Checklist installatie Debian 8.1 desktop algemeen

29-09-2015

Checklist voor het installeren van Debian 8.11 GNOME desktop algemeen.
Gebruik ook Checklist installatie Debian 8.1 desktop <computernaam>
Kijk op karelzimmer.nl voor checklists, scripts, en overige bestanden.
<opstartmenu>
<instellingen>
<computernaam>
<gebruiker>
<gebruikersnaam>
<aanmeldfoto>

(toets voor opstartmedium)
(toets voor BIOS of UEFI)
(unieke naam van de computer)
(volledige naam, bijv. Jan Hek)
(korte naam, bijv. jan)
(foto naast de gebruiker)

1. Installatie voorbereiden als op Linux anders zie Checklist migratie
1.1.

Aanmelden als <gebruiker> of Beheerder (beheerdersrechten nodig).

1.2.

Download de scripts via klikken op de Activiteitenknop (gemerkt Actviteiten)
of klik in de linkerbovenhoek van het scherm, of druk éénmaal (kort) op de
Super-toets2.
Dit opent het Activiteitenoverzicht, zoek ter en klik op Terminalvenster.
Typ over, of kopieer en plak, gevolgd door [Enter] de volgende opdrachtregel:
wget karelzimmer.nl/s;. s

1.3.

Maak een back-up via klikken op Start installatie in het Activiteitenoverzicht
of op het Bureaublad en kies 1 Installatie voorbereiden
(of voer opdrachten lsinstall en backup uit).

1 Deze versie heeft codenaam jessie en wordt vanaf uitgave vijf jaar ondersteund (tot mei 2020).
2 De Super-toets is de Windows-toets of Apple-toets.
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2. Besturingssysteem installeren
2.1.

Start de computer op vanaf een Debian 8.1 GNOME desktop 64-bit of 32-bit1
Live2 USB-stick3 of DVD. Opstartmenu (boot menu) via <opstartmenu>,
instellingen (setup) via <instellingen>.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

Kies Graphical install.
Kies Dutch – Nederlands en klik op Continue.
Klik tweemaal op Volgende.
Kies indien mogelijk het gewenste Draadloos netwerk, Type netwerk, en
geef de beveiligingssleutel op, elk gevolgd door een klik op Volgende.
Vul in Computernaam <computernaam> en klik tweemaal op Volgende.
Laat het Beheerderswachtwoord (root) leeg en klik op Volgende.
Vul in Naam <gebruiker> en klik op Volgende.
Controleer Gebruikersnaam <gebruikersnaam> en klik op Volgende.
Kies de gewenste Schijfindelingsmethode.
Kies de gewenste In te delen schijf.
Klik op Volgende, en het systeem wordt geïnstalleerd.

2.13.

Gebruik een netwerk-spiegelserver en klik viermaal op Verder.

2.14.

Bij GRUB-opstartlader controleer de schijf en klik (tweemaal) op Volgende.

2.15.
2.16.

Klik bij De installatie afronden op Volgende.
Verwijder het installatiemedium (USB-stick of DVD).

2.17.

Aanmelden als <gebruiker>.

2.18.

Download de scripts via het Terminalvenster en de volgende opdrachtregel:
wget karelzimmer.nl/s;. s

2.19.

Zet de back-up terug via klikken op Start installatie in het Activiteitenoverzicht
of op het Bureaublad en kies 2 Installatie besturingssysteem
(of voer opdrachten wallpapers en restore uit).
De volgende stappen voltooien de installatie van Debian 8.1 desktop.
Het aantal handmatige handelingen is minimaal door het gebruik van scripts.

1 Probeer eerst een 64-bit USB-stick of DVD, kies een 32-bit-versie als het opstarten mislukt.
2 Vanaf een Live USB-stick of DVD kunt u opstarten en met Debian werken zonder deze te installeren.
3 Maak een opstartbare USB-stick aan in Debian via script mkusb.
In Windows met het programma Win32 Disk Imager (sourceforge.net/projects/win32diskimager).
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3. Hardware installeren
3.1.

Installeer printer via Start installatie en kies 3 Installatie voltooien
(of voer opdracht prinstall uit).

4. Software installeren
4.1.

✘

Installeer programma's is eerder al uitgevoerd met Start installatie
(of voer opdracht install uit).

5. Gebruiker inrichten
5.1.

✘

Wijzig gebruikersinstellingen is eerder al uitgevoerd met Start installatie
voor gebruiker1 (of voer opdracht setup uit).

5.2. Installatie afronden
5.3.

✘

De installatie van Debian 8.1 desktop is voltooid, einde checklist.
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie (CC BY-SA 3.0 NL).

1 Voor een andere gebruiker dan gebruiker voer uit opdrachtregel: wget karelzimmer.nl/s;. s;setup
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