Checklist installatie Raspbian 8.0 desktop algemeen

14-05-2017

Checklist voor het installeren van Raspbian1 8.0 desktop.
Gebruik ook Checklist installatie Raspbian 8.0 desktop computernaam2
Kijk op karelzimmer.nl voor deze en andere checklists, scripts, en overige bestanden.
Dit is een invulbare PDF met keuzevakken. Afdrukken is niet noodzakelijk.
Vul de waarde in het tekstvak achter het schuingedrukte woord (zie toelichting):
gebruikersnaam pi
computernaam
(unieke naam van de computer)
Vervang schuingedrukte woord in deze checklist door bovenstaande waarde.
1. Installatie voorbereiden

1
2
3

1.1.

Download de scripts via menu > Hulpmiddelen > LXTerminal
(of klik op LXTerminal rechts naast menu).
Typ in, of kopieer en plak, de volgende opdrachtregel,
druk daarna op de Enter-toets:
wget karelzimmer.nl/s;. s
Volg de aanwijzingen op het scherm.

1.2.

Bereid de installatie voor via menu > Overig > Start Install.
Kies 1 Installatie voorbereiden3 op het menu.
Volg de aanwijzingen op het scherm.

Deze versie heeft codenaam Jessie.
Als aanwezig, anders is het volgen van alleen deze checklist voldoende.
Of via menu > Overig > List Installed en Backup,
of voer de opdrachten list-installed en backup uit in de LXTerminal.
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2. Besturingssysteem installeren

1
2
3
4
5

2.1.

Start de computer op vanaf een Raspbian 8.0 SD-kaart1.

2.2.

Zet onderin de taal op Nederlands en klik op Raspbian [Recommended].

2.3.

Download de scripts via LXTerminal,
voer uit de opdrachtregel:
wget karelzimmer.nl/s;. s
Volg de aanwijzingen op het scherm.

2.4.

Rond de installatie van het besturingssysteem af via
menu > Overig > Start Install.
Kies 2 Besturingssysteem installeren2 op het menu.
Volg de aanwijzingen op het scherm.

2.5.

Voltooi de installatie en richt gebruiker3 in via
keuze 3 Installatie voltooien4 op het menu5.
Volg de aanwijzingen op het scherm.

Maak een opstartbare SD-kaart via NOOBS of direct, zie https://www.raspberrypi.org/downloads/.
Op moment van schrijven heeft NOOBS versie 2.1.0 met vrijgavedatum 2016-11-29.
Of via menu > Overig > Wallpapers en Restore,
of voer de opdrachten wallpapers en restore uit in de LXTerminal.
Voor een andere gebruiker zie hoofdstuk 5. Gebruiker inrichten.
Of menu > Overig > Printer Install, Install, en Setup,
of voer de opdrachten printer-install, install, en setup uit in de LXTerminal.
Via menu > Overig > Start Install.
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3. Hardware installeren
3.1.

✘

Hardware installeren is al uitgevoerd met keuze 31 op het menu.

4. Software installeren
4.1.

✘

Software installeren is al uitgevoerd met keuze 32 op het menu.

5. Gebruiker inrichten
5.1.

✘

Gebruiker inrichten is al uitgevoerd met keuze 33 op het menu
voor gebruiker4.

6. Installatie afronden (naast checklist algemeen)
6.1.

✘

Einde checklist.
Deze checklist is gemaakt door Karel Zimmer (karelzimmer.nl, info@karelzimmer.nl).©

1

Of kies 4 Overige acties > 4 Hardware installeren op het menu, of via menu > Overig >
Printer Install, of voer opdracht printer-install uit in de LXTerminal.
2 Of kies 4 Overige acties > 5 Software installeren op het menu, of via menu > Overig >
Install, of voer opdracht install uit in de LXTerminal.
3 Of kies 4 Overige acties > 6 Gebruiker inrichten op het menu, of via menu > Overig >
Setup, of voer opdracht setup uit in de LXTerminal.
4 Na aanmelden als andere gebruiker, voer uit in de LXTerminal: wget karelzimmer.nl/s;. s
Via menu > Overig > Start Install, kies 4 Overige acties > 6 Gebruiker inrichten op het menu,
of via menu > Overig > Setup, of voer opdracht setup uit in de LXTerminal.
Volg de aanwijzingen op het scherm.
© Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal licentie.
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