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3.3 Debian downloaden
3.3.1 Officiële Debian
Op https://www.debian.org/distrib/ kunt u Debian gratis en legaal downloaden.

We houden ons aan de gemaakte keuze en begeleiden je bij de navigatie op de
website:
1 Om het je gemakkelijk te maken: kies voor ‘Download de cd/dvd-images over
HTTP of FTP’.
Hou rekening met de waarschuwing die verschijnt:
Download cd/dvd-images alstublieft niet met jouw browser zoals je ook andere bestanden download! De reden daarvoor is dat als de download misgaat en halverwege stopt, de meeste browsers je niet de mogelijkheid bieden verder te gaan met de download vanaf het punt waar je gebleven was.
Gebruik in plaats van uw browser dus liever een programma dat hervatting
van afgebroken downloads toestaat34 .
2 Op https://www.debian.org/cd/http-f tp/ kun je een keuze maken tussen de
stabiele versie van Debian of de test-versie. Kies ‘Officiële cd/dvd-images voor
de “stable” (stabiele) release”.
3 Vervolgens kun je kiezen
3 http://www.debian.org/cd/http-f tp/

4 Voorstel van programma:

filezilla, gratis te downloaden van https://filezilla-project.org/
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3 Debian installeren
1. tussen cd of dvd. cd-images zijn 650 MB groot terwijl de dvd-images 4,4
GB aan data bevatten. We selecteren cd omdat deze multi-arch aanbiedt.
2. De doorsnee-gebruiker bezit meestal een intel-gebaseerde computer. Dit
beperkt je keuze uit de verschillende architecturen tot 3: i386 of amd64 of
combineer ze beiden in multiarch.
a) i386 Deze versie gebruik je voor 32-bits intelprocessoren.
b) amd64 Hoewel de naam verwarrend lijkt staat deze versie voor 64bits
intelprocessor. Omdat het bedrijf AMD als eerste op de markt is gekomen met 64-bitsprocessoren heeft Debian hun naam als standaard
overgenomen.
c) multi-arch Dit is voor 64bits-processoren maar bevat ook 32bits-systeembibliotheken die sommige programma’s nodig hebben. Dat kan heel
gemakkelijk zijn. Niet beschikbaar als dvd, enkel cd.
Controleer je hardware om uit te maken welk type processor je hebt. Je
kan 32-bits op een 64bits-processor installeren maar omgekeerd niet 5
3 Op de volgende pagina download je het iso-bestand voor multi-arch: http://cd
image.debian.org/debian-cd/current/multi-arch/iso-cd/ .
4 Brand deze iso op dvd of cd als iso-bestand en dus niet als data. Kijk de helppagina’s na van je brandprogramma als je niet weet hoe dit moet.
Je kan het iso-bestand ook laten wegschrijven naar een USB-stick. Onder Microsoft Windows kun je hier gebruik maken van het programma Rufus (activeer
dd): gratis te downloaden van http:// rufus.akeo.ie/ of van Etcher gratis te
downloaden van https://www.balena.io/etcher/.
Linux-gebruikers kunnen de iso simpel kopiëren met cp of dd . Voor beide methodes moet je reeds de terminal en hardware beheersen. Meer info over deze
methodes op https://www.debian.org/cd/faq/#write-usb
Alles staat nu bijna klaar om met de installatie te beginnen.

3.3.2 Ontbrekende firmware
A Firmware toevoegen tijdens installatie
Debian wenst enkel volledig vrije software aan te bieden die voldoet aan de
DFSG (zie 2.2 Debian Vrije Software Richtlijnen (DFSG) op pag. 26 voor meer uitleg). Dit betekent concreet dat de gesloten binaire drivers voor ‘gesloten’ hardware niet zijn opgenomen. Nochtans heb je deze soms nodig . . .
5 Installeer je i386 op een 64bits-processor dan kun je niet meer dan 4GB aan geheugen adresse-

ren, verlies je de speciale SSE2-functies (sneller rekenen), enz. Zie http://www.debian.org/p
orts/amd64/
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3.4 Live: Debian uitproberen zonder installatie
Tijdens de installatieprocedure is er een analyse van de hardware van je systeem. Als er tijdens deze analyse ‘gesloten’ hardware wordt aangetroffen, is
het toch mogelijk om met behulp van een extra download en usb-stick deze te
activeren.
Hiervoor heb je nood aan de non-free-firmware:
1 Surf naar http://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-f ree/firmwa
re/stable/current//
2 Download het bestand firmware.zip.
3 Unzip het gedownloade bestand en kopieer naar een usb-stick.
Als er tijdens de installatie naar gevraagd wordt, is het gewoon een kwestie om
je usb-stick aansluiten, 10 seconden wachten en de eventuele licenties te accepteren.

B Niet officiële Debian-iso
Wil je wat meer gebruiksgemak, dan kun je afwijken van de officiële Debian. Er
bestaat een alternatieve installatie-iso waarop de niet vrije firmware reeds op
aanwezig is.
Je kan deze downloaden van http://cdimage.debian.org/cdimage/unoffici
al/non-f ree/images-including-f irmware/. Hoewel niet officieel is het wel
extreem gemakkelijk.



3.4 Live: Debian uitproberen zonder installatie
Debian niet installeren maar gewoon even uitproberen met de live-dvd. Dit is
een gemakkelijke manier om Debian eens te demonstreren. Uiteraard kun je
deze live-dvd ook gebruiken als herstel-dvd (zelfs voor Microsoft Windows). Je
kan deze downloaden als cd- of dvd- of usb-image van http://www.debian.o
rg/cd/live/
Wat moet je weten:
• Je kan deze live-versie ook installeren op je systeem.
• Deze live-versie komt in zes desktop-smaken: GNOME, KDE, cinnamon,
mate, LXDE en Xfce, en twee tekst-versies: rescue en standaard.
• Enkel beschikbaar voor i386 en amd64.
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3 Debian installeren
• Niet alle talen worden ondersteund maar deze kun je tijdens je live-sessie
wel installeren.
• Vergeet niet de sectie ‘Known issues with these images’ op de downloadpagina’s na te lezen. De gekende problemen en hun oplossingen kun je
erin terugvinden.

De werking ervan is heel eenvoudig: download een iso-bestand met je favoriete
desktop-smaak, brand op cd of schrijf naar USB-stick als iso-bestand, start hiermee op.



3.5 Installatieprocedure met dvd /usb-stick

Debian kun je op meerdere manieren installeren of gewoon eens uitproberen
op je hardware met een live-dvd (zie 3.4 Live: Debian uitproberen zonder installatie
op pag. 35) en dit met verschillende Debian-releases (stabiel of testing), met
diverse installatiemedia (cd, dvd, usb-stick, net, enz.), voor verschillende CPUarchitecturen (intel, ARM, enz.) en einddoelen (desktop, server, enz.).

In dit boek wordt een keuze gemaakt:
• installatie met dvd
• stabiele versie: Debian 10 of ook genoemd Debian Buster .
• 64bits-CPU (fabrikant: intel of AMD)
• computer voor eindgebruikers.
• Een blanco harde schijf. Geen tweede harde schijf of een harde schijf waarop
een ander besturingssysteem is geïnstalleerd.

Je heb je dvd en usb-stick klaar? Vooraleer je kan opstarten:
• Zorg ervoor dat de optie opstarten van cd/dvd ingeschakeld is in je BIOS/UEFI of
activeer deze in bootmenu. De toets hiervoor is afhankelijk van je moederbord.
• Als je opstart met UEFI merk je dat de installer een melding zal weergeven: ‘Debian GNU/linux UEFI installer menu’. Zie 3.2.2 UEFI voorbereiden op pag. 32.
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Installeer nu reeds volgende software:
kde-config-systemd systemsettings systemd-ui
cockpit

Hoofddoelstelling van dit hoofdstuk is om je technische achtergrondinfo mee
te geven die ook een heel praktisch nut hebben:
• een traag opstartend systeem sneller maken
• mijn pc start niet meer op: waar ligt de fout en hoe verhelpen?
• linux kent geen ccleaner maar je kan wel wat manueel ‘opruimen’.
• systeemdiensten managen.
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13 Linux opstarten
Als je je PC inschakelt, gebeuren er heel wat processen vooraleer je bij GNOMEdesktop komt.
Eerst beginnen we met een ruw overzicht op een typische PC.

• Bij het opstarten checked het BIOS of UEFI naar de aanwezige hardware
en na een ganse reeks controles laadt het de eerste sector van je harde
schijf: de MBR of GPT.
• In de MBR of UEFI/GPT/ESP-partitie is de bootloader geïnstalleerd. Bij
Debian is dit standaard GRUB21 .
• Vervolgens laadt de bootloader de kernel met het uitgepakte initramfs
image die u hebt aangegeven in het geheugen. Bij UEFI kan GRUB eventueel worden overgeslaan omdat het zijn eigen bootloader initialiseert.
• Wanneer de kernel is geladen en uitgevoerd, worden alle kernel specifieke onderdelen en taken geïnitialiseerd en wordt Systemd gestart. Dit
proces zorgt ervoor dat alle bestandssystemen aangekoppeld en klaar
gemaakt worden. Daarna voert het verschillende (bestaande en nieuw
aangemaakt) units uit die door het opgegeven target worden opgegeven.
• De shell wordt opgestart.
• Heb je het systeem geïnstalleerd met een grafische omgeving dan verschijnt op het einde een Display Manager waarin je je gebruikersnaam
en paswoord kan opgeven. Je gewenste grafische omgeving wordt opgestart na het inloggen. Standaard is dit GDM3 in Debian.
• Na het inloggen als gebruiker via de Display Manager start GNOME op.
Dit opstartproces kan je in heel wat details wijzigen.



13.1 BIOS en UEFI
Als je de Pc-startknop indrukt, initialiseert de computer zichzelf door het BIOS.
Het BIOS voert de basis-initialisatie van de hardware (POST: Power On Self Test)
en geleidt het systeem naar de volgende stap die u in het BIOS hebt ingesteld.
De BIOS-code is hardware-afhankelijk en is dus voor elk type moederbord anders.
1 Andere bootloaders:
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lilo

13.2 GRUB2 als Bootloader
De BIOS-opstartscherm geeft meestal aan welke toets (en) je dient in te drukken
om het BIOS setup-scherm op te roepen en vervolgens te configureren. Veel gebruikte toetsen zijn F1 , F2 , F10 , Esc , Ins en Del . Deze toetsen zijn afhankelijk
van de hardware.
In het BIOS kun je ook selecteren welk apparaat er gebruikt dient te worden om
op te starten.
Meestal wordt het systeem opgestart vanaf de opgegeven partitie van de eerste
harde schijfpartitie2 . De eerste 2 sectoren van de harde schijf bevat de master
boot record (MBR). De schijf partitie informatie, inclusief de bootselectie is opgenomen aan het einde van deze MBR.
Met UEFI is dit even anders . . . UEFI is de firmware van het moederbord van een
pc die het besturingssysteem de hardwarecomponenten in de computer laat
aanspreken (bron: wikipedia). Nadeel aan UEFI is dat het geen standaard is die
door elke moederfabrikant tenvolle wordt ingezet. Uiteindelijk beslist de fabrikant welke componenten van de UEFI-specificatie hij implementeert.
Debian ondersteunt UEFI maar het kan noodzakelijk zijn om eventueel de secureboot uit te schakelen en/of legacy-mode te activeren (als je harde schijven hebt
die DOS-formateringstabel hebben en je deze niet wenst te formatteren naar
een GPT-partitietabel).



13.2 GRUB2 als Bootloader
GNU GRUB is een BootLoader voor meerdere platformen3 . Het is een bootLoader voor PC-compatible machines die behalve de mogelijkheid heeft om gebruiksvriendelijk te zijn voor de niet technisch ingestelde gebruiker ook uitermate flexibel is om experts in diverse omgevingen van dienst te zijn. Zo kan het
niet enkel lokaal kernels opstarten maar deze ook via het netwerk ophalen en
opstarten.
2 Naast het booten van hardware-componenten kan er ook vaak vanaf het netwerk opgestart wor-

den met behulp van een PXE netwerk-loader.

3 Er zijn meerdere bootloaders in linux voorhanden: GRUB, lilo, syslinux (floppy), isolinux (cd/dvd),

enz.
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13 Linux opstarten

Het typische GRUB-opstartscherm voor Debian Buster .

13.2.1 Configuratie
GRUB2 configureren is niet zo moeilijk. Algemene instellingen zijn met een teksteditor als Gedit of Nano te bewerken in /etc/default/grub. Dit doe je uiteraard als gebruiker root. Dankzij de documentatie in het document kom je al
snel op de hoogte van de diverse opties.
De belangrijkste opties4
• GRUB_DEFAULT=0 welke lijn in het GRUB opstartmenu wordt het eerst
opgestart als er niets geselecteerd wordt. Je kan dit ook veranderen met
een cijfer.
• GRUB_TIMEOUT=5 Hier wordt een waarde van 5 seconden wachttijd ingesteld vooraleer er wordt gestart met de automatische selectie. Van zodra je in de GRUB-menulijst een andere waarde selecteert, vervalt deze
timeout.
• GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=“quiet” Dit zijn extra waardes die je
kan meegeven aan de op te starten kernel. Wat kun je extra opgeven? Kijk
het eens na op https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide
/kernel-parameters.html.
4 Meer opties zijn terug te vinden op https://help.ubuntu.com/community/Grub2#Configuring

_GRUB_2
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16.6 Schijven
multimedia.org/). Installeer hiervoor de nodige softwarebron: zie 15.3.1 Populaire niet-debianbronnen op pag. 232.

16.6 Schijven
Voor Gnu/linux worden zowel traditionele harde schijven als flash-drives op dezelfde wijze behandeld. Het zijn voor Gnu/linux immers blockdevices die hun
data bloksgewijs schrijven.



16.6.1 Wat je vooraf moet weten . ..
A Bestandssysteem
Harde schijven zijn voor Gnu/linux block-devices: apparaten die hun gegevens
blokjesgewijs inlezen en wegschrijven. Een bestandssysteem wordt gebruikt
om de data te ordenen want anders worden de digitale eentjes en nulletjes een
lange stroom zodat het moeilijk te achterhalen wordt waar één stuk informatie
nu precies begint of eindigt. Met een bestandssysteem wordt data als ‘blokjes’
geordend en er wordt o.a. een adres meegegeven waar deze terug te vinden
is. Vervolgens kun je dit bestandssysteem ook inzetten om bepaalde gebruikers wel dan niet toegang te geven tot bepaalde data, kun je data comprimeren, kun je ze optimaliseren voor snelheid of voor veiligheid, enz. Om het nog
wat complexer te maken: bestandssystemen worden niet alleen gebruikt voor
harde schijven maar ook in netwerken, RAM-geheugen, enz.
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Bekijk zeker ook nog eens de handleiding over partities:3.5.3 Belangrijke details bij installatie op pag. 43

Ext47 is in Debian 10 het standaard bestandssysteem om harde schijven tijdens
installatie mee te formatteren. Je kan ook voor andere kiezen maar dit heeft zijn
gevolgen naar snelheid, rechten op bestanden en mappen, bestandsgrootte,
enz. Een beknopt overzicht vind je op https://www.howtogeek.com/howt
o/ 33552/ htg- explains- which- linux- f ile- system- should- you- choose/
Wil je ‘vreemde’ bestandssystemen gebruiken dan moet je de nodige software
installeren. Zo heb je voor ntfs het softwarepakket ‘ntfs-3g’, exfat maakt gebruik
van ‘exfat-utils’ en hfs (Mac) heeft hfsprogs nodig.
7 EXT4:

schijven tot 1 exbibyte, bestandsgrootte tot 16 tebibytes, gebruikt checksums om de
betrouwbaarheid te verhogen, heeft een journal, heeft reeds komaf gemaakt met het 2038tijdsprobleem, ...
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16 Beheer van apparaten
Achterhaal het bestandssysteem, device, mountpoint en uuid in 1 commando:
$ lsblk -f

B 1 stam
Gnu/linux heeft één enkele stam genaamd / . Vanuit / worden vervolgens
alle andere mappen aangekoppeld. Vanuit deze mappen kun je vervolgens ook
naar de diverse blockdevices navigeren die aan deze mappen gemount werden.
Een praktisch voorbeeld. De inhoud van een aangekoppelde usb-stick verschijnt
niet als een apart apparaat maar komt terecht in /media/gebruiker/ID-apparaat.
Als eindgebruiker merk je daar niet veel van. Via allerlei mechanismen wordt
een usb-apparaat namelijk in de gaten gehouden, wordt een device-bestand
aangemaakt bij het inbrengen van een usb-stick, wordt dit gekoppeld aan
/media en vervolgend gemeld binnen de gebruikerssessie dat een nieuw apparaat aanwezig is. Dit aankoppelingsproces wordt mounten genoemd.
C Mounten
Koppelen of mounten is de connectie maken tussen een ruw device en het via
opties (zoals bestandssysteem, caching, indexing, enz.) beschikbaar maken
voor het systeem via een aankoppelpunt in een (sub)map van /.
Bij het hoofdstuk 3 Debian installeren heb je reeds info meegekregen over de
partitienamen: A. 1 Partitienamen op pag. 43. Elk blockdevice ((partities van)harde
schijf, usb-stick, sd-kaart, externe harddisk, enz.) wordt aangekoppeld aan een
map (mountpoint) binnen /. Blockdevices vinden hun plaats in /dev. Het
mountpoint heb je bepaald tijdens installatie, wordt voor je gemaakt door automatische systemen als udev, of kun je zelf manueel aanmaken, koppelen en
ontkoppelen. Hoe je zelf harde schijven of andere block-devices kan aankoppelen tijdens het booten leer je in 16.6.5 Schijven bij het booten op pag. 270
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16.6 Schijven
Een stapje verder is dat voor externe harde schijven dynamisch een blockdevice
wordt aangemaakt in /dev. Koppel je een usb-stick in een werkend systeem
in dan verschijnt er in /dev automatisch een nieuw apparaat (bijvoorbeeld sdb).
Ontkoppel je de stick van het systeem dan verdwijnt dit apparaat in /dev.
Het is belangrijk om apparaten correct af te koppelen: dit kan vanuit Bestanden
met de eject-knop naast het apparaat of met het commando eject .
Hoe weet je welk systeem waar is aangekoppeld? Met het commando lsblk -f
kom je al meer te weten

Output van het commando lsblk -f. Dit systeem bevat drie harde schijven met

/home op /sdb3.

Er is een dvd/cdrom : /dev/sr0 aanwezig maar deze is niet ingesteld.



16.6.2 Handige informatie over de schijven
A Bestanden

Schijfruimte meten met Bestanden.

In Bestanden kun je via Rechtermuisknop > Eigenschappen meer info verkrijgen over
de in beslag genomen ruimte. Dit kun je ook via terminal met het commando
du -h map/ . Het eindresultaat is een recursieve lijst van alle bestanden en mappen in de aangegeven map (of van de huidige map als je geen map opgeeft).
Handig is
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16 Beheer van apparaten
$ du -h * | sort -h
Bovenstaand commando toont je een lijst van alle bestanden en mappen gesorteerd per grootte. De kleinste bestanden vind je bovenaan de lijst. De grootste
onder.

B Baobab
Wil je nog meer gedetailleerde info over bestandsgrootte en schijfgebruik: gebruik Schijfgebruik (ook baobab genoemd). Schijfgebruik opent met een voorstelvenster om ofwel / of je persoonlijke map te scannen. Heb je aangekoppelde schijven zoals google-drive of een andere netwerkschijf, dan verschijnt
deze in het lijstje. Wil je een specifiek map scannen: via het sandwichmenu in
de rechterbovenhoek selecteer je ‘Map scannen. . . ’.

Na de scan kun je navigeren in de submappen of direct een simpele klik op het
diagram. Via een rechtermuisklik op een map kun je deze openen of naar de
prullenbak verwijderen. Je kan ook een hiërarchisch blokdiagram selecteren.
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Met een programma als bleachbit (zowel voor root als de gewone
gebruiker) kun je de nodige schijfhygiëne houden om bestanden en
mappen op die je harde schijfruimte onnodig belasten te verwijderen.

