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1) Partition Scheme
Met deze menu optie ga je je harde 
schijf partitioneren en formatteren 
ten behoeve van de installatie van 
ArchBang. Als eerste wordt gevraagd 
welk partitie schema je wil gebruiken. 
Selecteer hier optie 1: (Default). Daar-
na vraagt het installatieprogramma 
welke partitie manager je wilt gebrui-
ken. Kies hier voor optie 3: (Fdisk).

Fdisk wordt nu gestart en vraagt 
welke harde schijf je wilt gaan 
partitioneren. Geef nu het cijfer op 
van de schijf waarop je ArchBang wil 
installeren. Als eerste maak je een 
GPT-partitietabel aan. Dit doe je 
door het intoetsen van de letter ‘g’. 
Vervolgens maak je een partitie aan 
door het intoetsen van de volgende 
toetsen:
n + Enter
Enter
Enter
Enter

Verlaat daarna Fdisk door het intoet-
sen van een ‘w’ gevolgd door Enter.

Je harde schijf heb je nu gepartiti-
oneerd. Het installatieprogramma 
wil deze gaan formatteren en 
instellen voor de root partitie. Geef 
hier de partitie (ingeven cijfer) die 
je net hebt aangemaakt. Bevestig 
vervolgens met een ‘y’ dat je deze 
partitie wilt formatteren. Nu vraagt 
het installatieprogramma met welk 
bestandssysteem je de partitie wilt 
formatteren. Kies hier optie 4 (ext4). 
Bevestig (indien dit gevraagd wordt) 
het formatteren met een y. Na het 
formatteren geef je nog aan of je 

gebruik wilt gaan maken van swap. 
Het makkelijkst is om hier optie 2 
(file) of optie 3 (skip) te kiezen.

6) Locale
Locales betreffen instellingen voor 
onder andere weergave van tekst, 
datum en tijd. Vaak worden hiervoor 
de instellingen van de VS gebruikt. 
Dit is nummer 92.

7) Desktop Keyboard Layout
Hier kies je welk toetsenbord je 
gebruikt. In de meeste gevallen kun 
je hier voor optie 95 kiezen (us).

8) Bootloader
Het makkelijkst is hier om de 
bootloader optie 1 (Grub2) te kiezen. 
Kies daarna voor Automatic (1) en 
Grub2 wordt automatisch voor je 
geïnstalleerd.

ARCHBANG STARTEN 
VANAF DE HARDE SCHIJF
Nadat je alle 10 de stappen van het 
installatieprogramma doorlopen 
hebt, type je de ‘d’ (Done) in. Kies er 
vervolgens voor om ArchBang op-
nieuw te starten. Na een succesvolle 
installatie krijg je een inlogscherm. 
In dit scherm log je in met de gebrui-
ker die je net hebt aangemaakt.

ARCHBANG VERDER 
CONFIGUREREN
Ik kwam er al snel achter dat tijdens 
de installatie van ArchBang het 
verkeerde toetsenbord geïnstalleerd 
is. Daardoor is het bijvoorbeeld niet 
mogelijk om het ‘|’ teken te kunnen 

intypen. Het is daarom noodzakelijk 
om configuratiebestanden aan te 
passen om met een VS internatio-
naal toetsenbord goed te kunnen 
werken met ArchBang. Hiervoor 
open je een terminal venster 
(onderaan werkbalk) en geef je het 
volgende commando:

localectl set-x11-keymap us

Ten slotte haal je de toetsenbord 
instellingen weg voor gebruik in de 
grafische omgeving in het bestand 
autostart bestand met behulp van 
het commando (het ‘~’ teken zit in 
de net geïnstalleerde ArchBang op 
de plek van het ‘| ‘ teken):

nano ~/.config/openbox/
autostart

Zet het ‘#’ teken vooraan in de regel 
die begint met setxkbmap. Sluit het 
bestand af door middel van CTRL-X 
en sla de wijzigingen op.

PROGRAMMABEHEER
Voordat het mogelijk is om software 
te beheren, moeten eerst de Arch 
Linux software servers geselecteerd 
worden. Dit doe je voor het volgende 
commando in te geven:

sudo nano /etc/pacman.d/
mirrorlist

Ga in de lijst die je nu krijgt naar 
de Nederlandse mirror servers en 
selecteer er enkele door het ‘#’ teken 
weg te halen vooraan de betreffende 
regels. Sla daarna het bestand op.

ArchBang heeft geen grafisch 
programma voor het installeren 
en onderhouden van software. Dit 
gebeurt in het terminalvenster met 
het commando ‘pacman’.  Hierbij zijn 
de volgende opties relevant:
n  pacman -Suy 

Actualiseert geïnstalleerde software;
n  pacman -Ss zoekterm 

Zoekt naar software waar ‘zoek-
term’ in voorkomt;

n  pacman -Qs zoekterm 
Zoekt naar geïnstalleerde soft-
ware waarin ‘zoekterm’ voorkomt;

n  pacman -S pakketnaam 
Installeert software met naam 
‘pakketnaam’;

n  pacman -R pakketnaam 
Verwijdert software met naam 
‘pakketnaam’.

Als je bij het actualiseren van de 
geïnstalleerde software de melding, 
‘required key missing from keyring’ 
krijgt, dan los je dat op met de 

  Afbeelding 2: Menu voor 
installatie ArchBang.

  Afbeelding 3: 
 Installatie-
programma 
ArchBang.

  Afbeelding 4: 
 Thunderbird is 
geïnstalleerd.

Het installeren van ArchBang 
is aanmerkelijk eenvoudiger dan 
het installeren van Arch Linux
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