Symbolen, kleuren en hun
betekenis
Dit boek maakt gebruik van symbolen en kleurenschema’s.

Weergaves in de tekst
• Toetsaanslagen worden gevisualiseerd met Toets .
• Een menu in een programma met onderliggende submenu’s krijgen deze
vorm mee: Hoofdbalk minimenu
• Mappen en bestanden worden weergeven met een mini-icoon van een
map direct gevolgd door de padaanduiding. Bijvoorbeeld: /home/linuxleren
• Verwijzingen naar interadressen staan vet en krijgen een donkergrijze kleur
mee. Bijvoorbeeld: http://linuxleren.nl.
• In de tekst zijn er vaak terminalcommando’s opgenomen. Deze komen
voor in twee kleurenschema’s: Commando’s voor root gebruiken dit
kleurschema . Terwijl commando’s voor de gebruiker dit kleurschema
gebruiken
• De namen van GUI-programma’s beginnen gewoon met een hoofdletter.

Kennis- en kundemeter
Er verschijnt naast een hoofdstuk, sectie, subsectie vaak een kennis- en kundemeter. Deze kent een gradatie van 1 tot en met 5. Wat betekent deze indeling?


Om het laagste niveau te begrijpen, heb je geen voorkennis nodig. De kennis
die hier wordt aangereikt is ofwel heel erg nuttig als achtergrondinfo om een
breder perspectief te krijgen op de aangereikte leerstof of het veronderstelt dat
je deze zelf kan vinden in een grafische omgeving als GNOME.
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Met niveau twee is de kennis specifieker en vormt ze de basis voor kennis op de
hogere niveaus.
Op dit niveau maken we gebruik van grafische programma’s of GNOME-desktop.
Je hoeft hier geen extra software te installeren om te kunnen volgen. Het is wel
noodzakelijk om de cursus door te nemen vooraleer je de opgedane kennis kan
toepassen.



Dit niveau splitst zich op: Voor grafische programma’s en de GNOME-desktop
veronderstelt dit dat je voorkennis hebt van niveau 2 ingrediënten. Het kan
noodzakelijk zijn om software te installeren dat voorradig is in Software. Dit is
het hoogste niveau voor grafische programma’s Voor de terminal start hier het
niveau van de basiskennis. Zonder dit kun je niet verder naar hogere niveaus
voor de terminal.



Dit is uitsluitend voor kennis en kunde in de terminal. Het veronderstelt dat je
voorkennis hebt van niveau 2 ingrediënten. Het kan noodzakelijk zijn om software te installeren dat enkel via de terminal kan geïnstalleerd worden.



Het hoogste niveau van terminalgebaseerde kennis en kunde. Je kent vlot alle
vorige niveaus. Op dit level heb je meerdere programma’s en instructiestappen
nodig om tot een goed resultaat te komen.
Een K&Kmeter geplaatst naast een hoofdstuk (eerste blad, 1 getal) betreft het
gehele hoofdstuk. Idem voor een sectie (aangeduid met twee getallen: bijv.
1.3): als er een barometer geplaatst wordt naast een sectie dan behelst dit de
volledige sectie inclusief subsecties.
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