var
 cd log
 Controleer met pwd.
De tilde (~) is het teken voor de home-map van de huidige gebruiker. Met 
het commando cd ~ kom je hier altijd terecht.
Typ cd ~
Controleer met pwd waar je je bevindt.

 10  Met het commando mkdir maak je een nieuwe directory.
 Ga naar de map /tmp. Geef het volgende commando:
mkdir DitIsEenMapMetEenHeleLangeNaam
Controleer met ls of deze map gemaakt is.
Ga naar de map met het commando cd (denk aan de <Tab>-toets).
Als je in de map zit, typ je exact het volgende commando over:
echo "dit is een nieuw bestand"  >  nieuw
Geef het commando ls, wat zie je?
Je kunt met het echo-commando en het pijltje (>) dus een nieuw bestand 
aanmaken.
Typ cat nieuw. Wat zie je?
Je kunt met cat een bestand uitlezen.
Bestanden verwijderen doe je met rm (remove). Directory’s verwijder je 
met rm -d, maar alleen als de directory leeg is. Handiger, maar ook gevaar-
lijker is rm -r (recursief). Dit commando verwijdert zonder te vragen een 
bestand en map met inhoud! Voor de zekerheid kun je rm -i gebruiken, je 
krijgt de vraag of je de fi le werkelijk wilt verwijderen. Antwoorden met y 
of n.
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 Ga naar de map /tmp en verwijder de map DitIsEen... inclusief het bestand 
nieuw in één keer. Controleer met ls of de map verwijderd is.

 11  We zagen al dat je met cat een bestand uit kunt lezen. In de map /etc zit het 
confi guratiebestand fstab. Om dit uit te lezen typ je het commando cat 
/etc/fstab.
Om te zien welke OS-versie je geïnstalleerd hebt typ je 
cat /etc/os-release (of natuurlijk cat /etc/os<Tab>)
 Soms is een bestand te groot om in één keer met cat uitgelezen te kunnen 
worden. Bijvoorbeeld het bestand /etc/protocols. Bekijk dit bestand met cat.
 Wanneer een bestand te groot is laten we de uitvoer van cat niet recht-
streeks naar het beeldscherm uitvoeren, maar via een ander programma, 
Less. Hiermee kunnen we pagina voor pagina door het bestand bladeren. 
Dit doen we door middel van het doorsluis-commando (piping): het verti-
cale streepje boven de backslash: |.
 Typ cat /etc/protocols | less
 Met de spatiebalk kun je nu door het bestand bladeren. Met q sluit je Less 
af. (In plaats van Less kun je ook More gebruiken, een soortgelijk pro-
gramma met iets minder mogelijkheden: Less is more.)
 Het doorsluisteken zorgt ervoor dat de uitvoer van het eerste programma 
als invoer voor het tweede programma wordt gebruikt. Zo kun je meerdere 
programma’s aan elkaar koppelen.

 12  De laatste tien regels van een bestand bekijk je met tail, de eerste met head 
(head /etc/protocols). Een mooie, veelgebruikte optie met tail is het com-
mando tail -f waarmee je on the fl y een logbestand kunt bekijken.
 Typ tail -f /var/log/audit/audit.log. Dit bestand houdt bij 
wie er goed, dan wel verkeerd inlogt. Ga naar een andere console met 
<Ctrl>+<Alt>+<F4> en probeer in te loggen als root met een fout wacht-
woord. Ga terug naar de vorige console en bekijk of dit aan het eind van 
het bestand te zien is. Sluit af met <Ctrl>+<c>.
Head en tail kun je ook combineren met het commando ls.
Typ ls /etc | head -20
Je ziet de eerste 20 regels van de output van ls. Zeker weten dat het er 20 
zijn? Dat gaan we niet tellen, we gebruiken een tweede pipe en voeren de 
output uit in het commando nl (number lines):
Typ ls /etc | head -20 | nl en bekijk het resultaat.
(In de man vind je de optie -n -20 terug. Bij tail werkt dit hetzelfde als al-
leen -20, bij head betekent dat ‘alles behalve de laatste 20 regels!’. Tail -n 
+20 laat dan weer alles zien vanaf regel 20. Leuke examenvraag!)

 13  Een bestand kopiëren doe je met cp (copy). Maak altijd een backup van 
een confi guratiebestand voordat je een wijziging aanbrengt: een kleine fout 
en Linux start niet meer op: copy overschrijft  een bestand zonder te vragen 
of je dat echt wilt. Wellicht een paar handige opties voor cp:
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• cp -i vraagt wel of een bestand overschreven moet worden, antwoorden 
met y of n.

• cp -n geeft  gelijk de no-optie mee, oft ewel een bestand wordt nooit over-
schreven.
We gaan een backup van het bestand fstab maken, te vinden in de map /etc:
cp /etc/fstab  /etc/fstab.back
Controleer of deze twee bestanden zich in de map /etc bevinden.

 14 Ondertussen heb je al een aantal commando’s getypt. Deze worden bijge-
houden en je kunt de getypte commando’s ook opvragen met het comman-
do history.

• Typ history en je ziet een lijst van commando’s, in beeld het laatste. Om 
vanaf het eerste commando te kijken typ je history | less. Met de spa-
tiebalk kun je pagina voor pagina verder bladeren.
Voor elk commando zie je een nummer, gevolgd door datum en tijd wan-
neer je dat commando in hebt gevoerd. Door een uitroepteken met dit 
nummer als commando in te typen wordt het bijbehorende commando 
weer uitgevoerd.
We gaan het commando uit opdracht 12 (tail -f ...) nog een keer uitvoeren 
maar nu zonder het in te typen.

• Typ history
De output kan zijn:
595  2020-05-05 20:44:32 tail -f /var/log/audit/audit.log
In dit geval kun je het commando opnieuw uitvoeren door !595  in te ty-
pen

• Zoek het nummer bij jouw tail-commando en voer dit uit.
• Typ twee keer een uitroepteken (!!) en kijk wat er gebeurt: het laatste 

commando wordt nogmaals uitgevoerd.
• Typ ls
• Typ !tail en kijk wat er gebeurt: het laatste commando dat met tail be-

gint wordt nog een keer uitgevoerd!
Wil je weten hoeveel commando’s er opgeslagen worden? Dit kunnen we 
opvragen door de HISTSIZE (history size) variabele aan te roepen.

• Typ $HISTSIZE
Waarschijnlijk is de output 1000, oft ewel de laatste 1000 commando’s wor-
den opgeslagen. Niet voldoende? Dan maken we er 1200 van.

• Typ HISTSIZE=1200
Controleer met $HISTSIZE of de output aangepast is.
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Opdrachten

 1  Maak in een Linux-tekstverwerker een overzicht van alle tot nu toe geleer-
de commando’s met hun betekenis en sla dit op onder de naam Comman-
do’s in jouw homedirectory.

 2  Zoek op welke optie je nodig hebt om bij het commando ls ook de eigen-
schappen en de verborgen bestanden te zien.

 3  Maak in de map /home de onderstaande mappenstructuur:

Mappenstructuur

 4  Leg uit waarom je op een server geen GUI installeert.
 5  Je bent ingelogd als root. Je wilt wisselen naar de gebruiker Frits. Wat is het 

commando?
 6  Waarom is het onverstandig om grafi sch als root ingelogd te zijn?
 7  In de map /etc/X11 staat het bestand xorg.conf.install. Jij staat in de map 

/root. Je wilt dit backuppen. Wat is het commando?
 8  Als we het bestand fstab willen wijzigen, maken we eerst een backup van 

dat bestand:
cp -v /etc/fstab /etc/fstab.back (-v staat voor verbose, uitge-
breid, dit geeft  weer of het gelukt is)
Controleer of de backup zich in de map /etc bevindt.
Verplaatsen (of hernoemen) van een bestand doe je met mv (move).
Het commando mv overschrijft  eenzelfde bestand zonder te vragen of je 
dit echt wilt. Een aantal handige opties om te kennen met mv:
mv -i vraagt of je een bestaand bestand wilt overschrijven, antwoorden 
met y of n.
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mv -n geeft  de no-optie mee, oft ewel een bestaand bestand wordt nooit 
overschreven.
mv -v laat in de output zien of het verplaatsen gelukt is.

 9 Met het commando cal kun je een kalender opvragen.
• Typ cal
• Typ cal 2018
• Zoek met het commando man cal op hoe je een kalender van 2019 op kunt 

vragen met alle weeknummers.
 10 Met het commando cd .. ga je een map omhoog. Tussen de cd en de .. 

moet één spatie staan: één van de gouden regels. Dit zou betekenen dat cd.. 
(zonder spatie) niet moet werken.

• Probeer dit uit.
Je hebt gemerkt dat beide commando’s een map omhoog gaan. Dit komt 
omdat Suse voor ons gemak een alias aangemaakt heeft . Dit gaan we nader 
onderzoeken.

• Typ het commando alias
• Constateer dat één van de regels als output geeft  alias cd..='cd ..'

Oft ewel het commando cd.. werkt gewoon omdat er een soort sneltoets 
voor gemaakt is. Hier kunnen we natuurlijk gebruik van maken. Het com-
mando om de computer vanuit de CLI snel uit te zetten is shutdown -h 
now. Veel te veel typewerk. Hiervoor gaan we een alias maken die ervoor 
zorgt dat we alleen uit hoeven te typen om de computer uit te zetten.

• Typ alias uit='shutdown -h now'
• Controleer met het commando alias of deze in de lijst staat.

Eén probleem: wanneer we uit- en weer inloggen is onze alias verdwenen...
Het alias-commando moet elke keer ingevoerd worden om er gebruik van 
te kunnen maken. Dat kan natuurlijk ook geautomatiseerd worden door 
dit commando in het .profi le-bestand van de gebruiker te typen, maar hier-
over later meer.

• Zet de computer uit met het commando uit
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Lesblok  07 Handige  commando’s

Tijdsduur 2 uur
Doel Commando’s leren
Benodigdheden Linux-distributie
Th eorie Lesblok 6

In dit lesblok vind je commando’s die handig zijn om te weten maar ook 
goed om te kennen voor het Linux Essentials examen.

PATH

Applicaties zijn op verschillende plekken geïnstalleerd. We gaan een aan-
tal plekken bekijken die Linux doorzoekt wanneer een commando gegeven 
wordt. Met het commando $PATH worden alle zoekpaden weergegeven.
Typ echo $PATH
Als eerste zoekpad zie je /sbin.
Ga naar deze map (cd /sbin).
Bekijk de inhoud van deze map (ls).
Je ziet grote hoeveelheid scripts, verwijzingen en applicaties die als com-
mando uitgevoerd kunnen worden.
Bekijk nog een aantal andere mappen zoals /bin /usr/sbin.
Met het commando PATH=/... zou je een pad toe kunnen voegen. In de 
praktijk zal dit niet snel voorkomen.

Which

Om een geïnstalleerd programma terug te vinden is which een handige 
tool:

• Typ which ls
Je ziet dat ls in /usr/bin te vinden is.

• Typ which cd
Je ziet dat cd niet gevonden is in de verschillende paden. Dat klopt: cd is 
een shell-commando. Dit is wel te zien met type.

• Typ type cd
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Je ziet dat de output aangeeft  dat het een shell-commando is.
• Typ type ls

Merk het verschil op tussen type en which.

Who

Met het commando who kun je zien wie er op welke console ingelogd is.
Ga met <Alt>+<F4> naar scherm 4.
Log hier in onder jouw naam.
Ga terug naar het scherm waar je als root ingelogd bent.

• Typ who.
Alleen het commando w geeft  nog meer informatie.

• Typ w en bekijk de output.

Commando’s koppelen

Het is op verschillende manieren mogelijk om commando’s achter elkaar 
uit te voeren.

• Met een punt-komma (;): de commando’s worden na elkaar uitgevoerd:
Typ cal 2020; cal 2021

•  Met een dubbele ampersand (&&): het tweede commando wordt pas uitge-
voerd als het eerste succesvol uitgevoerd is.
Ga naar de map /etc (cd /etc).
typ cat fstab && echo Gelukt
Je ziet dat het bestand fstab uitgelezen is en dat er op de laatste regel Gelukt 
staat. Omdat het eerste commando gelukt is wordt het tweede commando 
uitgevoerd. Wat als het eerste commando niet lukt?
typ cat FSTAB && echo Gelukt
Je ziet dat het eerste commando niet gelukt is, dus wordt het tweede ook 
niet uitgevoerd.

•  Met een dubbele pipe (||): als het eerste commando succesvol is, wordt het 
tweede commando niet meer uitgevoerd. Het tweede commando wordt 
pas uitgevoerd als het eerste mislukt.
Je zit nog in de map /etc.
Typ cat fstab || echo Mislukt
Je ziet dat het eerste commando gelukt is, het tweede commando wordt 
dus niet uitgevoerd.
Typ cat FSTAB || echo Mislukt
Je ziet nu dat het eerste commando niet gelukt is en er Mislukt op het 
beeldscherm staat.
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SORT

Met sort kun je een bestand sorteren. Dit kan handig zijn wanneer je een 
bestand met verschillende kolommen hebt en je wilt dit op een bepaal-
de kolom alfabetiseren. We proberen het uit met een voorbeeld. Het com-
mando ls -al produceert output in verschillende kolommen. We gaan eerst 
een bestand maken met als inhoud de output van ls -al /.
Ga naar de map /tmp (cd /tmp)
Typ ls -al > Tree
Bekijk het bestand Tree (cat Tree).
Bekijk het bestand met sort (sort Tree) en constateer, hoewel het mis-
schien lastig te zien is, dat de output nu gesorteerd is op de eerste kolom.
Je ziet negen verschillende kolommen. We gaan eerst proberen de laat-
ste kolom op alfabet te rangschikken, dit is kolom 9. Deze kolom geven we 
aan met de optie -k 9

• Typ sort -k 9 Tree en bekijk het resultaat.
Omgekeerd sorteren kan ook: gebruik de optie -r (reverse).

• Typ sort -r -k 9 Tree en bekijk het resultaat.
Om eerst op jaartal en vervolgens op datum te sorteren (kolom 8 en kolom 
7) moeten we twee keer de optie -k gebruiken. Bovendien moeten we dan 
ook aangeven dat we de kolom willen beginnen en afsluiten (8 wordt dan 
8,8 en 7 wordt dan 7,7). Door de n te gebruiken geven we aan dat we nu-
meriek willen sorteren. Kolom 7 zijn alleen getallen. Kolom 8 zijn ook ge-
tallen maar door de verschillende notaties kunnen we deze beter tekstueel 
sorteren. Probeer met deze uitleg onderstaand commando te begrijpen en 
probeer het daarna uit.

• Typ sort -k 8,8  -k 7,7n Tree
Bekijk het resultaat. Kolom 8 moet van laag naar hoog gesorteerd zijn, 
daarna kolom 7, ook van laag naar hoog. Of dit een logische output is laten 
we in het midden.
Het sorteren gebeurt alleen in beeld, maar we kunnen dit natuurlijk ook 
wegschrijven naar een ander bestand:

• Typ sort -k 8,8 -k 7,7n Tree > TreeGesorteerd
Bekijk dit zojuist aangemaakte bestand (cat TreeGesorteerd).
Sort ziet meerdere kolommen omdat deze gescheiden zijn door witruim-
te. Soms zijn kolommen gescheiden door een dubbele punt (:), zoals de 
passwd fi le. Dan kan de optie -t: meegegeven worden.

• Typ cat /etc/passwd en bekijk de output. We zien dat de kolommen 
door een : gescheiden zijn. Het volgende commando sorteert op de derde 
kolom.

• Typ sort -t: -k3n /etc/passwd
Controleer of dit klopt.
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Cut

Wil je alleen een bepaalde kolom of een aantal kolommen (bijvoorbeeld uit 
een grote database-fi le) zien? Dan gebruiken we het commando cut.
Cut knipt de kolom die we willen uit het bestand en voert die uit naar 
de output (ons scherm of een ander bestand). Bij cut moeten we aange-
ven hoe onze kolommen gescheiden zijn. Dit doen we met de optie -d. In 
ons geval is het bestand Tree gescheiden door spaties en geven we de optie 
-d `  ` mee. Dit levert bij ons bestand een probleem op omdat er soms dub-
bele spaties tussen de kolommen staan.
Met -f kunnen we de kolom aangeven die we willen zien: -f5 brengt alleen 
kolom 5 in beeld, -f5,7-9 brengt kolom 5, 7, 8 en 9 in beeld. We gaan het 
proberen:

• Typ cut -d ‘  ‘ -f5 Tree
Je ziet dat de output niet correct is vanwege de dubbele spaties. Een be-
stand dat door tekens gescheiden is (zoals een database-fi le) is een geschik-
ter object.
We proberen het uit op de password-fi le: we willen kolom 3, 5, 6 en 7 zien:

• Typ cut -d: -f3,5-7 /etc/passwd.
Controleer of het gelukt is.

We zijn nog niet tevreden over de uitkomst uit ons Tree-bestand. Natuur-
lijk is er een andere oplossing: in een tekstbestand is het aantal tekens per 
regel gelijk. Met de optie -c (character) kunnen we de letters die we willen 
zien per regel aangeven. Dan kunnen we kolom 5, 7, 8 en 9 aangeven als het 
aantal letters dat we willen zien. Dit wordt alleen even tellen... hoewel het 
bestand openen in Vi ons hierbij behulpzaam kan zijn.
Wanneer je alles hebt gedaan zoals boven beschreven dan moet het volgen-
de commando uitkomst bieden. Lees het eerst door om te kijken of je het 
begrijpt.

• Typ cut -c 26-30,35- Tree en bekijk het resultaat.

Getent (get entry)

Om uit de passwd- of shadow-fi le een record te laten zien kun je getent 
gebruiken. getent passwd root brengt de entry root uit de fi le passwd in 
beeld.
Ga naar de map /etc.
Probeer de entry met jouw eigen naam uit de shadow-fi le te fi lteren.
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WC (Word Count)

Word count telt zoals de naam al aangeeft  het aantal woorden in een be-
stand. Maar het doet meer, dit gaan we proberen:
Ga naar /tmp.

• Typ wc Tree
In de output zien we 4 kolommen: het aantal regels, het aantal woorden, 
het aantal bytes (= het aantal letters in een tekstbestand) en de naam van 
het bestand. Dat laatste is handig omdat we ook meerdere bestanden tege-
lijk kunnen bekijken:

• Typ wc Tree TreeGesorteerd
Bekijk de output. Is het logisch dat deze twee bestanden even groot zijn?

Xargs

Xargs is een commando dat standaard input om kan zetten naar output 
voor een commando. We gaan hier niet dieper op in. Het examenmateriaal 
voor Linux Essentials geeft  wel een voorbeeld waarin xargs gebruikt kan 
worden:
Als je bijvoorbeeld zoveel bestanden tegelijk weg wilt gooien dat je de fout-
melding krijgt ‘Argument list too long’, dan kun je xargs gebruiken, omdat 
dit commando de output opbreekt in delen en die vervolgens bewerkt.
Stel je gooit met het commando rm * heel veel bestanden weg en je krijgt 
bovenstaande foutmelding. Met ls | xargs rm voer je de output van ls in 
xargs in, deze zorgt ervoor dat de lijst opgedeeld wordt in stukken zodat 
rm deze kan verwijderen.
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Th eorie Vi

Op de CLI levert elke Linux-distro een aantal teksteditors mee. Eenvoudi-
ge zijn Nano en Pico (de eerste is ook standaard op Open Suse te vinden), 
krachtige zijn Emacs en Vi. Met deze laatste, Vi, gaan we leren werken. Een 
hele Spartaanse editor waarmee je even moet oefenen om ermee te kunnen 
werken. Een editor met ongekend veel mogelijkheden (dikke boeken zijn 
erover geschreven) waarvan we de meest elementaire behandelen. Vi wordt 
op alle distro’s standaard geïnstalleerd. Een andere veelgebruikte krachtige 
editor is Emacs. Op Suse is deze niet standaard geïnstalleerd, je kunt deze 
altijd later installeren, maar eerst leren we werken met Vi.
 Als je de editor opent zijn er twee modi: de commandomodus en de 
insertmodus (tekst). In de commandomodus 
kun je commando’s typen om op te slaan, af te 
sluiten enzovoort. In de insertmodus kun je 
tekst typen.

Commando’s

vi Vi opstarten
i of <Ins> Overschakelen van commando- naar tekst modus
<Esc> Overschakelen van tekst- naar commandomodus
:wq! Afsluiten met opslaan
:q! Afsluiten zonder opslaan
dd Regel tekst knippen
yy Regel tekst kopiëren
p Plakken
g Naar begin van bestand gaan


