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LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking

Daarna krijg je het scherm van je 
Android-telefoon in een venster te 
zien. Je kunt nu gewoon je telefoon 
via dit scherm besturen.

Guiscrcpy heeft ook nog twee 
heel kleine vensters: een Toolkit 
UI Controller met knopjes om de 
notification drawer te openen en te 
sluiten, het volume omhoog en om-
laag te doen, tekst te kopiëren, naar 
portret- en landschapsmodus over te 
schakelen enzovoort, en een Bottom 
Panel Controller voor rechtstreekse 

toegang tot de knoppen Home, 
Terug, Power enzovoort. Verder vind 
je in het hoofdscherm van guiscrcpy 
ook opties om bijvoorbeeld het 
scherm van de telefoon fullscreen 
te tonen. Guiscrcpy werkt overigens 
nog niet in Wayland, dus wellicht 
dien je je sessie eerst naar X11 over te 
schakelen.

https://srevinsaju.github.io/
guiscrcpy/

 WIRESHARK 
IN DE TERMINAL
De packetsniffer en protocolana-
lyzer Wireshark is heel handig om 
netwerkproblemen te analyseren, 
maar soms heb je geen grafische 
interface tot je beschikking of vind 
je een terminalsessie gewoon handi-
ger. De commandline-alternatieven 
tshark of tcpdump vereisen echter 
dat je een hele syntax van opties 
onthoudt. Een gebruiksvriendelijker 

alternatief is dan termshark.
Start termshark en laat het pro-

gramma op de gewenste interface 
luisteren:

termshark -i wlp4s0

Daarvoor dient je gebruiker wel lid 
te zijn van de groep wireshark. Voeg 
de gebruiker indien nodig (dat zie je 
met id) toe aan de groep met sudo 
adduser gebruikersnaam wireshark.

Termshark is een grafische inter-
face voor tshark die geïnspireerd is 
door de interface van Wireshark. Als 
je dus met Wireshark overweg kunt, 
ben je snel mee met de werking van 
termshark. Bovenaan zie je alle net-
werkpakketjes binnenkomen, in het 
midden kun je de pakketjes ontleden 
en onderaan zie je de ruwe bytes van 
het geselecteerde pakket.

Met de tabtoets schakel je over 
tussen de verschillende views en 
ook de muis is ondersteund. Met 
de toets / kun je een displayfilter 
instellen als je slechts in specifieke 
pakketten geïnteresseerd bent. 
Vergeet niet daarna  te kiezen.

https://termshark.io/ 
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