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Overbodige bestanden verwijderen
DE BESTE TOOLS OM JE SYSTEEM OPGERUIMD TE HOUDEN!

BleachBit gewoon gebruiken op te 
starten en één om het als root op 
te starten. Na het opstarten, toont 
BleachBit het Voorkeuren-venster: 
dat mag je meteen afsluiten. De 
interface is erg eenvoudig: links zie 
je de verschillende mogelijke acties, 
onderverdeeld in categorieën. 
Afhankelijk van de geïnstalleerde 
software op jouw systeem, toont 
BleachBit meer of minder acties. 
Klik je op een categorie, dan krijg 
je een korte beschrijving van de 
verschillende acties. Voor APT is dat 
bijvoorbeeld autoclean, autore-
move, clean en Pakketlijsten. Op 
ons testsysteem vonden we verder 
nog acties voor onder andere bash 
(geschiedenis), een diepe scan (.DS_
Store- en Thumbs.db-bestanden 
van macOS en Windows), Firefox 
(tijdelijke bestanden, geschiedenis, 
...), thumbnails, Rhythmbox en het 
systeem (prullenbak, niet-functi-
onerende symbolische links, oude 
logbestanden, enzovoorts).

VOORBEELD
Neem vooral je tijd om de verschil-
lende mogelijkheden te bekijken. 
Soms is de uitleg van een bepaal-
de actie nogal beknopt. Zonder 

voorkennis van APT is het bijvoor-
beeld echt niet duidelijk wat de ver-
schillende acties doen. Begrijp je be-
paalde acties niet goed? Laat ze dan 
links liggen of zoek meer informatie 
op internet voordat je ze gebruikt. 
Vink vervolgens één of meerdere ac-
ties aan die je wilt uitvoeren en klik 
op de Voorbeeld-knop. BleachBit 
toont je dan welke bestanden het 
precies zou verwijderen en hoeveel 

ruimte dat zou besparen. Ziet het 
resultaat er goed uit, klikt dan 
op ‘Opschonen’ om de bestanden 
effectief te verwijderen. Sommige 
acties werken echter enkel als root, 
terwijl dat niet meteen duidelijk is 
in de interface. Zo heb je root-rech-
ten nodig voor de APT-acties, maar 
worden die ook getoond als je 
BleachBit als gewone gebruiker 
opstart. Bij het voorbeeld geeft 
BleachBit dan aan dat geen ruimte 
te besparen is met die actie, terwijl 
dat eigenlijk wél het geval is. Start 
je BleachBit als root, dan toont het 
niet meer de acties voor applicaties, 
zoals Firefox en Rhythmbox. Voor 
een optimaal resultaat moet je 
BleachBit dus zowel een keer als 
jouw gebruiker én een keer als root 
uitvoeren.

UBUNTU CLEANER
Heb je geen behoefte aan de uitge-
breide opties van BleachBit, dan is 
Ubuntu Cleaner een eenvoudiger 
alternatief. De installatie verloopt 
via een PPA: instructies vind je 
op https://bit.ly/2LAIf7J. Ubuntu 

Cleaner bevat maar een fractie van 
BleachBits functionaliteit. Gelukkig 
zijn de acties die de meeste schijf-
ruimte opleveren allemaal aanwezig. 
Naast verschillende caches (Firefox, 
Thunderbird en thumbnails) richt 
Ubuntu Cleaner zich vooral op 
package management. Zo zijn er 
opties om de apt cache te legen, 
oudere kernels te verwijderen, 
achtergebleven configuratiebestan-
den van verwijderde pakketten op te 
ruimen en zogenaamde ‘Unneeded 
Packages’ te verwijderen. Dat zijn 
pakketten die ooit als dependancy 
van een ander pakket zijn geïnstal-
leerd, maar intussen niet meer nodig 
zijn op het systeem. Vink je één van 
bovenstaande acties aan, dan zoekt 
Ubuntu Cleaner meteen welke be-
standen verwijderd mogen worden 
en hoeveel ruimte dat bespaart. Kijk 
vervolgens de resultatenlijst goed 
na, selecteer de bestanden die je 
effectief wilt verwijderen en klik tot 
slot op ‘Clean’. Heb je root-rechten 
nodig voor die actie, dan vraagt 
Ubuntu Cleaner nog even  om je 
wachtwoord. 

  BleachBit bevat heel wat ac-
ties voor specifieke applicaties.

  Ubuntu Cleaner is eenvou-
diger en richt zich vooral op 
package management.

60-61-Apt Get.indd   61 24-01-19   11:16


