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WORKSHOP

na installatie. Zo houd je meer 
schijfruimte over om extra apps te 
installeren.

BEPERKINGEN
Crostini is een mooie toevoeging aan 
ChromeOS, maar er kleven toch ook 
enkele nadelen aan. De beperkte 
hardware compatibiliteit hadden we 
reeds vermeld. Ook qua schijfruimte 
is Crostini best veeleisend. Chrome-
books zijn ontworpen om in de 
cloud te werken en bevatten dus erg 
weinig opslagruimte. Na installatie 
van Crostini en zonder enige lokale 
data in ChromeOS is nog nauwelijks 
4GB beschikbaar in Crostini op onze 
Lenovo N23. Op het eerste zicht 
lijkt 4GB voor extra apps best veel. 
Helaas hebben de eerste apps die 
je installeert vaak erg veel ruimte 
nodig. Voor Gnome-applicaties moet 
apt bijvoorbeeld nog een heleboel 
libraries installeren. Een eenvou-
dige muziekspeler, zoals Rhythm-
box, vereist dan ineens 100 extra 
pakketten en maar liefst 200MB aan 
opslagruimte. Dat is zeker iets om in 
het achterhoofd te houden als je op 
zoek bent naar een Chromebook en 
graag Linux-apps wilt installeren.

Verder ondersteunt Crostini op 
dit ogenblik geen audio, geen usb-ap-
paraten en geen mounts van externe 
bestandssystemen. Ook werkt 
Crostini alleen voor de eigenaarsac-
count van de Chromebook. Dat is 
de allereerste gebruiker waarmee 
je bent ingelogd op je Chromebook. 
Andere gebruikers hebben geen 
toegang tot Linux-apps. Een deel van 
die beperkingen verdwijnt wellicht 
in toekomstige versies van Crostini. 
Heb je Crostini getest op je Chrome-
book en vind je het toch maar niets? 
Ga dan naar Instellingen > Linux 
(bèta) > Linux en selecteer ‘Linux-ap-
ps voor Chromebook verwijderen’ 

om Crostini volledig te verwijderen. 
Vergeet niet de data die je wilt bewa-
ren eerst uit de vm te kopiëren!

CROUTON
Ondersteunt jouw Chromebook 
geen Crostini, dan biedt Crou-
ton mogelijk een alternatief. Op 
technisch vlak verschilt Crouton erg 
van Crostini door het gebruik van 
een chroot-omgeving in plaats van 
een virtuele machine. Het eindre-
sultaat is hetzelfde: je kan normale 
Linux-applicaties installeren in Chro-
meOS. Maar door die andere aanpak 
verschilt Crouton toch op een aantal 
essentiële punten van Crostini, met 
daarbij de volgende voordelen:
•  het werkt op alle Chromebooks;
•  het vereist minder ram-geheugen 

en draait sneller;
•  het heeft toegang tot alle hardwa-

re (inclusief audio en usb).

Nadelen zijn er ook:
•  je moet je Chromebook in ontwik-

kelaarsmodus zetten om Crouton 
te gebruiken;

•  je hebt iets meer kennis van de 
commandline nodig;

•  de integratie met ChromeOS is 
minder goed geregeld;

•  het is minder veilig doordat er geen 
strikte scheiding is tussen de  
Linux-applicaties en ChromeOS. 

Een veiligheidslek in een Linux- 
applicatie heeft ook impact op 
ChromeOS.

ONTWIKKELAARS
MODUS
Op https://bit.ly/1bCl9qw lees je de 
officiële Crouton-documentatie. We 
leggen je kort uit hoe de installatie 
in zijn werk gaat. Om te beginnen, 
schakel je de ontwikkelaarsmodus 
in. Zoek jouw model Chromebook in 
de lijst op https://bit.ly/2EV4qoM 
en klik op de naam ervan voor speci-
fieke instructies voor jouw model. 
Bevat die pagina geen instructies 
voor de ontwikkelaarsmodus of 
bestaat er geen pagina voor jouw 
model? Volg dan de algemene 
instructies op https://bit.ly/ 
2EV4qoM. Maar let op: het in- of 
uitschakelen van de ontwik-
kelaarsmodus verwijdert alle 
Google-accounts en alle lokale data 
op je Chromebook! Controleer dus 
zeker of er geen data meer staat 
op je Chromebook die je niet wilt 
verliezen. Daarna log je opnieuw 
in met je Google-account en heb je 
uiteraard weer toegang tot al jouw 
data in de cloud.

Via de toetsencombinatie Escape 
+ Refresh (dat is de derde knop 
rechts van de Escape-toets) + Power 
(her)start je de Chromebook in het 

herstelmenu. In dat menu druk je 
op Ctrl + D om de ontwikkelaarsmo-
dus in te schakelen. ChromeOS 
geeft je een waarschuwing dat je 
daarmee essentiële beveiligings-
features uitschakelt en alle lokale 
data verwijdert. Druk op Enter om 
te bevestigen en wacht geduldig 
totdat het systeem herstart is. 
Op onze Lenovo duurde dat zeven 
minuten. Er verschijnt nu een wizard 
om de Chromebook te configureren. 
Klik op ‘Aan de slag’ om te starten 
(de optie ‘Fout-opsporingsfuncties 
inschakelen’ heb je niet nodig) en 
stel achtereenvolgens de wifi-verbin-
ding en je Google-account in. Een tip 
voor Belgische gebruikers: je wijzigt 
de toetsenbordindeling naar azerty 
door op het systeemvak rechts 
onderaan te klikken.

TERMINAL
Download vervolgens de Crouton 
installer van https://goo.gl/fd3zc en 
bewaar dit in je Downloads-map. De 
ontwikkelaarsmodus geeft je toe-
gang tot de terminal via de toetsen-
combinatie Ctrl + Alt + T. Daar kom 
je in crosh terecht, de ChromeOS 
shell met beperkte functionaliteit. 
Gebruik het commando ‘shell’ om 
een echte Linux-shell te openen met 
volledige toegang tot het systeem. 
Start nu de installatie van Crouton:

LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking

Meer informatie over de listing- 
uitleg vind je in de inhoudsopgave.

  Afbeelding 5: Linux-apps krijgen een apart plaatsje in ChromeOS’ menu.

  Afbeelding 4: Crosh, 
de ingebouwde shell 
van ChromeOS.
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