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service ook kunnen starten. Helaas, 
Webmin blijkt niet zo goed overweg 
te kunnen met systemd… System d 
is de service die op alle moderne Li-
nux-distributies gebruikt wordt om 
services te beheren en om die reden 
vind je ook geen enkele interface, 
waarmee je services kunt beheren. 

TIJD VOOR CONCLUSIES? 
Op basis van ons korte onderzoek naar 
Cockpit en Webmin kunnen we eigen-
lijk nu al stellen dat volledig web-based 
beheren van een Linux server ook in 
2018 nog niet mogelijk is. Cockpit ziet 
er veelbelovend uit en de ontwikkeling 
gaat snel, maar je kunt nog niet eens 
een software package installeren. In 
Webmin loop je al snel vast, doordat 
de service geen optie biedt om services 
te beheren, waardoor we eigenlijk al 
heel snel kunnen concluderen dat het 
aloude principe nog steeds van kracht 
is: om serieus werk te kunnen maken 
van een Linux-server is kennis van de 
commandline onontbeerlijk.  

Terug naar de commandline dus 
maar weer...

Wat je in Webmin overigens wel 
vindt, is een lijst met modules. Web-
min bestaat al een tijdje en in die tijd 
zijn er diverse modules ontworpen 
voor het beheer van verschillende 
aspecten van Linux. De PureFTP 

server staat hier bijvoorbeeld wel 
tussen, maar VSFTPD weer niet. We 
zijn hiervoor dus weer op onze skills 
op de commandline aangewezen. 

Laten we toch nog heel even 
verder kijken. Vanuit de lijst met 
Unused Modules kiezen we de 
Apache module, die aangeeft dat 
dat niet gaat werken, omdat Apache 
niet geïnstalleerd is. Gelukkig biedt 
de module vriendelijk aan om het 
package gelijk maar even te installe-
ren, waarvan we dankbaar gebruik 
maken. Helaas eindigt deze poging 
in een Perl foutmelding. Dus kunnen 
we voor Webmin ook onze conclu-
sies gaan trekken... 

  Afbeelding 3: De 
terminal gebruiken vanuit 
Cockpit.

  Afbeelding 4: De lijst met services.

  Afbeelding 6: Aanvullende Webmin modules.

  Afbeelding 5: Software installeren met Webmin.

  Afbeelding 7: Even Apache eenvoudig installeren is nog niet zo makkelijk…
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