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1 Inleiding

Ergens1 rond de milleniumovergang ontstond het idee een Linux Live-distributie te ontwikke-
len voor de studenten elektronica-ict van het Departement I.I.. Met een Live-distributie wordt
het geheel van een operating system en een verzameling software bedoeld dat bruikbaar is
zonder wat dan ook te moeten installeren op je PC. Op die Live-distributie wilden wij –Bart
Blanckaert en Hugo Coolens– een verzameling van vrije-, open source- en gratis programma’s
zetten die we frequent gebruik(t)en in de opleiding:

• Gnuplot voor niet lineaire fitting, verwerking van meet- en simulatieresulaten tot dege-
lijke grafieken

• XFig voor het tekenen van schema’s , flowcharts . . .
• LATEX voor het maken van rapporten
• Spice voor het simuleren van schakelingen
• Eagle voor het maken van PCBs
• Vipec voor het simuleren van microgolfstructuren
• Java voor . . .
• studentenversie van Matlab 5

De motivatie was:

• niet gebonden te zijn aan licenties
• te ontsnappen aan “vendor lock in”
• niet telkens opnieuw dezelfde pakketten operationeel te moeten maken op andere PCs
• de studenten vertrouwd te maken met open source en vrije software
• de studenten vertrouwd te maken met het fenomeen live-distributie
• het ware potentieel van je hardware demonstreren
• oudere hardware een tweede leven te bezorgen

De eerste live-distributie was gebaseerd op Knoppix van Klaus Knopper en werd “eloix”
genoemd. Het zelf maken van een dergelijke gemodificeerde Knoppix bleek nogal omslachtig
en tijdrovend.

In 2008 werd besloten om met Koen Van Gheluwe een nieuwe versie te baseren op een andere
bijzondere Linux live-distributie: Puppy-linux van Barry Kauler. Dit zijn de doelsstellingen
van Puppy-linux:

• Easily install to USB, Zip or hard drive media.

1. Deze handleiding slaat op versie 1.24 van puppy-eloix, niet alles werd volledig gerealiseerd in versie 2.08
(o.a. LATEX), wie wil meewerken aan een nieuwe versie is welkom!
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• Booting from CD (or DVD), the CD drive is then free for other purposes.
• Booting from CD (or DVD), save everything back to the CD.
• Booting from USB Flash drive, minimise writes to extend life indefinitely.
• Extremely friendly for Linux newbies.
• Boot up and run extraordinarily fast.
• Have all the applications needed for daily use.
• Will just work, no hassles.
• Will breathe new life into old PCs
• Load and run totally in RAM for diskless thin stations

Na enig tweaken en debuggen is zo uiteindelijk puppy-eloix 0.918 gebaseerd op puppy-linux
3.01 ontstaan. Aangezien echter ook de ontwikkelaars van puppy-linux zelf intussen veel verbe-
teringen aangebracht hadden werd besloten om in 2009 een nieuwe versie te maken gebaseerd
op puppy-linux 4.2, dit werd uiteindelijk puppy-eloix 1.24

2 Opstarten

• Plaats de CD in de drive en boot vanaf CD, indien u geen vroegere settings wil “mee-
nemen”, tik dan in: puppy pfix=ram, let op het keyboard staat op dat ogenblik nog in
qwerty-mode (zie les 1 in elke degelijke ICT-opleiding)

• Volgende boodschappen komen op het scherm:
Loading kernel drivers needed to access disk drive . . .
Searching for Puppy files in computer disk drives . . .
en nu het moeilijkste, naargegelang het gebruikte medium en afhankelijk van de com-
patibiliteit van je optische drive met het medium moet je nu een paar minuten wachten:
Loading the ’pup 420.sfs’ main file . . . copying to ram

• Hoe kan ik op het Internet?
– Klik het connect-icoon aan op de desktop
– Kies Internet by network or wireless LAN . . .
– Interfaces → eth0
– Auto DHCP, even wachten
– NETWORK CONFIGURATION OF eth0 SUCCESSFUL!

– Do you want to save the configuration?
– No → Done
– Internet-verbinding is nu in orde

3 Programma’s op puppy-eloix

3.1 Xfig

• dit oerdegelijke tekenpakket bestond reeds voor Unix, niettegenstaande de wat speciale
gebruikersinterface blijft het ongeëvenaard voor het maken van vectortekeningen, de
export naar tig formaten draagt ook bij tot de succesformule.

• Versie 3.2 patchlevel 5
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• Opstarten door aanklikken icoon op de desktop of door het commando xfig -inc in
te tikken op de commandolijn

• Er is een bibliotheek geinstalleerd met Europese symbolen (weerstand, elco, massa . . . )
voor elektronica-componenten (Electronic/Schematic)

• Controleer of de Ruler Units op Imperial (in) staan, daarvoor gaat u naar het drop down
menu Edit → Set units . . . of start xfig op met de optie -inc. Stel voor GRIDMODE
het fijnste raster in, en bij POINT PSN (deze optie verschijnt onderaan het scherm
wanneer je een lijn wil tekenen) ook het fijnste raster. Zoom ook in om het tekenen nog
gemakkelijker te maken.

3.2 Gnuplot

• een schitterend programma voor het maken van allerlei soorten grafieken voorzien van
niet-lineaire fitting

• versie 4.2 patchlevel 3
• opstarten door aanklikken icoon op de desktop of door het commando gnuplot in te

tikken op de commandolijn
• er bestaat een zeer behulpzame gebruikersgroep voor Gnuplot: comp.graphics.apps.

gnuplot, ga eerst eens kijken op groups.google.com of jouw vraag niet al eerder gesteld
werd.

3.3 Tonic point viewer

Een prima powerpointviewer (werkt d.m.v. Java)

3.4 Epdfview

• Een razendsnelle lichtgewicht pdf-viewer en ps-viewer, vervangt acroread en xpdf
• Opstarten door het desktop-icoon aan te klikken of op de commandoregel met één van

de volgende commando’s: epdfviewer, xpdf of acroread

3.5 LATEX, lx en texmaker

De klassieke cyclus:
latex mijndocument-->latex mijndocument-->dvips -o-->gv/evince mijndocument

kan in 1 keer afgewerkt worden met het scriptje “lx”: lx mijndocument.

Voor wie een aan LATEX aangepaste editor-omgeving wil is er texmaker, maar blijf a.u.b. van
de toetsen om zelf te cursiveren, vetjes te zetten of te onderstrepen!

3.6 Enscript

Met enscript wordt het mogelijk gemaakt om niet geformateerde ascii-files om te vormen
naar een postscriptfile die dan probleemloos kan afgedrukt worden (te lange lijnen worden
automatisch afgebroken en verdergezet op de volgende lijn).

Voorbeeld gebruik: enscript mijn_ascii_file -o

Er wordt nu een postscriptfile “mijn ascii file.ps” gemaakt die je kan bekijken met een postscript-
viewer zoals gv/
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3.7 ftp

Wil je files afhalen van een ftp-server tik dan in de url-regel van Seamonkey in:
ftp://uw_gebruikersnaam@clean_lean_machine.elek.kahosl.be en

Wil je files op je puppy-linux machine openstellen naar de buitenwereld dan kan je de pureftpd-
server opstarten (startknop → network → pureftpd) log in met je password

3.8 statist

• versie 1.3.0
• Niettegenstaande Gnuplot (zie punt 3.2 op de vorige pagina) een zeer geavanceerde

methode voor curve fitting biedt, blijken sommige gebruikers toch te willen teruggrijpen
naar het primitiever systeem van de (lineaire) regressie-analyse. De kwaliteit van zo een
regressie-analyse ziet men dan graag samengevat in een correlatiecoëfficiënt. Jammer
genoeg bestaat er geen eenvoudig verband tussen de statistische informatie die Gnuplot
levert bij een curve fitting en een correlatiecoefficient. Statist kan dan gebruikt worden
om alsnog een correlatiecoëfficiënt te berekenen.

3.9 spice 2G6

• Het oude maar oerdegelijke Spice 2G6
• gebruik op de commandolijn: spice <myinput.cir >myoutput.cir

3.10 SwitcherCAD (LTspice)

• een geintegreerd schemateken- en simulatiepakket voor elektronische schakelingen van
Linear Technology

• versie LTspice IV (4.03c)
• geoptimaliseerd door de makers om probleemloos te werken onder Linux d.m.v. Wine

• opstarten door aanklikken desktop-icoon
• er bestaat een zeer behulpzame Yahoo-gebruikersgroep: http://tech.groups.yahoo.

com/group/LTspice/

• de help-functie werkt niet rechtstreeks maar is eenvoudig te gebruiken door aanklik-
ken van de file /root/common/docu/LTspiceHelp.chm , Xchm wordt dan automatisch
opgestart

3.11 sspice

• versie 1.01
• Symbolic Spice of sspice is een schitterend programma waarmee je elektronische net-

werken symbolisch kan oplossen. Het werd door Gregory M. Wierzba onder DOS ont-
wikkeld maar is nog steeds niet naar recentere operating systems omgezet. Door middel
van xdosemu kan je het echter nog steeds gebruiken.

• gebruik: xdosemu-->G:-->sspice
• url: http://www.egr.msu.edu/~wierzba/page2.html
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3.12 PSpice 5.0

• Werkt d.m.v. xdosemu
• Start eerst xdosemu op door op de commandolijn –open een console of ALT-F2–xdosemu

in te tikken. De eerste keer komt er een vraag waar je YES moet op antwoorden.
• Ga vervolgens naar drive G: door G: in te tikken.
• Start de pspice shell op d.m.v. het commando ps mijnfile.cir

• Verlaat xdosemu met het commando exitemu

• Je files komen terecht onder /root (de home-directory van het puppy-linux systeem)

3.13 Matlab 5

Deze wat oudere versie van Matlab kon met enige moeite ook onder Wine aan de praat
gebracht worden, ze bevat ook de sym-toolbox. Jammer genoeg blijkt dat wanneer een m-file
in de editor van Matlab binnengehaald wordt de ASCII-tekst, met CRLF line terminators
wordt omgezet in ASCII tekst, met CRLF, CR line terminators wat problemen heeft bij
het uitvoeren van de scripts. Wie vindt hiervoor een oplossing? Als workaround kan het
volgende handig zijn: maak je m-files aan met vim, joe of pico/nano in dos-mode: voor vim: set
fileformat=dos (eventueel op te nemen in .exrc) voor joe: joe -crlf file name.m voor pico/nano:
pico -N file name.m

Ook interessant om weten: jouw home-directory is Z:/root, deze zeker toevoegen aan het pad:
path(path,’z:\root\’) en ook path(path,’z:\root\werk’) Het printen naar encapsula-
ted postscript file gebeurt dan met het commando: print -deps z:\root\werk\pot_graph.eps

3.14 Vipec

Network analyzer for electrical networks, simulatie van microgolfstructuren, bibliotheek met
S-parameters staat onder /root/vipec

3.15 Eagle

• versie 5.6.0
• freeware versie is beperkt tot een halve eurokaart

3.16 Internet-browser suite

Seamonkey 1.1.15, java-enabled

3.17 Java

. . .

3.18 gcc

gcc werd default niet opgenomen om Puppy niet te dik te maken maar kan gemakkelijk
geactiveerd worden als volgt:
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• haal devx 420.sfs op:
wget http://distro.ibiblio.org/pub/linux/distributions/puppylinux/sfs_modules-4/
devx_420.sfs

• klik devx 420.sfs aan zodat het correct gemount wordt
• Ga onder de directory waar het gemount is:
• Geef volgende commando: cp -a * /

• negeer volgende twee foutboodschappen:
cp: cannot create regular file ‘/bin/clear’: Text file busy

cp: cannot create regular file ‘/usr/bin/strings’: Text file busy

• umount /dev/loop1

• gcc -i

3.19 xdosemu

Heb je ook nog een schitterend DOS-programma liggen waarvan je dacht dat je het momenteel
op geen enkele PC meer kan draaien maar dat de nodige functionaliteit biedt . . . ?

3.20 Wine

Wine laat toe om allerhande programma’s bedoeld voor het OS van de softwareboer uit
Redmond te draaien onder Linux, uiteraard wordt in eerste instantie beter gezocht naar
alternatieven in de vrije- en open source software wereld. We gebruiken Wine hier om LTspice
en Matlab te draaien.

3.21 ftp-server

nuttig als je files op je pc met puppy-eloix wil bereiken vanaf een andere PC ofte aan file-
sharing wil doen. Hoe?: met ’t muizeke: file-->File-Sharing-->Setup-Sharing

3.22 xtightvncviewer

Hoewel d.m.v. ssh -X user@server of ssh -Y user@server al veel grafische toepassingen
op een andere machine kunnen gedraaid worden kan soms snelheidswinst geboekt worden
d.m.v. vnc. Op de te bereiken machine start men een vnc-server op en op de machine met
puppy een vnc-client. Stel dat de server loopt als luna1:1 dan geeft men op de puppy-pc
het commando xtightvncviewer luna1.elek.kahosl.be:1 Daarna kan men op de server
grafische toepassingen draaien.

3.23 Gnumeric

Dit is een rekenbladprogramma gemaakt met de “unix-filosofie” in het achterhoofd: maak
een programma dat zeer goed is in 1 ding en vermijd op die manier “software bloat”. Het
programma is dan ook supersnel, het laat ook toe spreadsheets te saven in het formaat van
de software-boer uit Redmond.

3.24 Abiword

Eveneens gemaakt volgens de unix-filosofie, het laat je toe om eens een .doc-file aan te maken.
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3.25 Transmission-gtk

Een kleine maar krachtige torrent-download-client. Je kan eventueel een harde schijf mounten
en daar de download directory op situeren.

3.26 LogiFlash

LogiFlash http://logiflash.com/ logische simulator, Het programma werkt op elke compu-
ter waar een browser met Flash-ondersteuning op staat. In de Composer kun je schakelingen
opbouwen en in de bij horende player weer afspelen, aanpassen en met behulp van in- of
uitvoerbestanden ook automatisch testen. Het programma bevat naast de basiselementen
voor logische schakelingen ook tellers, multiplexers, flipflops, registers, 7-segmentendisplays
en delay-elementen. Een kleine logische analysator laat het signaalverloop zien, waarbij het
doel van LogiFlash meteen duidelijk wordt: het stap-voor-stap volgen van het signaal. Je kunt
de schakeling ontwerpen en testgegevens als XML-bestand opslaan en de bijhorende code naar
het klembord kopieren. Ook kun je ze als VHDL-bestanden opslaan. Zelfgemaakte schakelin-
gen kunnen als componenten in andere schakelingen opgenomen worden. In de Composer
kun je daar ook op inzoomen. Tenslotte kun je de schakelingen met andere Flash-animaties
combineren.

4 Bijkomende toepassingen

Een leuke toepassing is het omzetten van een ps2pdf met puppy, er wordt namelijk default
een “pdf-printer” aangemaakt, als je daar naar print vanuit uw postscript-viewer heb je een
pdf

Nog een leuke toepassing van puppy-linux: omzetten van een swf naar een pdf (swf2pdf), je
klikt de swf aan en vervolgens print je hem naar de default printer die een pdfwriter is. (HP
heeft de lelijke gewoonte aangenomen om zijn magazines in swf-formaat aan te bieden en
wanneer je daarin print wordt automatisch de default printer genomen ...)

5 Documentatie

Naast programma’s staan ook een aantal nuttige documenten op puppy-eloix onder /root/common

• latex-cursus-zeus.pdf: de LATEX-handleiding van de studentenvereniging Zeus van de
Landbouwfaculteit

• lshort.pdf: The Not so Short Introduction to LATEX2e
• latexhnd.pdf: de LATEX-handleiding van Piet van Oostrum
• templateverslag-0.4.tgz: een LATEX-template (in de vorm van een tar-ball) bruikbaar

voor practicaverslagen (uitpakken met tar xvfz templateverslag-0.4.tg

• KaHoThesis0.81.tar.gz: LATEX-template voor een thesis
• spice manual 2007.pdf: Spice-handleiding voor zowel academische Spice (2G6 . . . ) als

voor PSpice
• LTspiceHelp.chm: handleiding/help die hoort bij LTspice, te openen met Xchm
• spice3fmanual.ps.bz2: handleiding Spice 3F (uitpakken met bzip2 -d spice3fmanual.ps.bz2)
• Puppy400-Handbuch-2008-07-18.pdf: handleiding voor puppy-linux 4.00

7



• Puppy Linux.pdf: een artikel over een wat oudere versie van Puppy-Linux
• Spice-modellen staan onder /root/common/spicemod en /root/common/pseval50
• puppy-eloix.ps: deze handleiding

6 Maak je eigen versie

6.1 Simpele manier

Installeer of de-installeer je pakketten eerst en gebruik daarna het programma remasterpup2
menu-->Setup-->Remaster Puppy live-CD

6.2 Geavanceerde manier

Deze methode veronderstelt dat je op een linux-systeem werkt met een voldoende recente
kernel en dat je de squashfs-modules geinstalleerd hebt. Je kan uiteraard ook met puppy zelf
werken.

1. maak de nodige directories aan: mkdir /mnt/puppy en mkdir /mnt/pupsfs
2. mount de iso: mount -o loop test.iso /mnt/puppy
3. mount de puppy-420.sfs file: mount -t squashfs -o loop /mnt/puppy/puppy-420.sfs

/mnt/pupsfs
4. kopieer de inhoud van de gemounte sfs naar een nieuwe dir: cp -r /mnt/pupsfs pupsfsnew
5. breng in de dir pupsfsnew de wijzigingen aan
6. maak van deze dir een nieuwe puppy-420.sfs: mksquashfs pupsfsnew puppy-420.sfs
7. kopieer de inhoud van de iso naar een nieuwe dir en zet hierin de nieuwe puppy-420.sfs

cp -r puppy puppynew ; cp puppy-420.sfs puppynew
8. maak van de directory met de nieuwe iso een nieuwe iso-file mkisofs -o test.iso -b isoli-

nux.bin -c boot.cat -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table puppynew

7 printer installeren

Surf naar localhost:631 en volg de instructies, met een beetje geluk vind je al het no-
dige voor de installatie. Eventueel om de beste printer driver en instructies voor installatie
terug te vinden, surf naar: http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/
openprinting/database/databaseintro

8 puppy-eloix op stick zetten

en zoek daar je printer op. Het succes hangt af van de gebruikte stick. Ook is gebleken dat
sommmige sticks die beroerd werden door een windows 7 niet geschikt zijn en soms zelfs defect
gaan, wellicht heeft dit te maken met de bug die in sdbus.sys van prille windows 7-versies zit.
Wij gingen als volgt te werk:
menu → Setup → Puppy universal installer → USB Flash drive Choose which drive to install
to:
b.v. sdc 2.0 Flash Disk, size 487 M
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Install Puppy to sdc1
OK → mbr.bin → syslinux → . . .

Kijk eventueel eens naar sectie 11 op de pagina hierna

9 puppy-eloix als virtuele machine

Hoewel de echte kracht van puppy-eloix slechts ervaren wordt als je het “native runt” kan je
het ook laten werken als virtuele machine met bijvoorbeeld Oracles’s VirtualBox.

10 Nuttige tips

• Emacs-keybindings functioneren (ook in Seamonkey)
– CTRL-L: wis het scherm
– CTRL-U: wis het commando links van de cursor
– CTRL-K: wis het commando rechts van de cursor
– CTRL-Y: haal laatst gewiste selectie terug
– CTRL- : annuleer de vorige toetsaanslag (=undo)
– CTRL-W: wis het laatste woord van het commando links van de cursor
– ESC-d: wis 1 woord rechts van de cursor
– CTRL-R: laat toe om te zoeken in de commandohistoriek (uitgebreider dan !com-

mando)
– CTRL-T: wissel de laatste twee karakters links van de cursor om
– CTRL-A: plaats de cursor aan het begin van de lijn
– CTRL-E: plaats de cursor aan het einde van de lijn
– CTRL-S: sla het commando dat u aan het intikken bent op
– CTRL-Q: geef het commando weer dat u aan het intikken bent
– ESC-b of ALT-b: beweeg 1 woord terug
– ESC-f of ALT-f: beweeg 1 woord vooruit

• Splitting a PDF-document into pages in ePDFView
– Load pdf file into PDF Viewer 0.1.7
– Click File/Print to present printing options.
– Select CUPS-PDF printer.
– Click on the JOB tab.
– Select Range
– Type in desired page range, e.g. 4-6
– Print to pdf file containing only the selected range.

• het root-password is woofwoof
• Om te vermijden dat puppy-eloix bij het opstarten onnodig op zoek gaat naar eerder

opgeslagen instellingen kan je bij het opstarten het volgende intikken: puppy pfix=ram

• harde schijven, sticks, optische drives . . . worden na het opstarten van puppy-eloix vei-

ligheidshalve niet gemount. Het volstaat het mount-icon op de desktop aan te klikken
om devices te mounten of te umounten

9



11 Known bugs and issues

• één van de meest voorkomende oorzaken voor het slecht of niet opstarten van puppy-
eloix is de hedendaagse slechte of afwezigheid van kwaliteitscontrole op en compabiliteit
tussen media en optische drive. De oplossing bestaat er vaak simpelweg in de iso van
puppy-eloix met de eigen optische drive te branden op een type/merk medium waarvan
men weet dat het goed samengaat met de eigen hardware.

• bij intoetsen van ALT-F2 komt rxvt soms niet op de voorgrond
• bij het opstarten van xfig krijg je de melding Can’t load font: 8x13bold, using 6x13

• xfig export naar GIF werkt niet (er wordt een lege file aangemaakt)
• stick blijkt soms unbootable na gebruik van de universal installer

– het gebeurt soms dat na installatie op een usb-stick, de stick niet wil/kan booten.
Als “workaround” voor dit probleem met onwillige stick hielp het volgende:

– op een andere linux-machine werd de onwillige stick ingeplugd (bleek /dev/sdc1
te zijn, aanpassen zo nodig)

– geef volgend commando syslinux /dev/sdc1

– syslinux vergt wel dat mtools geinstalleerd zijn
• help-functie switchercad marcheert niet. Workaround: de help-file zit onder /root/common/docu

en is te openen met Xchm
• handleiding “spice3fmanual.ps” ziet er slecht uit op scherm
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