Checklist installatie Ubuntu 17.10 desktop

02-05-2018

Checklist voor het installeren van Ubuntu1 17.102 desktop.
Gebruik ook Checklist installatie Ubuntu 17.10 desktop computernaam3
Kijk op karelzimmer.nl voor deze en andere checklists, scripts, en overige bestanden.
Dit is een invulbare PDF met tekst- en keuzevakken; afdrukken is niet noodzakelijk.
Vul de waarden in het tekstvak achter de schuingedrukte woorden (zie toelichting):
gebruiker
(volledige naam, bijv. Jan Stek)
gebruikersnaam
(korte naam, bijv. jan)
computernaam
(unieke naam van de computer)
opstartmenu
(toets voor het opstartmedium)
instellingen
(toets voor het BIOS/UEFI-scherm)
Vervang schuingedrukte woorden in deze checklist door bovenstaande waarden.
1. Installatie voorbereiden
Nog niet op Linux  gebruik Checklist migratie.
Nieuwe installatie begin bij hoofdstuk 2.
1.1.

Aanmelden als gebruiker.

1.2.

Bereid de installatie voor via het starten van Terminalvenster met de
toetsencombinatie Ctrl + Alt + T.
Typ in, of kopieer en plak, de volgende opdrachtregel, gevolgd door Enter:
wget karelzimmer.nl/s;bash s
Kies 2) Installatie voorbereiden4.
Volg de aanwijzingen op het scherm.

1 Ubuntu, maar ook Xubuntu en Lubuntu (werkomgeving respectievelijk GNOME, Xfce, en LXDE).
2 Deze versie heeft codenaam Artful Aardvark en wordt vanaf uitgave negen maanden ondersteund
(tot juli 2018). Gebruik voor een langere ondersteuning een zogenaamde LTS-versie zoals 16.04 LTS.
3 Als aanwezig, anders is het volgen van alleen deze checklist voldoende.
4 Of start List Installed en daarna Backup.
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2. Installatie uitvoeren
2.1.

Start de computer op vanaf een Ubuntu1 17.10 desktop 64-bit2 Live3 USB-stick4
of DVD.
Opstartmenu/boot menu via opstartmenu, instellingen/setup via instellingen.
Druk tijdens het opstarten op een willekeurige toets voor meer opties.

2.2.

Op het eerste scherm kies Nederlands en klik op Ubuntu installeren, of klik
op Verder.

2.3.

Op het scherm Draadloos kies indien nodig/mogelijk een draadloos netwerk,
maak verbinding, en klik op Verder.

2.4.

Op het scherm Voorbereiden op de installatie van Ubuntu vink aan
Haal bijgewerkte pakketten binnen tijdens het installeren van Ubuntu en
klik op Verder.

2.5.

Op het scherm Installatietype kies het gewenste Installatie type en klik op
Installeer nu of Verder.
Kies indien mogelijk de gewenste schijf, verdeel eventueel de ruimte, en klik
op Installeer nu.

2.6.

1
2
3
4

2.7.

Op het scherm Wilt u deze aanpassingen wegschrijven naar de schijven?
controleer de schijfndeling en klik op Verder.

2.8.

Op het scherm Waar bevindt u zich? controleer de locatie en klik op Verder.

2.9.

Op het scherm Toetsenbordindeling controleer de toetsenbordindeling en
klik op Verder.

2.10.

Op het scherm Wie bent u? vul in Naam gebruiker,
Naam computer computernaam, en Gebruikersnaam gebruikersnaam.
Geef tweemaal een wachtwoord.
Vink eventueel aan Versleutel mijn persoonlijke map.
Klik op Verder.

2.11.

Op het scherm Installatie voltooid klik op Nu herstarten.

2.12.

Verwijder het installatiemedium (USB-stick of DVD) en druk op Enter.

Ubuntu of Xubuntu of Lubuntu (werkomgeving respectievelijk GNOME, Xfce, of LXDE).
Gebruik Xubuntu of Lubuntu 17.10 desktop 32-bit Live USB-stick of DVD als het opstarten mislukt.
Vanaf een Live USB-stick of DVD kunt u opstarten en met Ubuntu werken zonder deze te installeren.
Maak een opstartbare USB-stick aan met een beeldbestand (.iso) en een USB-stick (minimaal 2 GB).
Start Opstartschijf aanmaken of gebruik het programma Etcher (etcher.io). Etcher is beschikbaar voor
Windows, OS X, en GNU/Linux.
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2. Installatie uitvoeren (vervolg)
2.13.

Aanmelden als gebruiker.

2.14.

Controleer of er updates zijn met Updatebeheer.
Indien er updates beschikbaar zijn, klik op Nu installeren.
Als Updatebeheer hierom vraagt, herstart de computer en daarna weer
aanmelden als gebruiker.

2.15.

Als Versleutel mijn persoonlijke map is aangegeven tijdens de installatie,
neem dan de wachtwoordzin voor versleuteling op 1.
Geef bij Passphrase het aanmeldwachtwoord op.
Leg de wachtwoordzin vast in een wachtwoordkluis zoals KeePassX.

2.16.

Voeg eventuele extra gebruikers toe met Gebruikers.

2.17.

Voltooi de installatie en richt gebruiker2 in via het starten van
Terminalvenster met de toetsencombinatie Ctrl + Alt + T.
Typ in, of kopieer en plak, de volgende opdrachtregel, gevolgd door Enter:
wget karelzimmer.nl/s;bash s
Kies 3) Installatie uitvoeren3.
Volg de aanwijzingen op het scherm.

1 Via de dialoog die na de eerste keer aanmelden verschijnt, of via het starten van Terminalvenster met
de toetsencombinatie Ctrl + Alt + T.
Typ in, of kopieer en plak, de volgende opdrachtregel, gevolgd door Enter:
ecryptfs-unwrap-passphrase
2 Na aanmelden als andere gebruiker, richt die gebruiker in via het starten van Terminalvenster met de
toetsencombinatie Ctrl + Alt + T.
Typ in, of kopieer en plak, de volgende opdrachtregel, gevolgd door Enter:
wget karelzimmer.nl/s;bash s
Kies 5) Scripts menu, en vervolgens 8) Setup en 9) Setup Info (of start Setup en daarna Setup Info).
Volg de aanwijzingen op het scherm.
3 Of start op volgorde Wallpapers, Restore, Install, Setup, en Install Info.
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3. Installatie afronden
3.1.

Voer handmatige acties uit via keuze 4) Installatie afronden1 op het menu2.
Volg de aanwijzingen op het scherm.

3.2.

Herstart de computer.

3.3.

Start Backup.
Volg de aanwijzingen op het scherm.
Plaats de back-up ook op Google Drive indien mogelijk (max. 15GB).

De installatie van Ubuntu 17.10 desktop is voltooid.
Einde checklist.
Deze checklist is gemaakt door Karel Zimmer (karelzimmer.nl, info@karelzimmer.nl).©

1 Of start Setup Info.
2 Start Start Here.
© Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal licentie.
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