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EXPERT TIPS

Expert tips

Als je software installeert 
via de pakketbeheerder 

van je distributie, hoef je je daar in 
principe geen zorgen over te maken: 
de meeste distributies verifiëren 
hun pakketten voordat ze geïnstal-
leerd worden. Maar download je 
zelf software online, of download 
je een iso-image om een distributie 
te installeren, dan dien je dat zelf 
te controleren. Veiligheidsbewuste 
software-ontwikkelaars publiceren 
daarom samen met hun software of 
iso-bestand zogenoemde check-
sums. Die komen in diverse soorten: 
veel voorkomend zijn md5, sha1 en 
sha256. Gebruik bij voorkeur die 
laatste, want in de twee andere 
algoritmes zijn al lang zwakheden 
ontdekt.

Een gebruiksvriendelijk grafisch 
programma om bestanden te 
verifiëren, is GtkHash. Je vindt het in 
de pakketbronnen van de bekendste 
Linux-distributies. Als je nu een 
programma gedownload hebt en op 
de downloadpagina een controles-
om vindt, selecteer het bestand dan 
in GtkHash, kopieer de controlesom 
op de webpagina en plak die in het 
tekstveld achter ‘Controle:’ en klik 
onderaan rechts op ‘Hash’.

Het programma berekent nu de 
md5, sha1, sha256 en crc32 van het 
bestand en toont met een groen 
bolletje welke hash overeenkomt. 
Als je geen groen bolletje ziet, bete-
kent dit dat de berekende hash niet 
overeenkomt met de hash die door 
de maker gepubliceerd is. Dat kan 
betekenen dat het bestand bij het 
downloaden corrupt is geraakt of 
dat iemand een achterpoortje in het 
bestand gestoken heeft.

Als je andere hash-algoritmes 
wilt gebruiken, open dan het menu 

‘Bewerken / Voorkeuren’ om de 
gewenste algoritmes aan te vinken. 
En in het menu ‘Beeld’ kun je ervoor 
kiezen om geen bestand maar tekst 
te verifiëren, of om een hele lijst 
bestanden tegelijk te verifiëren.

In je pakketbeheerder vind je 
overigens ook uitbreidingen voor 
bestandsbeheerders zoals Nautilus, 
Nemo, Thunar en Caja. Voor Nautilus 
gaat de installatie als volgt:

sudo apt install nautilus-gtkhash
nautilus -q
Met die laatste opdracht 

herstart je Nautilus (gewoon alle 
Nautilus-vensters sluiten is niet 
voldoende). Daarna kun je recht-
streeks vanuit het contextmenu 
(rechtsklik daarvoor op het bestand 

in Nautilus) en dan ‘Eigenschappen’ 
in het tabblad ‘Digests’ de contro-
lesommen berekenen. Helaas krijg 
je hier geen groen bolletje te zien als 
de controlesom overeenkomt met 
wat je invult.

https://github.com/tristanheaven/
gtkhash

 INSTALLEER EEN MI-
NIMALE GNOME- OF 
PLASMA-DESKTOP
De desktopomgevingen GNOME 
en KDE Plasma bevatten stan-
daard heel veel pakketten, 
waardoor ze out-of-the-box heel 
gebruiksvriendelijk zijn. Maar 

beide desktopomgevingen hebben 
bij powerusers de naam om wat 
‘bloated’ te zijn. Wat als je al deze 
pakketten niet nodig hebt en graag 
een minimale desktopinstallatie 
hebt? Dan kun je uiteraard een van 
de vele minimalistische desktopom-
gevingen of zelfs puur een window-
manager installeren. Maar wellicht 
wil je wel nog de basis van GNOME 
of KDE behouden.

Gelukkig kan dat. Veel hangt 
immers af van de manier waarop 
je je desktopomgeving installeert. 
Zo installeer je op een Debian- of 
Ubuntu-systeem zonder desktop als 
volgt een minimale GNOME:

sudo apt install --no-install-
recommends gnome-core

 VERIFIEER BESTANDEN MET GTKHASH
Als je belangrijke bestanden zoals software of iso-images van distributies downloadt, dien je eigenlijk te 
verifiëren of de controlesom klopt, zodat je zeker weet dat het bestand hetzelfde is als wat de ontwikke-
laar aangemaakt heeft, en geen door een hacker aangepaste versie met achterpoortje.

  Met GtkHash verifieer je eenvoudig bestanden.
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