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EXPERT TIPS

Expert tips

MEET DE KERN-
TEMPERATUUR VAN 
JE RASPBERRY PI
Toen de Raspberry Pi 4 uitkwam, 
werd al snel duidelijk dat de nieuwe 
processor niet alleen veel krachti-
ger was, maar ook een boel meer 
warmte produceerde. Een goede 
warmteafvoer via een heatsink of 
ventilator is bij de nieuwste Pi dan 
ook aan te raden.

Bij een kerntemperatuur van meer 
dan 80 °C verschijnt er rechtsboven 
op het scherm een rood icoontje 
van een thermometer. Op 85 °C (de 
maximaal aanbevolen temperatuur) 
verandert het icoontje naar een 
volle thermometer. Op dat moment 
begint de processor zijn frequentie 
terug te schakelen om oververhit-
ting te voorkomen. Maar wat als 
je je Raspberry Pi zonder scherm 
gebruikt? Ook dan kun je dit soort 
waarschuwingen krijgen. Gelukkig 
kun je gewoon de huidige kerntem-
peratuur opvragen:

vcgencmd measure_temp

Als je nu elke tien seconden de 

huidige temperatuur wilt zien, voer 
je de volgende opdracht uit:

watch -n 10 -d vcgencmd
measure_temp

Je kunt uiteraard ook periodiek de 
temperatuur loggen, bijvoorbeeld 
met crontab. Dat raden we niet elke 
tien seconden aan, maar je kunt 
bijvoorbeeld elk uur de temperatuur 
loggen om een trend te volgen. Voer 
daarvoor crontab -e uit en voeg 
daar de volgende regel toe:

@hourly vcgencmd measure_
temp|logger

Uiteraard kun je ook op allerlei 
andere manieren de temperatuur in 
je eigen logbestanden loggen en dan 
daaruit grafieken construeren.

TEGELS IN GNOME
Als je een groot scherm hebt, of 
een ultrawide-scherm met een 
21:9-beeldverhouding, dan wordt 
het soms best lastig om je vensters 
allemaal op de juiste plaats te 
zetten. De GNOME-extensie gTile 

helpt daarbij: hiermee kun je heel 
eenvoudig je vensters volgens een 
configureerbaar rooster verplaatsen 
en van grootte veranderen.

De installatie is eenvoudig: open 
de pagina van gTile gewoon op 
de webpagina van GNOME Shell 
Extensions en schakel ze in. De 
instellingen open je met het knopje 
ernaast. Je kunt daar presets van 
roosters instellen en toetsencombi-
naties voor allerlei manipulaties van 
je vensters.

Selecteer bijvoorbeeld een 
venster dat je wilt verplaatsen. Druk 
dan op Super+Enter (niet Return, 
maar de Enter bij je numerieke toet-
senbord) om gTile te openen. Kies nu 
op het rooster de ene hoek en dan 
de andere hoek van de tegels op het 
rooster, die je door het venster wilt 
laten innemen. Daarna neemt het 
venster die ruimte in. Met de pijl-
tjestoetsen kun je ook een venster 
op het rooster verplaatsen en met 
Shift tegelijk ingedrukt het venster 
vergroten of verkleinen. Dit klinkt 
misschien niet zo speciaal, maar je 
moet het ervaren om te ontdekken 
hoe handig het is. De mogelijkheden 
van gTile zijn enorm: lees de uitleg 

in het instellingenvenster eens. En 
alles is ook met toetsencombinaties 
in te stellen, zodat je na een kleine 
inwerkperiode zeker heel efficiënt 
met je vensters schuift op je grote 
scherm.

https://extensions.gnome.org/
extension/28/gtile/

 KRIMP EEN 
INGESCANDE PDF
Soms kom je een PDF-bestand tegen 
dat aangemaakt is door pagina’s van 
een document in te scannen en aan 
elkaar te plakken. Vaak is dat hele-
maal niet gebeurd met aandacht 
voor efficiëntie, waardoor je met 
een groot bestand zit, dat te groot 
is om te e-mailen of te zwaar om te 
openen op je e-reader.

Gelukkig kun je daar in veel 
gevallen nog iets aan doen, dankzij 
Ghostscript. Ghostscript is het Zwit-
serse zakmes voor PostScript en PDF. 
Installeer het eerst (bij voor beeld 
sudo apt install ghostscript
onder Debian of Ubuntu). Bekijk 
dan met file in welke PDF-versie je 
bestand gemaakt is:

  Met de 
GNOME-extensie 
gTile werk je 
efficiënter met je 
vensters op een 
groot scherm.
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