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We hebben twee windows, waarvan 
eentje drie panelen heeft. Bij elkaar 
hebben we nu dus vier pseudo-ter-
minals. Wanneer je parallel in 
verschillende pseudo-terminals wilt 
werken, kun je naar keuze deze ter-
minals nog steeds window-vullend 
hebben. Of je kunt enkele verkleinen 
en naast en/of boven elkaar tonen. 
Wil je één van de kleinere schermen 
tijdelijk maximeren om hierin te 
werken, dan zoom je dat scherm, 
doe het werk en zoom je deze weer 
terug.

Naast het tijdelijk vergroten van 
een paneel via zoom, kun je ook een 
paneel in een eigen window plaatsen 
(break-out). Dit doe je met Ctrl-a ! 
(uitroepteken). Andersom kun je 
een window als nieuw paneel aan 
ander window toevoegen. Gebruik 
hiervoor de optie om op de taakbalk 
commando’s in te voeren met Ctrl-a : 
(dubbele punt). Als commando geef 
je nu in: “join-pane -t :4” om het 
paneel aan window 4 toe te voegen. 
Een windownummer geef je aan met 
-t gevolgd door dubbele punt en het 
windownummer.

ZOEKEN EN KOPIËREN
Panelen in Tmux hebben twee modi. 
Tot nu toe gebruikten we de normale 
modus. Met Ctrl-a [ (vierkante haak 
openen), schakel je over naar de 
kopieer-modus. Je kunt nu met de 
pijltjestoetsen door de tekstregels 
op het scherm heen wandelen. 
Wanneer je naar boven wandelt, en 
bij de bovenkant doorwandelt, dan 
scrollt het scherm. Zo kun je dus in 
het buffer met de historie van het 
paneel wandelen.

Scrollen kan ook, met Cltr-omhoog 
en Ctrl-omlaag. Met Alt-< en Alt-> 
(Alt-toets plus kleiner-dan-toets, 
c.q. Alt-toets plus groter-dan-toets) 
spring je naar het begin respec-
tievelijk het einde van de buffer. 
Met Ctrl-R geef je op de taakbalk 
een zoekwoord in. Met de n-toets 

geschreven manpage van Tmux 
(deze roep je op met “man tmux”).

Wanneer je via ssh remote op een 
systeem bent ingelogd, kun je de 
kopieer-mogelijkheden van Tmux 
gebruiken om in deze omgeving te 
copy/pasten. Wanneer je in het ene 
paneel op het ene systeem bent 
ingelogd en in een ander paneel op 
een ander systeem, kun je zo dus ook 
tekst van het ene naar het andere 
kopiëren.

De kracht van Screen en van 
Tmux is dat na het ontkoppelen je 
applicaties door blijven werken. Je 
ontkoppelt de huidige sessie met 
Cltr-a d (detach). De Tmux-sessie 
verdwijnt uit je beeld en je komt 
weer terug op de commandline waar 
je Tmux opgestart hebt. Wanneer 
je op de commandline “tmux a” 
(attach) intypt, koppel je weer aan 
en kom je terug in de sessie. Zo kun 
je bijvoorbeeld thuis een sessie 
openen en applicaties opstarten 
en ontkoppelen en op je werk 
weer aankoppelen. Je kunt tegelijk 
meerdere keren aangekoppeld zijn. 
Op deze manier kan bijvoorbeeld een 
collega meekijken naar wat je doet 
(nuttig voor extreme programming). 
Ook kan je op de PC in je werkkamer 
en op je laptop in de tuin dezelfde 
sessie open hebben.

herhaal je de zoekopdracht. Heeft 
een programma veel output opge-
leverd, dat snel voorbij gescrolld 
is, dan kun je op deze manier de 
output opnieuw bekijken en hierin 
zoeken. Met de q-toets verlaat je de 
kopieer-modus.

We gaan nu tekst selecteren om 
te kopiëren. Ga in de kopieer-modus 
naar het beginpunt van de tekst 
die je wilt kopiëren en druk daar op 
Ctrl-spatie. Wanneer je nu met de 
pijltjestoets wandelt, dan zie je dat 
je tekst-spoor gekleurd wordt, je se-
lecteert tekst. Met Alt-w markeer je 
het einde van de te selecteren tekst, 
deze wordt in het kopieer-buffer 
opgeslagen. De geselecteerde tekst 
wordt nu weer op de normale manier 
getoond, zonder kleur. Je plakt nu 
met Ctrl-a ] (vierkante haak sluiten) 
in elk willekeurig paneel de tekst uit 
het kopieer-buffer. De inhoud kopi-
eerbuffer blijft bewaard tot je Tmux 
afsluit of je een nieuwe selectie in 
het buffer stopt.

Naast complete regels tekst kun 
je ook een vierkant tekstblok kopië-
ren, zie screenshot 2.

We hebben hier maar een paar 
toets-combinaties en een paar 
mogelijkheden genoemd, die je in 
de kopieer-modus kunt gebruiken. 
Verder kent Tmux twee verschillende 
instellingen voor de kopieer-modus, 
de vi-instelling en de emacs-instel-
ling. Hierboven hebben we toetsen 
uit de emacs-instelling beschreven, 
omdat dit de default instelling is. 
Voor veel mensen zal de vi-instelling 
meer natuurlijk zijn. Lees voor de 
niet-behandelde mogelijkheden en 
hoe je kunt Tmux kunt configure-
ren voor de vi-instelling, de helder 

MEERDERE SESSIES
Tmux is gemaakt als cliënt/ser-
ver-toepassing. Je sessies draaien 
op de server, waar je met je cliënts 
naar toe connect. In de praktijk merk 
je hier niet zoveel van, behalve dat 
hierdoor in Tmux het werken met 
meerdere sessies erg gemakkelijk 
en gebruiksvriendelijk is. Hierdoor 
werken veel mensen met meerdere 
parallelle sessies, bijvoorbeeld voor 
elk ontwikkelproject een eigen 
sessie.

Je opent een tweede sessie door 
opnieuw vanaf de commandline 
(dus buiten een Tmux-sessie) 
Tmux op te starten. Hierin open 
je opnieuw windows en panelen. 
Wanneer je een van de sessies de 
lijst met beschikbare windows 
oproept (Ctrl-a w), dan krijg je de 
windows van alle sessies te zien. 
Met “enter” kies je een window, je 
gaat dan naar die sessie. Via het 
commando “tmux choose-tree” krijg 
je naast de beschikbare windows 
ook de beschikbare panelen te zien. 
Zie screenshot 3.

Voorafgaand aan het attachen 
kijk je met “tmux ls” welke sessies er 
zijn en wat hun volgnummers zijn. 
Met “tmux a -t 3” koppel je aan bij 
sessie nummer 3. Je wijzigt de naam 
van de sessie met “Ctrl-a $”.

TOT SLOT
Tmux helpt je het gebruik van de 
muis te reduceren en efficiënter te 
werken. Door gerelateerde zaken in 
panelen naast elkaar te zetten, krijg 
je in één oogopslag alle relevante 
informatie. Sessies lopen door, ook 
wanneer je uitlogt of de verbinding 
wegvalt. 

Voor veel 
mensen zal de 
vi-instelling meer 
natuurlijk zijn

 Screenshot 3: 
Menu met selectie 
van panelen.
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