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Linux servers beheren 
vanuit een web-interface
Waarschijnlijk heb je nog nooit iets anders gehoord dan dat je commando’s moet kennen om met 
een Linux server te werken. Kan het dan echt niet anders? In dit artikel doen we een kort onder-
zoek naar de huidige stand van zaken omtrent dit onderwerp en bekijken we web-based oplossin-
gen, waarmee je Linux kunt beheren. Sander van Vugt

Een eerste oplossing hiervoor 
is Cockpit. Deze service is 

beschikbaar voor Fedora en gerela-
teerde Linux distributies. Cockpit 
is een service, die een webconsole 
aanbiedt. Of de service mee geïnstal-
leerd wordt, hangt af van het type 
installatie dat je gedaan hebt voor 
Fedora, Red Hat Enterprise Linux 
of CentOS. Eventueel kan het nodig 
zijn om met yum install cockpit
de benodigde software te installe-
ren. Zorg vervolgens met systemctl 
enable --now cockpit dat de 
service gestart wordt. Hierna maak 
je contact met de web-interface op 
poort 9090. Om hierbij te komen, 
moet je nog wel even het IP-adres 
van je server opzoeken. Dat doe je 
door in te loggen en het commando 
ip address show te typen. 

Om gebruik te maken van Cockpit 
moet je inloggen. Dit kan je doen 
als root om direct volledig toegang 
te krijgen tot alle functionaliteit, 
maar je kunt het ook voorzichtiger 
aanpakken en je aanmelden als ge-
wone gebruiker. Zorg hierbij dan wel 
dat die gebruiker lid is van de admin 
groep. Je moet dan wel voor alle 
beheerstaken het root wachtwoord 
invoeren, maar het is natuurlijk 
wel zo veilig om niet direct overal 
root-privileges te hebben. Je weet 
immers maar nooit wat er verkeerd 
kan gaan. 

De Cockpit interface is onderver-
deeld in verschillende taken. Hoe 
de interface eruit ziet, is overigens 
wel afhankelijk van de versie die je 
gebruikt. Fedora 29 en de bèta van 

RHEL 8 hebben meer features dan 
bijvoorbeeld de huidige CentOS 7.5. 
Laten we gewoon eens aan de hand 
van een scenario bekijken hoe je 
Cockpit gebruikt, bijvoorbeeld om 
een FTP-server in te richten. 

Laten we beginnen met het slech-
te nieuws: Cockpit heeft (nog) geen 
interface waarmee je software kunt 
installeren. Dat wordt dus gewoon 
ouderwets even naar de com-
mandline en yum install vsftpd
gebruiken. Gelukkig maar dat je dat 
wel vanuit Cockpit kunt doen, door 
op de link Terminal te klikken. 

Na de handmatige installatie van 
de VSFTP-service ligt het voor de 
hand dat je daar vanuit de Servi-
ces interface iets mee kunt. Deze 
interface geeft een lijst van alle 
services en daar kun je dan iets mee. 
Jammer dat hier geen zoekfunctie 
in zit, want de lijst met services is 
best lang en niet heel erg logisch 
georganiseerd. 

Als je dan je service gevonden 
hebt, klik je deze aan en geef je aan 
dat je hem zowel Enabled als Run-
ning wilt hebben. Op dat moment 
heb je dus een werkende FTP-server, 

maar daarmee ben je er natuurlijk 
nog niet. Je wilt waarschijnlijk wat 
aanpassingen doen in de confi-
guratie van de service. Daarnaast 
wil je op zijn minst ook de firewall 
openzetten en wellicht nog wat 
aanvullende beveiligingsinstellingen 
doen. Kan dat? Nee dus. Cockpit 
biedt geen mogelijkheid voor al deze 
opties, waardoor we onze conclusie 
eigenlijk wel kunnen trekken: de 
waarde van deze web-interface is vrij 
beperkt. 

KAN HET OOK ANDERS?
Laten we eens verder kijken na deze 
tegenvallende ervaring met Cockpit. 
Als je Google gebruikt om te zoeken 
naar oplossingen om Linux vanuit 
een web-interface te beheren, kom 
je al snel uit bij Webmin. Webmin 
bestaat al heel erg lang en heeft 
het voordeel dat het op vrijwel alle 
Linux distributies geïnstalleerd kan 
worden. 

Webmin kan niet vanuit de Fedora 
repositories geïnstalleerd worden, 
dus je moet de RPM downloaden en 
installeren, vervolgens even de fire-
wall openen (firewall-cmd --add-
port 10000/tcp --permanent) en je 
kunt aan het werk. 

Wat met Cockpit niet lukte, 
begint met Webmin in elk geval een 
stuk beter. Onder de optie System 
vind je alle gangbare beheertaken, 
waaronder de optie Software 
Installation. Geef hier aan dat je in 
yum wilt zoeken, en je installeert 
eenvoudig elk package dat je wenst. 

Nadat je package eenmaal 
geïnstalleerd is, wil je natuurlijk de 

DAT MOET TOCH KUNNEN?

  Afbeelding 1: Inloggen op Cockpit.

  Afbeelding 2: De Cockpit interface.
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