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1 Inleiding

Moet je werkelijk 1000 commando’s kennen om je plan te trekken wanneer je de Linux-
commando prompt1 voorgeschoteld krijgt? Nee, met een gering aantal commando’s kan je al
ontzettend veel realiseren.

“Typing a command is like saying a sentence, while clicking a mouse is equivalent to pointing
a finger in conversation” (Alexandre V. Borovik)

2 Twee weetjes vooraf

Vaak ontstaat frustratie bij het werken met software of besturingssystemen omdat men de
onderliggende filosofie ervan niet kent of erger niet wil kennen. Nochtans kan die onderliggende
filosofie zeer eenvoudig en makkelijk te begrijpen en dus te onthouden zijn.

Een nuttig weetje vooraf: spaties zijn zeer belangrijk in de Linux-wereld, ze worden gebruikt
om commando’s van hun argumenten en argumenten onderling te scheiden. Gebruik daarom
bij voorkeur geen spaties in bestandsnamen maar liever een liggend streepje. Indien je per
se toch een spatie in een naam zou willen: “onze file” dus liever dan “onze file”. Je kan
jezelf veel onnodig tikwerk besparen door gebruik te maken van CTRL-r en file-name- en
command-name-completion d.m.v. de TAB-toets.

Elke file of directory (map) hoort toe aan een eigenaar (owner) en een groep (group). Met het
commando “chown” kan je de eigenaar en/of de groep veranderen, als je daartoe de nodige
rechten hebt. Een paar voorbeelden:

• chown hugo dezefile_is_van_hugo

• chown hugo.users dezefile_is_van_hugo_en_zij_die_tot_de_groep_users_behoren

• chown -R hugo.users deze_directory_met_onderliggende_files

Verder zijn er voor elke file leesrechten (r), schrijfrechten (w) en uitvoeringsrechten (x van
execute), deze rechten zijn instelbaar voor de eigenaar (u van user), de groep (g) en de anderen
(o van others). Staat er bij een file bijvoorbeeld 755 dan betekent dit binair: 111101101, de
user kan deze file derhalve lezen, schrijven of uitvoeren, de groepsleden kunnen hem lezen en
uitvoeren maar niet wijzigen (beschrijven) en de anderen kunnen eveneens alleen maar lezen
en uitvoeren. Een paar voorbeelden:

1. In het Nederlands: de opdrachtregel
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• chmod 755 onzefile
• chmod -R 755 onzedirectory

Merk op dat de x-bit indien toegepast op een directory niet betekent “uitvoerbaar” (hoe zou
je een directory kunnen uitvoeren . . . ) maar “toegankelijk”.

3 Veelgebruikte commando’s

• hoe een (ledige) file aanmaken: touch onze_file

• hoe een tekstfile bekijken: less onze_file

een paar nuttige shortcuts in less:

– 1 venster vooruit: spacebar
– 1 halve venster terug: u
– zoek voorwaarts naar string: /string
– zoek achterwaarts naar string: ?string
– help: h
– verlaat less: q

• hoe een tekstfile bewerken of aanmaken: nano onze_file

• hoe een folder of map (een directory heet dat in Linux-taal) aanmaken: mkdir onze_dir

• hoe een file verplaatsen: mv /home/jan/oefeningen/jan_zijn_file naar /home/luie_piet/

• hoe een file hernoemen: mv onze_oude_file onze_nieuwe_file

• hoe een file copiëren: cp onze_oude_file onze_nieuwe_file

• hoe een file verwijderen: rm onze_file of veiligheidshalve rm -i onze_file

• hoe een directory verwijderen: rm -r onze_dir

Let wel op: “Linux is a butler, not a nanny”, als je het rm-commando geeft als root kan
je je ganse partitie zonder enige vraag naar confirmatie wissen!

• hoe veranderen van directory: cd /home/jan/oefeningen

• hoe de “current directory” bepalen: pwd
• hoe terugkeren naar je homedirectory: cd
• korte notatie voor je homedirectory: ~
• korte notatie voor je current directory: .
• korte notatie voor je parent directory: ..
• terugkeren naar de daarnet gebruikte directory: cd -

• hoe vind ik een file terug?: du -a . |grep -i string_uit_filename

• hoe snel een binaire file als attachment naar je favoriete email-adres sturen:
– uuencode werk.tgz <werk.tgz |mailx -s 'ons zweet' piet.hein@kahosl.be

Opm.: deze methode werkt goed met hotmail-adressen doordat hotmail zich niet

aan de standaarden houdt! Lukt ook met gmail mits er geen files met extensie .bat
.exe ... in het archief zitten

– indien het programma “email” gëınstalleerd is:
email --blank-mail -s ''arbeid adelt'' -attach werk.tgz piet.hein@kahosl.be

• hoe een archief —een tar-ball heet dat in de Linux-wereld— maken?
tar cvfz onze_dir.tgz onze-dir

• hoe een tar-ball uitpakken?
tar xvfz onze_dir.tgz

2



• hoe inloggen op een andere linux-machine voor niet grafische toepassingen:
ssh jan@jeanbox.dyndns.org

• hoe inloggen op een andere linux-machine voor grafische toepassingen:
ssh -X jan@jeanbox.dyndns.org

of
ssh -Y jan@jeanbox.dyndns.org

• hoe een file over netwerk copieren naar een systeem over ssh?
scp onzefile jan@server.dyndns.org:

• hoe een directory over netwerk copieren naar een systeem over ssh?
scp -r onzedirectory jan@server.dyndns.org:

• hoe wordt ik root?: su of sudo -s

• het X-window systeem heeft standaard een copy en paste mechanisme ingebouwd: high-
lighten gebeurt met de linker muis-toets en plakken met de middelste muisstoets. Som-
mige muizen hebben geen middelste muistoets, dan worden linker en rechtermuistoets
samen ingedrukt om de functie van de middelste muistoets na te bootsen. Dit werkte
vroeger ook probleemloos onder Ubuntu, maar sedert Ubuntu 11.04 moet je hiervoor
eenmalig het volgende doen: sudo aptitude install gpointing-device-settings

• het laatste commando krijg je te pakken met !!, handig als je bijvoorbeeld eerst per
ongeluk ifconfig hebt ingegeven en je bedoelde eigenlijk sudo ifconfig of su -c ifconfig,
je tikt dan gewoon in sudo !! of su -c !!

• het argument van je laatste commando krijg je vliegensvlug te pakken met de combinatie
!$ of met ESC .

4 Belangrijke shortcuts

• CTRL-d om een programma netjes af te sluiten
• CTRL-z om een programma naar de background sturen, je haalt het terug met het

foreground-commando: fg
• CTRL-q betekent “continue”, dit maakt een CTRL-s ongedaan, CTRL-s stopt de out-

put!
• emacs-keybindings

– wis het scherm CTRL-l

– wis het commando links van de cursor CTRL-u
– wis het commando rechts van de cursor CTRL-k
– haal laatst gewiste selectie terug CTRL-y

– annuleer de vorige toetsaanslag (=undo) CTRL-_
– wis het laatste woord van het commando links van de cursor CTRL-w
– wis 1 woord rechts van de cursor ESC-d
– zoekin de commandohistoriek (uitgebreider dan !commando) CTRL-r
– wissel de laatste twee karakters links van de cursor om CTRL-t

– plaats de cursor aan het begin van de lijn CTRL-a

– plaats de cursor aan het einde van de lijn CTRL-e

– beweeg 1 woord terug ESC-b of ALT-b
– beweeg 1 woord vooruit ESC-f of ALT-f
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5 Software installeren en systeem up to date houden

Onder Debian (wordt eerst root met het commando su) onder Ubuntu (laat elk commando
voorafgaan door sudo of open eenmalig een root-shell met sudo -i)

• package installeren: apt install mijn_droom_pakket

• package desinstalleren inclusief eventuele configuratiebestanden:
apt purge mijn_droom_pakket

• package desinstalleren zonder configuratiebestanden te verwijderen:
apt remove mijn_droom_pakket

• package zoeken: apt search mijn_droom

• systeem up to date houden: apt update && apt upgrade Merk op dat hierdoor het

volledige operating system en alle geinstalleerde software up to date worden! Eat your
hearts out Bill and Steve.

• nodig voor een LaTeX-installatie:
apt install texlive-latex-base texlive-latex-extra texlive-science-doc texlive-science texlive-lang-other

apt install texlive-lang-european texlive-pictures gnuplot-x11 gv okular evince

apt install transfig gsfonts-x11 gsfonts-other

6 Een paar problemen met oplossingen

In de inleiding werd reeds vermeld dat om frustratie te vermijden het heel belangrijk is
om het systeem van toegangsrechten en ownerships onder linux te begrijpen. Het is echt
niet moeilijk maar vraagt een kleine inspanning om het te leren. Ook bij het archiveren en
comprimeren van bestanden is het belangrijk dat die toegangsrechten en ownerships door
het archiveringsprogramma correct behandeld worden (behouden blijven). Gebruik daarom
altijd het archiveringsprogramma tar onder linux en niet programma’s zoals zip of rar. Wees
u er van bewust dat wanneer bestanden afkomstig zijn van een operating system dat de
linux-toegangsrechten en -ownerships niet kent, linux verplicht wordt zelf toegangsrechten en
-ownerships toe te kennen aan deze bestanden, het gebeurt soms dat dit niet de rechten zijn
waarop u gehoopt had, dus best altijd eens checken en zo nodig aanpassen.

Vaak ontstaan er problemen omdat de regel-eindes verschillen in de linux-, mac- en ms-
werelden:
Volgende linux-commandos bieden een oplossing:
Omzetten van dos- (windows)regeleindes naar linuxregeleindes:
tr -d '\r' < invoerbestand > uitvoerbestand

of
tr -d '\015' <oldfile >newfile

Zo ook kan je een invoerbestand met Mac-regeleindetekens omzetten naar een unixbestand
met het commando:
tr \\r \\n < invoerbestand > uitvoerbestand

Hoe een bestand met unixregeleindes omzetten naar een bestand met dosregeleindes (fromdos
maakt deel uit van het pakket sysutils)?
fromdos -u bestand_met_linux_regeleindes
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