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Ethernetkaarten hebben een naam 
die begint met de letters ‘en’, terwijl 
dat voor wifi ‘wl’ is, dat wil zeggen 
wireless. Zie je die niet, check 
dan bij de BIOS-instellingen of de 
functionaliteit voor LAN of WLAN 
is uitgeschakeld. Helpt dat niet, 
dan moet je voor ethernet bijna wel 
concluderen dat er iets mankeert 
aan de hardware. Voor wifi speelt 
dan mogelijk een driver probleem, 
hoewel ook dat tegenwoordig nog 
maar weinig voorkomt. Aan het eind 
staat een link naar een lijst met door 
Linux ondersteunde hardware. Kijk 
daar of de fabrikant van jouw wifi 
erbij staat. Mocht je trouwens een 
USB-dongle gebruiken, probeer dan 
eerst de wifi van je laptop. Met een 
dongle loop je namelijk eerder tegen 
driver problemen aan.

Staat achter de naam van het 
wifi device ‘unavailable’, dan is 
wellicht wifi uitgeschakeld. Op veel 
laptops heb je daarvoor een speciale 
functietoets. Of misschien heb je op 
de desktop per ongeluk wifi uitgezet 
via de network applet in de system 
tray. Controleer dit op de comman-
doregel door:

nmcli radio

Als daar bij WIFI ‘disabled’ staat, zet 
je die aan door:

nmcli radio wifi on

HEB JE EEN IP-ADRES?
Als de hardware correct werkt, ga 
je na of je een IP-adres hebt. Bij de 
uitvoer hierboven van het com-
mando nmcli zie je per interface de 
verbindingsgegevens. Onder andere 
vind je daar bij ‘inet4’ het IP-adres. 
Heel waarschijnlijk zie je even 
daaronder ook ‘inet6’ staan met 
daarachter een lange string. Dat zijn 
IPv6-adressen, de opvolger van het 
oude IPv4. Heb je geen IP-adres, dan 
weigert mogelijk de DHCP-server van 
je router dienst.

Daarover krijg je het snelst ze-
kerheid via ethernet. Bij wifi spelen 
namelijk nog andere factoren een 
rol voor een werkende verbinding. 
Koppel daarom je laptop via een 
netwerkkabel aan je router. Zie je 
nu bij de ethernetkaart wel een IP-
adres verschijnen, dan functioneert 
de DHCP-server op je router. Is dat 

niet het geval, dan moet je naar de 
webinterface van je router om daar 
DHCP aan te zetten. Omdat je mo-
menteel geen netwerk hebt, zetten 
we handmatig een verbinding op.

ZELF JE ADRES BEPALEN
Om dat voor elkaar te krijgen heb je 
wel het IP-adres van je router nodig. 
Als je niets aan de fabrieksinstel-
lingen hebt veranderd, vind je het 
standaard IP-adres in de handleiding 
van je router. Sommige fabrikanten 
zetten het op de onderkant van het 
apparaat. Vaak begint dat IP-adres 
met ‘192.168’.

Een handmatige verbinding 
houdt in dat je zelf bepaalt welk 
IP-adres de netwerkkaart krijgt. Met 
NetworkManager regel je dat via een 
zogenaamd profiel. Daarin definieer 
je de verbindingsgegevens. Een lijst 
van al aanwezige profielen op je 
systeem krijg je via:

nmcli connection show

De kleur groen geeft aan dat het 
betreffende profiel actief is. Stan-
daard maakt NetworkManager een 

profiel voor gebruik met DHCP aan. 
Per netwerkinterface zijn meerdere 
profielen mogelijk. Met nmcli scha-
kel je makkelijk tussen die profielen, 
zodat je snel verschillende manieren 
van netwerkopbouw kunt testen. 
Voeg als volgt een nieuw profiel 
‘mijn_profiel’ toe:

nmcli connection add con- 
name mijn_profiel ifname
enp109s0f1 type ethernet ip4
192.168.0.42/24 gw4 192.168.0.1

Hiermee ken je een vast IPv4-
adres 192.168.0.42 toe aan ether-
netkaart enp109s0f1. Pas deze 
naam aan voor je eigen situatie. 
Het getal 24 is gebruikelijk voor het 
netwerkmasker. Dit bepaalt dat je 
pc deel uitmaakt van het netwerk 
met de nummers 192.168.0.1 tot en 
met 192.168.0.254. Het adres achter 
gw4 is het IPv4-adres van je router, 
in ons geval 192.168.0.1. Dit heet de 
gateway. Via deze maakt je systeem 
verbinding met internet. Het 
toegekende IP-adres en dat van je 
router moeten in hetzelfde netwerk 
zitten, zoals gedefinieerd door het 

  Afbeelding 2: Let hierop bij je router.

LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking
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