dat Crostini ondersteunt, dan is
het installeren een eitje. Je hoeft
alleen een setting te wijzigen. Zoek
in settings naar “Linux Beta” kies
voor ‘Turn on’ (zie screenshot 1). Het
Chromebook begint nu automatisch
een virtuele machine en een LXC
container te downloaden en na een
tijdje kun je in een terminal scherm
aan het werk. De container bevat
Debian Stretch en sudo vereist geen
wachtwoord. Je kunt dus meteen
met apt de gewenste packages
toevoegen. Vanuit ChromeOS kun
je via de bestandsnavigator bij de
homedirectory van de gebruiker,
hiervoor is een aparte map gemaakt.
ChromeOS is bedoeld als thin cliënt,
waarbij je in de cloud werkt, je moet
daarom zelf voor de back-up van je
data in de container zorgen.

Crostini Gimp.

Crostini Gvim.

INTEGRATIE MET
CHROMEOS
Verschillende daemons verzorgen
onder andere de integratie met
ChromeOS. Nadat je enkele applicatie in de Debian container hebt
geïnstalleerd, vind je in het scherm
met te openen applicaties een applicatiegroep met de icoontjes van
deze applicaties. Wij installeerden
bijvoorbeeld de Geany teksteditor,
en het icoon van Geany komt nu in
de applicatiegroep voor. Door met
de rechtermuisknop op dit icoon
te klikken, krijg je de optie “Pin to
shelf”. Hiermee voeg je het icoon
toe aan de lijst met applicaties in de
“plank” onderin, de startbalk voor
ChromeOS. Via dit icoon kunnen we
nu Geany starten. Indien noodzakelijk, worden dan eerst de virtuele
machine en de LXD container gestart
(zie screenshot 2).
Je kunt met de tmux-yank
plugin tekst in de Tmux copy-mode
selecteren en naar het clipboard van
ChromeOS sturen, zodat het daar
met Ctrl-V te plakken is. Dit lukt ons
overigens alleen in de hterm terminal
die Crostini standaard start, andere
terminal emulators zoals XTerm en
Rxvt missen deze integratie. Via de
Chrome browser in ChromeOS downloaden we het installatie-bestand
van de Atom editor, en verplaatsen
die met de bestandsmanager van
ChromeOS naar de Linux-files directory. Na dubbelklikken zorgt Crostini
nu voor de installatie van de Atom
editor in de LXD container. Wanneer
we vervolgens in de container Atom
opstarten, verschijnt het icoon op
onze plank, waar we deze kunnen

Screenshot 2:
Crostini Geany.

pinnen zodat Atom de volgende keer
direct vanaf de plank is op te starten.
Ook kunnen we van ChromeOS naar
Atom kopiëren en vice versa.
In de fora lezen we dat GTK3-applicaties de beste kans op succesvol
kopiëren bieden. Kopiëren vanuit
ChromeOS naar de Geany editor en
vice versa werkt bijvoorbeeld prima,
dit geldt ook voor Gnome Terminal
en voor de GTK3-versie van Gvim.
Ook konden we tekst van ChromeOS
naar Gimp kopiëren, en van Evince
naar ChromeOS.

WEBSERVER
We kunnen het niet laten en installeren lighttpd in de Debian container.
In de browser in ChromeOS openen
we het ip-adres van de container en
zien de default Lighttpd-pagina, ook
voor servers werkt de integratie. De
ontwikkelaars hebben ook hiervoor
een verzameling deamons in stelling
gebracht. Goed nieuws voor mensen
die hun Chromebook voor webdevelopment willen gebruiken.

ANDERE CONTAINERS
Chrostini installeert standaard
een Debian Stretch LXD container.

Je kunt zelf een of meer andere
containers installeren, bijvoorbeeld
met Alpine Linux of Ubuntu. Een
overzicht van beschikbare images
vraag je vanuit de virtuele machine
op met “lxc image list images:”.
Dit levert een lange lijst op, je
kunt nauwkeuriger zoeken naar
bijvoorbeeld Alpine images met lxc
image list images: 'alpine'.
Je voegt een nieuwe image toe
met lxc launch <imagenaam> ,
bijvoorbeeld lxc launch ubuntu:18.04 mijn_container . Met
dit commando wordt de Ubuntu
18.04 image gedownload en als
container “mijn_container” gestart.
Een container stop je met “lxc stop”
en verwijderen van de image doe je
met “lxc delete”.

VIER OPTIES
Met de komst van Crostini zijn er nu
vier manieren waarop je als Linux-gebruiker met een Chromebook uit
de voeten kunt. Ten eerste is er van
oudsher de SSH-cliënt, inclusief ondersteuning van SSH-keys. Wanneer
SSH voor je voldoende is, ben je hiermee klaar. De tweede optie is Crouton, hiermee installeer je een Linux

distributie in een chroot-omgeving.
Het nadeel van Crouton is dat dit
developer-mode vereist, waardoor
het Chromebook niet meer veilig is.
De derde optie is om de Android app
“Termux” te installeren. Hiermee
krijg je een Linux systeempje, dat je
zelf met behulp van packages kunt
uitbreiden en goed te gebruiken is
voor commandline werk. Crostini is
de vierde manier, waarmee je in een
LXD container werkt, lokale servers
draait en grafische applicaties
gebruikt, met (nu nog) de beperking
dat knippen en plakken van en naar
ChromeOS niet bij alle applicaties
werkt.
Crostini is vooral voor ontwikkelaars bedacht en we zien op internet
berichten van mensen die dat
bijvoorbeeld met Android Studio
doen, of Docker op hun Chromebook
installeren. Bedenk dat de meeste
Chromebooks beperkte schijfruimte
hebben, een SSD van 64 Gb is al luxe.
Waar je Crostini ook voor gebruikt,
zorg voor een goed mechanisme
voor het back-uppen of synchroniseren van je data. Crostini heet niet
voor niets “Beta”. Het is nog volop in
ontwikkeling.
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