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niet alle Chromebooks. Op https://
bit.ly/2QXS3yy zie je een overzicht 
van ondersteunde modellen. In 
totaal zijn een 120-tal modellen 
opgenomen: 75 daarvan werken per-
fect, een 20-tal werken mits enkele 
beperkingen en een 25-tal worden 
niet ondersteund. Die laatste cate-
gorie bevat uitsluiten Chromebooks 
met een ARM-processor en twee erg 
oude modellen met een Intel-cpu 
(uit 2011). Opvallend is ook dat de 
meest recente Chromebooks nog 
niet volledig ondersteund worden. 
Dat geldt voor alle modellen uit 
2018 en een deel van de modellen uit 
2017. Dat is eigenlijk best logisch: die 
modellen zijn nà GalliumOS 2.1 uit-
gekomen. Ze hebben voor bepaalde 
componenten dus nieuwere drivers 
nodig dan degene die in de Gallium-
OS-kernel zitten. Hopelijk komt er 
snel een nieuwe GalliumOS-versie uit 
om dat euvel op te lossen! Voorlopig 
heb je dus meer kans op succes met 
een Chromebook van minstens twee 
jaar oud.

FIRMWARE
Het merendeel van de ondersteunde 
Chromebooks heeft een firmware 
upgrade nodig om GalliumOS te 
kunnen installeren. Dat bleek ook 
het geval te zijn voor onze Lenovo 
N22/N23. Op https://bit.ly/2GIf8Re 
vind je een lange uiteenzetting over 
de verschillende custom firmwares. 
Afhankelijk van het gebruikte plat-
form, heb je de keuze uit één of twee 
opties: firmware van MrChromebox 
of John Lewis. Elk van die twee biedt 
nog verschillende types firmware 
aan. Onze Chromebook is gebaseerd 
op het Intel Braswell-platform: 

daarvoor bleek MrChromebox de 
veiligste keuze. Die biedt twee types 
firmware aan:
1. Full Firmware: een volledige ver-
vanging van de bestaande firmware. 
Daardoor kan je geen ChromeOS 
meer booten. Ondersteunt de mees-
te besturingssystemen: het is zelfs 
mogelijk om Windows te installeren. 
Loopt er iets mis tijdens de upgrade, 
dan bestaat de kans dat je Chrome-
book niet meer boot.
2. RW_LEGACY: overschrijft de 
bestaande firmware niet en voegt 
enkel de mogelijkheid toe om Galli-
umOS te booten. Dat laat je toe om 
een dualboot-setup met ChromeOS 
en GalliumOS te installeren. Er is 
geen risico op beschadiging van je 
Chromebook.

Omdat we een dualboot-setup 
verkiezen en ook liever geen misluk-
te upgrade riskeren, kozen we voor 
de RW_LEGACY-firmware.

ONTWIKKELAARS
MODUS
Om de firmware-upgrade te starten, 
schakel je eerst de zogenaamde 
ontwikkelaarsmodus in op je 
Chromebook. De precieze procedu-
re lees je na in de workshop over 
Linux-apps in ChromeOS, onder het 
kopje ‘Ontwikkelaarsmodus’. Open 
vervolgens een terminal via Ctrl + Alt 
+ T en het ‘shell’-commando. Voer tot 
slot volgende commando’s uit om 
het firmwarescript van MrChrome-
box te starten:

cd
curl -LO https://mrchromebox.

tech/firmware-util.sh
sudo bash firmware-util.sh

Het script toont je een interactief 
menu met de verschillende opties. 
Bij sommige opties zie je de tekst 
[WP] in het rood staan. Dat bete-
kent dat die opties niet beschikbaar 
zijn, tenzij je de Write Protect-func-
tie uitschakelt. Daarvoor moet je 
je Chromebook openschroeven en 
binnenin een klein schroefje verwij-
deren. Gelukkig is dat niet nodig om 
de RW_LEGACY firmware te instal-
leren. We kiezen dus de eerste optie 
in het script. Vervolgens vraagt het 
script of we vanaf usb willen booten 
of niet. Kies hier de standaardoptie 
ofwel ‘N’, want we willen van de 
interne ssd booten. Nog geen mi-
nuut later is de firmware succesvol 
geïnstalleerd en druk je op ‘Enter’, 
gevolgd door ‘R’ om het systeem te 
herstarten.

PARTITIONEREN
Je krijgt nu een opstartscherm te 
zien met de melding ‘OS verifica-
tion is OFF’. Doe je daar niets, dan 
start ChromeOS na een dertigtal 
seconden op. Met de sneltoets Ctrl 
+ D start het systeem meteen op. Na 
de herstart, hoef je niet in te loggen. 
Op het aanmeldscherm gebruik je 
de sneltoets Ctrl + Alt + pijltje naar 
rechts om een terminal te openen. 
Log daar in met de gebruiker ‘chro-
nos’ en zonder wachtwoord in te 
voeren. Belgische gebruikers moeten 
opletten: de toetsenbord lay-out 
staat hier op qwerty ingesteld! 

Download vervolgens het chrx-script 
om de ssd te herpartitioneren:

cd
curl -O https://chrx.org/go
sh go

Je mag kiezen hoeveel schijfruimte 
je voor Linux reserveert. Op onze 
testmachine was dat tussen 5GB 
en 10GB. Chrx stelde voor om 9GB 
aan Linux toe te wijzen, maar dan 
heeft ChromeOS bijna geen vrije 
schijfruimte meer. Ben je van plan 
om ChromeOS nog intensief te 
gebruiken, dan is dat wellicht geen 
goed idee. Een basisinstallatie 
van GalliumOS heeft in elk geval 
minstens 3GB nodig. Voor onze test 
besloten we om 7GB aan Linux te 
geven. Beschikt jouw Chromebook 
over meer dan 16GB opslagruimte, 
dan kan je zowel in ChromeOS als 
in Linux wat comfortabeler werken. 
Druk vervolgens op ‘Enter’ om de 
Chromebook te herstarten met de 
gewijzigde partitie-indeling. Nu 
heeft de Chromebook ongeveer vijf 
minuten de tijd nodig om Chro-
meOS te herstellen met de nieuwe 
partitie-indeling. Nog een reboot 
later moet je even opnieuw het wi-
fi-wachtwoord ingeven en inloggen 
met je Google-account. Open vervol-
gens een shell in de terminal en start 
het chrx-script opnieuw met de drie 
commando’s uit vorige paragraaf om 
GalliumOS te installeren.

  De firmware is succesvol geïnstalleerd.

  Chrx is het installatiescript voor dualboot GalliumOS-installaties.
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