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Studietaak 1 – Hoe installeer ik Linux? 

Opdracht  
In deze studietaak maak je kennis met Ubuntu Linux. Als je de studietaak van begin tot eind 
doorloopt, dan beschik je uiteindelijk over een Ubuntu Linuxsysteem.  

Doelstelling  
Het installeren van de Linux distributie van Ubuntu. 

Achtergrond informatie 

Linux komt niet in een enkele versie uit! In plaats daarvan bestaan er verschillende varianten 
van Linux genaamd "distributies". Enkele bekende distributies zijn: 

·  Red Hat 

·  Debian 

·  Caldera 

·  SuSE. 

Dit zijn organisaties die hetzelfde systeem genaamd Linux op eigen wijze distribueren. Maar 
welke distributie gebruik je dan? De beste manier om hier achter te komen is door met 
gebruikers van het systeem te praten over de kracht en zwakheden van de diverse 
distributies, en ook vast te stellen voor welke distributie de meeste ondersteuning in je regio 
wordt geboden, en dan te kiezen welke je prettig vindt. Uiteindelijk gaat het om je eigen 
keuze. 

Als je echt alle ins- en outs van het installeren van Linux onder de knie wilt krijgen, dan kun 
je de instructies gebruiken van www.linuxfromscratch.org. Hier vind je alle instructies om een 
eigen Linux-systeem te maken, onafhankelijk van welke distributie dan ook. 

Activiteit(en) 

1. Plaats de Ubuntu CD in je CDROM-speler en start op vanaf de CD.  

2. Ongeveer drie minuten na het booten is je systeem onder controle van Ubuntu Linux. 

 

3. Het grafische scherm dat je voor je ziet is de GNOME-desktop. GNOME is een grafische 
schil om Linux heen. Als je hier meer over wilt weten moet je maar eens kijken op 
http://www.gnome.org. Hiervoor heb je natuurlijk een webbrowser nodig. Ubuntu heeft 
hiervoor de browser Firefox. Je kunt ook andere browsers gebruiken. 
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Net als Linux is GNOME een open sourceproject. Andere open sourceprojecten waarin 
desktops worden ontwikkeld zijn: 

·  IceWM (http://www.icewm.org) , en  

·  KDE (http://www.kde.org). 

Besteed eens een half uurtje om een paar programma’s via de KDE-desktop uit te 
proberen! 

3. Misschien heb je gemerkt dat de uitvoering van de programma's behoorlijk traag is. Dit 
komt doordat de CDROM alle programma's bevat, en een CD is behoorlijk trager dan 
een harddisk. Ook is een grote hoeveelheid van de programma's geladen in het RAM-
geheugen, dat daarmee vrijwel vol is. Dit gaat ten koste van de snelheid. 

4. De Ubuntu Live CD is een prima hulpmiddel om kennis te kunnen maken met Linux. Als 
je écht met Linux aan de slag wilt, dan zul je allerlei programma’s willen installeren op je 
Linux-systeem. Denk hierbij aan Intranet- en mailfaciliteiten. Als je ook nog bestanden 
wilt delen, zodat je gebruikers er met hun Windows-PC bij kunnen, dan zul je een 
fileserverprogramma moeten installeren. Het is best mogelijk om deze software te 
installeren met de Ubuntu Live CD, maar na het booten zul je alle aanpassingen weer 
kwijt zijn. 

Let op: Maak een backup van je data die nu op je sw ap-schijf staat. 

5. Om Ubuntu Linux te installeren op je harddisk kun je dubbel klikken op install.  

 

6. Kies vervolgens (zie screenshot) de taal die je wilt installeren. 

 

7. Kies vervolgens (zie screenshot) de tijdzone waarin we zitten. 
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8. Daarna kies je de layout van je toetsenbord (zie screenshot). 

 

9. Vul de gevraagde informatie in, let op: vergeet je username en wachtwoord niet. 

 

In het volgende scherm moet je goed opletten wat je doet, want hier ga je de juiste 
harddisk en partities waarop Ubuntu Linux geïnstalleerd moet worden aangeven. Als je 
hier iets verkeerd doet, dan kan het zijn dat je eerdere installaties (van bijvoorbeeld ms-
dos, Windows XP, et. cetera.) niet meer werken. Bij het kiezen voor de optie: erase entire 
harddisk (zoals in onderstaande afbeelding) is dit het geval, want alles wordt verwijderd. 
Kies deze optie niet!  



 

ROC Koning Willem I College  Versie: Cohort 2006 Pagina: 4 van 4 

Auteur: P.J. Koning Printdatum: 28-11-yy Status: Definitief Document: Studietaak Linux - Hoe installeer ik 
Ubuntu Linux.doc 

 

 

Achtergrond informatie 

Met deze installatie gaat het partitioneren van de harddisk automatisch als je vrije 
schijfruimte (ongepartitioneerd) beschikbaar hebt, mocht je echter al partities hebben 
voor bijvoorbeeld Windows XP, dan is het handig om deze partities te verkleinen, zodat 
je over voldoende vrije schijfruimte bezit.  

Het is ook mogelijk nodig om zelf partities aan te maken. Er zijn vele mogelijkheden om 
je harde schijf in te richten voor het gebruik van Linux.  

Theorie hierover kun je nalezen in de partitioning-HOWTO, zie:  

1. http://www.linux.org/docs/ldp/howto/Partition/index.html 

2. http://www.apeldoorn.hccnet.nl/howtonl/Partition-NL.html 

 

Tijd  
Deze studietaak kost ongeveer 2 tot 4 uur tijd. 


