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WORKSHOP

Tmux
EEN MODERNE TERMINAL MULTIPLEXER
Tmux is een terminal multiplexer, oftewel een soort windowmanager voor de terminal omgeving. 
Hiermee beheer je in één window tegelijk meerdere terminal sessies en kopieer je tekst zonder muis-
gebruik. Matto Fransen

Tmux is een terminal multi
plexer, waarmee je in een 

enkel window één of meerdere 
terminals opent en gebruikt. Tmux 
is erg krachtig en bevat veel meer 
functionaliteit dan je op basis van 
deze beschrijving zou verwachten. 
Een belangrijke functionaliteit is het 
sessiebeheer. Een sessie bestaat uit 
een door Tmux beheerde verzame
ling pseudoterminals. Een sessie is 
persistent, wanneer bijvoorbeeld 
de netwerkconnectie wegvalt, loopt 
de sessie gewoon door. Je kunt 
actief je sessie ontkoppelen, en 
later opnieuw aankoppelen, terwijl 
in de tussenliggende periode de 
pseudoterminals blijven bestaan 
en de applicaties daarin blijven 

doorwerken. Dit is handig wanneer 
je bijvoorbeeld 24 x 7 op je favoriete 
chatkanaal ingelogd wilt blijven. Of 
wanneer je een compileeractie of 
upgradeactie opstart die zeer lang 
loopt of wanneer je via een instabie
le internetverbinding op een remote 
systeem werkt.

Om remote je Raspberry Pi te up
graden, log je via ssh in. Start Tmux 
en daarin start je “apt-get update” 
gevolgd door “apt-get upgrade”. Je 
ontkoppelt nu je Tmux sessie en 
logt uit. De upgrade loopt gewoon 
door, later log je opnieuw met ssh 
in, koppel je aan de Tmux sessie 
en controleert of de upgrade goed 
verlopen is. Ook wanneer je lokaal 
werkt, biedt Tmux voordelen, zoals 

een goed doorzoekbare historie, 
eenvoudige kopieeracties zonder 
een muis te gebruiken, enzovoorts.

Tmux is in 2007 uitgebracht 
als een modern alternatief voor 
GNU Screen. GNU Screen bestaat 
sinds 1987 en is in de loop der jaren 
geschikt gemaakt voor veel uiteen
lopende Unixachtige besturingssys
temen. Hierdoor werd de broncode 
zeer complex. Ook zaten er een 
aantal eigenaardigheden in. Tmux is 
in vrijwel alle Linux distributies als 
package eenvoudig te installeren.

PREFIX
Alle commando’s in Tmux beginnen 
met de zogenoemde prefix. De 
default is Control-b, dat wil zeggen 

dat je de controltoets en de toets 
met de letter B tegelijk indrukt. 
Hierna volgt de feitelijke toets van 
het uit te voeren commando. Een 
nieuw window open je bijvoorbeeld 
met Ctrl-b c. Deze default prefix 
Ctrlb is niet erg handig, je gebruikt 
hier al snel twee handen voor. Tmux 
is oorspronkelijk ontwikkeld in GNU 
Screen en GNU Screen gebruikt 

Tmux is in 
vrijwel alle Linux 
distributies als 
package eenvoudig 
te installeren
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