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GNOME-INSTELLINGEN 
AANPASSEN 
MET GSETTINGS

De Linux-desktopomgeving 
Gnome is gekend om zijn 
spartaanse instellingen. 

Handig voor beginners die daardoor 
niet overweldigd worden, maar de 
powerusers zitten vaak met hun 
handen in het haar. Gelukkig krijg 
je met het programma gsettings 
eenvoudig toegang tot de database 
van GSettings, het systeem van 
Gnome om instellingen op te slaan. 
Elk programma dat van GSettings 
gebruikmaakt, zet zijn instellingen 
in een ‘schema’, zoals het schema 
org.gnome.desktop.interface voor 
de Gnome-desktopinterface.

Elk schema bevat ‘sleutels’, zoals 
show-battery-percentage. Zo toont 
Gnome het batterijpercentage niet 
in de statusbalk naast het batte-
rij-icoontje. Met één opdracht is dat 
eenvoudig te verhelpen:

gsettings set org.gnome.
desktop.interface show-battery-
percentage true

Je kunt de huidige waarde van een 
sleutel in GSettings opvragen:

gsettings get org.gnome.
desktop.interface show-battery-
percentage

En je kunt zelfs een beschrijving van 
de sleutel opvragen. Je krijgt dan te 
zien wat de sleutel juist doet:

gsettings describe org.
gnome.desktop.interface
show-battery-percentage

Sommige sleutels accepteren slechts 
specifieke waardes. Die kun je geluk-
kig ook opvragen, zoals in:

gsettings range org.gnome.
settings-daemon.plugins.power
lid-close-battery-action

Alle sleutels op je systeem opvragen, 
gaat met:

gsettings list-recursively

Hierin kun je eenvoudig zoeken 
naar alle sleutels waarvan de naam 
battery bevat:

gsettings list-recursively |
grep -i battery

Bekijk de lijst met sleutels zeker 
eens. Het zijn er duizenden. Enkele 
voorbeelden van instellingen die je 
zou kunnen aanpassen:

gsettings describe org.gnome.
desktop.notifications show-in-
lock-screen

gsettings describe org.gnome.
login-screen banner-message-
text

gsettings describe org.gtk.
Settings.FileChooser show-
hidden

GNOME-INSTELLIN-
GEN AANPASSEN MET 
DCONF-EDITOR

Wil je wat meer hulp bij 
het instellen of verkennen 
van de instellingen van 

GSettings, dan komt het grafische 
programma dconf-editor van pas. Je 
kunt hiermee door de boomstruc-
tuur van de schema’s navigeren 
of een zoekterm in het zoekveld 
intypen om specifieke sleutels te 
vinden.

Als een sleutel afwijkt van de 
standaardwaarde, wordt die in het 
vet getoond, waardoor je onmiddel-
lijk in een lijst sleutels ziet wat je al 
aangepast hebt. En als je een sleutel 
in dconf-editor opent, krijg je alle 
mogelijke informatie erover te zien, 
zoals een beschrijving en niet alleen 
de huidige waarde maar ook de 
standaardwaarde.

Als je een sleutel opent die nog 
zijn standaardwaarde heeft, dien 
je eerst de schakelaar Standaard-
waarde gebruiken uit te schakelen. 
Daarna kun je de waarde instel-
len. Bij een waarde van het type 

opsomming, zoals voor de sleutel 
lid-close-battery-action, kun je op de 
waarde klikken om een keuzemenu 
met de mogelijke opties te openen. 
Maak je keuze en klik dan onderaan 
rechts op Toepassen om je wijzigin-
gen op te slaan. Met één klik op de 
schakelaar stel je weer de standaard-
waarde in.

HARDWAREPARAME-
TERS RASPBERRY PI

Met de opdracht vcgencmd
lees je op een Raspberry Pi 
allerlei hardwareparameters 

uit. Helaas geeft het programma 
zelf niet veel hints over de werking 
en documentatie is schaars. Bekijk 
welke opdrachten vcgencmd (in 
Raspbian zit dit programma in het 
pakket libraspberrypi-dev) onder-
steunt met:

vcgencmd commands

Meer dan een lijstje van mogelijke 
subopdrachten krijg je niet te 
zien. En naar de opties van elk 

van die opdrachten is het raden. 
Een goede bron van de belangrijk-
ste zaken die je met vcgencmd
kunt doen, is https://elinux.org/
RPI_vcgencmd_usage.

Zo is het programma handig als 
je de exacte firmwareversie van je Pi 
wilt weten:

vcgencmd version

Je kunt ook opvragen hoe het intern 
geheugen tussen de cpu en gpu 
opgesplitst is:

vcgencmd get_mem arm
vcgencmd get_mem gpu

TEMPERATUUR 
RASPBERRY PI

Met vcgencmd lees je ook een-
voudig de kerntemperatuur 
van de systeemchip uit:

vcgencmd measure_temp

Bij normaal gebruik zou die tempe-
ratuur rond de 60-70 graden Celsius 
moeten liggen. Overschrijdt de 
kerntemperatuur de 80 graden, dan 

  Met dconf-editor krijg je toegang tot alle verborgen instellingen van Gnome.

30-31 SPIEKBRIEF.indd   3030-31 SPIEKBRIEF.indd   30 02-12-19   08:4402-12-19   08:44


