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LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking

GNOME Core is een metapakket 
met de standaardtoepassingen 
(de officiële core modules) van de 
GNOME-desktop. Daarmee heb je 
dan een bestandsbeheerder, image 
viewer, webbrowser, videospeler 
enzovoort, zodat je een functionele 
desktopomgeving hebt. Met de 
optie --no-install-recommends voor-
kom je dat je pakketten installeert 
die niet noodzakelijk maar slechts 
aangeraden zijn. Wil je toch een 
volledige GNOME, inclusief allerlei 
extra toepassingen, installeer dan 
het pakket gnome.

Ook voor KDE Plasma is het moge-
lijk om zo’n minimale installatie uit 
te voeren:

sudo apt install --no-install-
recommends kde-plasma-desktop
kwin-x11 systemsettings

Vreemd genoeg installeert het mi-
nimale pakket van KDE Plasma niet 
KWin voor X11 en de systeeminstel-
lingen, vandaar dat je die pakketten 
ook expliciet dient te installeren. Wil 
je Debians selectie van Plasma-toe-
passingen erbij, installeer dan het 
pakket kde-standard. Wil je de volle-
dige desktop inclusief alle officiële 
Plasma-toepassingen, installeer dan 
kde-full.

Na de installatie van je gewenste 
desktopomgeving herstart je je pc, 
waarna je door het aanmeldvenster 
verwelkomd wordt en in je minimale 
desktop kunt inloggen.

 MONITOR CONTAINERS 
MET CTOP
Als je Docker-containers draait, is de 
opdracht docker stats een eenvou-
dige manier om op de opdrachtregel 
een overzicht te krijgen van het pro-
cessor-, geheugen- en I/O-verbruik 
van je containers. Wil je meer, dan is 
ctop een interessant alternatief, ook 
voor LXC en OpenVZ. Op Debian of 
Ubuntu installeer je het met:

sudo apt install ctop

Merk op: het gaat hier om ctop 
van https://github.com/yadutaf/
ctop, er is ook nog een ander pakket 
met de naam ctop (van https://
github.com/bcicen/ctop of https://
ctop.sh/), maar dat heeft minder 
mogelijkheden.

Als je ctop opstart, krijg je een 
top-achtige interface te zien met 
allerlei kolommen, eigenaar, type 
(docker of systemd), processen, ge-
heugenverbruik, systeembelasting 
enzovoort.

Tot daar heb je gewoon een andere 
interface dan docker stats, maar 
ctop gaat verder. Voor een Docker-, 
LXC- of OpenVZ-container kun je ook 
enkele basisbeheertaken uitvoeren. 
Selecteer de gewenste container 
en druk eerst op f (voor ‘follow’). Zo 
voorkom je dat de containers ver-
springen en je plots op de verkeerde 
container een actie uitvoert.

Met e (enter) open je een shell in 
de container. Handig om in de con-
tainer zaken uit te zoeken bij pro-
blemen of one-off opdrachten uit te 
voeren. Verlaat je de shell met exit, 
dan krijg je weer de uitvoer van ctop 
te zien. Je kunt ook een container 
stoppen (die krijgt dan het signaal 
SIGTERM) met s en killen (SIGKILL) 
met k. Zorg dan zeker dat je eerst 
met f de gewenste container volgt, 
of je sluit de verkeerde container af!

https://github.com/yadutaf/ctop

 VERWIJDER EEN 
GPT-PARTITI ETABEL 
MET GDISK
Soms heb je een schijf met een 
partitietabel in gpt-formaat die je 
daarna met mbr wilt gebruiken. Het 
probleem is dat veel mbr-tools daar 

niet mee overweg kunnen, omdat 
gpt niet alleen een partitietabel aan 
het begin van de schijf heeft, maar 
ook aan het einde. De klassieke 
manieren om de partitietabel te 
verwijderen, laten die tweede parti-
tietabel aan het einde van de schijf 
onaangeroerd.

Gelukkig kun je dat oplossen met 
het programma gdisk. Start het 
programma met de gewenste schijf 
als parameter:

sudo gdisk /dev/sdb

Typ dan ‘x’ (voor extra functionali-
teit) en dan ‘z’ (voor zap). Bevestig 
dat je de gpt-partitietabel wilt ver-
wijderen en bevestig daarna dat je de 
mbr leeg wilt maken. Daarna heb je 
een schijf met een maagdelijke par-
titietabel, die je met fdisk of andere 
tools weer kunt partitioneren.

Met e (enter) 
open je een shell 
in de container. 
Handig om in de 
container zaken 
uit te zoeken

  Met ctop krijg je op de opdrachtregel een overzicht van al je containers.
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