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Studietaak 2 – Hoe configueer ik Linux (als Desktop )? 

Opdracht  
In deze studietaak maak je kennis met het configureren (instellen) van Ubuntu Linux als 
Desktop. Als je de studietaak van begin tot eind doorloopt, kun je een Ubuntu Linux-systeem 
instellen zoals je zelf wilt.  

Doelstelling  
Het configureren van de Linux -distributie van Ubuntu. 

Activiteit(en) 

1. Om de activiteiten in deze studietaak uit te voeren, maak je gebruik van de Ubuntu 
Desktop Guide. Download het bestand “desktopguide.pdf” van blackboard en open het 
bestand.  

2. Voer vervolgens de volgende handelingen uit door gebruik te maken van de Desktop 
Guide: 

·  updaten van Ubuntu Linux – het is heel belangrijk dat je Ubuntu Linux-installatie 
(net zoals dat bij Windows XP belangrijk is) up-to-date is, zodat je niet kwetsbaar 
bent voor virussen, et cetera. 

 

Tip : zorg ervoor dat je de proxy juist instelt, zodat Ubuntu Linux ook daadwerkelijk 
het internet op kan om de updates te downloaden. 
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·  installeer Thunderbird – een open source mail client.  

 

·  verwijder evolution mail client – omdat we in dit project MS Outlook gaan vergelijken 
met Thunderbird. 

·  maak een gebruiker aan – op deze manier kunnen diverse mensen gebruik maken 
van een pc met Ubuntu Linux. 

·  pas het loginscherm aan – bij het inloggen, krijgt iedere gebruiker de beschikking 
over zijn eigen instellingen en documenten.
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·  verander het thema van Ubuntu – op deze manier kun je de look & feel van je 
desktop aanpassen. 

 

Tijd  
Deze studietaak kost ongeveer 2 tot 4 uur tijd. 


