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WORKSHOP

INSTALLATIE
Chrx toont nu een aantal op-
ties met de standaardwaardes. 
Waarschijnlijk wil je ten minste de 
gebruikersnaam, tijdzone en taal 
aanpassen. Breek de installer dus 
af met Ctrl-C en voeg de gewenste 
opties toe. In dit voorbeeld kiezen 
we als gebruikersnaam ‘filip’, als 
taal ‘nl_BE.UTF-8’ en als tijdzone 
‘Europe/Brussels’:

sh go -U filip -L nl_BE.UTF-8
-Z Europe/Brussels

Voor Nederlandse gebruikers wordt 
dat:

sh go -U filip -L nl_NL.UTF-8
-Z Europe/Amsterdam

Druk tot slot ‘Enter’ om de installatie 
te starten. Na vijftien minuten is die 
voltooid: herstart nu je Chromebook 
en gebruik Ctrl + L in het opstart-
scherm om GalliumOS te starten of 
Ctrl + D voor ChromeOS. Inloggen doe 
je met gebruikersnaam als wacht-
woord. De installatieprocedure is ove-
rigens anders als je geen dualboot-sys-
teem wilt. Dan start je de installatie 
vanaf een usb-stick en overschrijf je 
de volledige ssd. De volledige uitleg 
vind je op https://bit.ly/2EVXZ4Y.

Nog een laatste tip: in de ontwik-
kelaarsmodus heb je geen wacht-
woord nodig om toegang te krijgen 
tot je Chromebook. Dat is niet erg 
veilig. Met het volgende commando 
stel je een wachtwoord in voor de 
chronos-gebruiker:

sudo chromeos-setdevpasswd

EERSTE KENNISMAKING
Na het inloggen, moet je nog een 
aantal zaken in orde zetten:
• stel de wifi-verbinding in via het wi-
fi-icoontje rechtsonder in de taakbal;
• verander je wachtwoord via Menu 
> Settings > User and Groups;
• wijzig eventueel de toetsenbord 
lay-out via Menu > Settings > Key-
board > Layout;
• stel de gewenste taal in via Set-
tings > Language Support.

Helaas was dat iets moeilijker 
dan verwacht. Hoewel we tijdens 
de installatie Nederlands hadden 
ingesteld, bleek het systeem toch 

in het Engels te staan. Tijdens onze 
test sloot de Language Support-tool 
steevast na enkele seconden af en 
konden we de taal dus niet verande-
ren. Als workaround start je die tool 
vanuit een terminalvenster:

LC_ALL=en_US.UTF-8 /usr/bin/
gnome-language-selector

Klik nu op ‘Install’ bij de melding ‘The 
language support is not installed 
completely’ om de ontbrekende 
Engelse taalpakketten te installeren. 
Vervolgens klik je op ‘Install / Remove 
Languages’ om Nederlands toe te 
voegen. Daarna selecteer je ‘Neder-
lands’ in de lijst van geïnstalleerde 
talen. Sleep het helemaal naar boven 
(zodat het eerst in de lijst staat) en 
klik op ‘Apply System-Wide’. Onder 
het tabblad ‘Regional Formats’ kies 
je ook nog ‘Nederlands’ en klik je 
eveneens op ‘Apply System-Wide’. 
Herstart tot slot GalliumOS nog even 
om de wijzigingen door te voeren. 
Let op: even uitloggen en opnieuw 
inloggen is niet voldoende. Ook de 
tijd liep een uur achter: blijkbaar 
was de tijdzone tóch niet correct 
ingesteld. Dat los je op door rechts te 
klikken op de klok en naar Properties 
> Timezone te gaan.

TOETSENBORD
De toetsenbord lay-out verdient nog 
een extra woordje uitleg. Normale 
Linux-systemen beschikken over 12 
functietoetsen (F1 tot en met F12) 
en een aantal mediatoetsen. Met 
die toetsen regel je het volume en 
de schermhelderheid, schakel je wifi 
of bluetooth in- of uit, enz. Vaak 
worden die toetsen gecombineerd 
met de functietoetsen. Het toetsen-
bord bevat dan een extra knop om te 

schakelen tussen de twee functies. 
Zo doet de F1-knop op ons Logitech 
Illuminated Keyboard bijvoorbeeld 
dubbel dienst als home-knop als je 
die samen met de Fn-knop indrukt. 

Chromebooks bevatten echter 
geen functietoetsen, maar enkel me-
diatoetsen. Er is ook geen speciale 
knop voorzien om de mediatoetsen 
om te schakelen naar functietoet-
sen. Om die reden configureert Galli-
umOS standaard de rechter Alt-toets 
als zogenaamde ‘overlay key’. Alt 
+ pijltje terug is dan F1, Alt + pijltje 
verder 2, enz. Als alternatief mag je 
ook cijfers gebruiken: Alt + 8 is iets 
eenvoudiger te onthouden dan Alt + 
mute als je de F8-toets nodig hebt. 
Daardoor is het helaas niet mogelijk 
om bijvoorbeeld een | (rechter Alt + 1) 
of een @ (rechter Alt + 2) in te voeren 
op een Belgisch toetsenbord. In dat 
geval kies je ervoor om de zoekknop 
(op de plaats van Caps Lock) te 
configureren als overlay key. Meer in-
formatie over de aanpassingsmoge-
lijkheden van de toetsenbord lay-out 
lees je op https://bit.ly/2SsW4aW. 
Merk op dat F11 en F12 in geen geval 
beschikbaar zijn, want Chrome-
books beschikken slechts over 10 
mediatoetsen.

DESKTOP
De ontwikkelaars van GalliumOS 
hebben echt hun best gedaan om 
Xfce in een modern jasje te steken. 
Een helder kleurschema, strakke 
icoontjes met felle kleuren en 
veelvuldig gebruik van transparantie 
en schaduwen maken Xfce al veel 
minder saai. Naast de standaard 
Xfce-tools zijn er erg weinig extra 
applicaties: Simple Scan om te scan-
nen, Chromium om te surfen, Pidgin 
en HexChat om te chatten en VLC 

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.

De toetsenbord 
lay-out verdient 
nog een extra 
woordje uitleg

 De installatie is voltooid: tijd om te rebooten!

 Chromebooks hebben een andere toetsenbord lay-out dan standaard PC’s.
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