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Ubuntu 9.10 (Koala met Karma), nej tack!

Ben Schmitz
Na in de Softwarebus diverse artikelen over Lunix –Ubuntu te hebben gelezendacht ik: “Dat moet ik dan ook maar eens proberen.” Jaren geleden had ik algespeeld met zowel SUSE als Mandrake Linux, maar was daar niet mee doorge‐gaan. Dus nu Ubuntu 9.10 gedownload, op CD gebrand en in eerste instantie opeen wat oudere computer vanaf CD gestart. Dan blijkt dat het bijna achtminuten duurt voordat je iets op het scherm hebt waarmee je wat kunt.

Het eerste wat ik deed was OpenOfficePresentations starten. Na 11 minutenwas dat programma eindelijk gestart,maar toen had ik ook al geconstateerddat Ubuntu vanaf CD draaien op dezecomputer niks voor mij was.

Een oude computer met weinig RAM ...?
Dan maar installeren
De volgende dag Ubuntu op mijnnieuwste computer geïnstalleerd. Dat iseen duister proces, want behalve dathet lampje van de CD‐drive knippert, isaan niets te zien dat er iets gebeurt.Het eerste wat je ziet is de vraag waarje Ubuntu wilt installeren. Op datmoment merkte ik ook dat mijn muis zodood als een pier was. Dus via hettoetsenbord gekozen voor 'de grootsteaaneengesloten vrije ruimte'.
Tijdzone
Daarna is opnieuw het lampje van deCD‐drive het enige wat aangeeft dat deinstallatie voortgaat. Totdat er opeenseen wereldkaart verschijnt met daarinStockholm en bijbehorende tijdzonegemarkeerd.

Omdat ik in Zweden woon leek het meverstandig die tijdzone te accepterendoor op Enter te drukken. Dan gebeurter ogenschijnlijk weer een hele niets enuiteindelijk verschijnt er een tijdbalkdie laat zien dat 58% van de installatieis afgerond.Gezien de tijd die al verlopen wasconcludeerde ik dat ik dan genoeg tijdhad om even een sanitaire stop temaken. Zo gezegd zo gedaan, maar toenik na hooguit 2 minuten weer

terugkwam was ik net op tijd om te ziendat er een melding voorbij flitste dieiets zei over ''in‐aktivering av nätwerk'.Goed, zonder werkende muis kun je nietveel en ik liet de installatie dusdoordraaien.
Andere muis
Uiteindelijk bleek dat de Zweedseversie van Ubuntu was geïnstalleerd endat daarvoor de hele vrije ruimte op deschijf gebruikt was. Omdat mijn kennisvan de Zweedse taal inmiddels redelijkgoed is, was het me te veel moeite omde hele zaak over te doen om eenNederlandstalige versie te krijgen.Vervolgens op zoek gegaan naar eenandere muis (ik ben al jaren geledenovergestapt op een Cordless MousemanOptical van Logitech, model M‐RM63) envond gelukkig nog ergens een LogitechB110 en die bleek onder Ubuntu wel tewerken.

Kan .pps niet openen
Daarna opnieuw Open‐OfficePresentations gestart en geprobeerd eenpps‐bestand (dat ik zelf ooit gemaakthad met MS Office Powerpoint 2003) teopenen, maar dat lukte niet omdat openoffice geen met wachtwoord beveiligdepps‐bestanden aankan. Dus geprobeerdeen ander pps (zonder beveiliging) teopenen. Dat gaat, maar niet goed, jekrijgt de eerste dia full screen te zien,en door met rechts te klikken kun jenaar een andere dia of afsluiten. Verderkun je niets. Omdat ik veel met Power‐Point werk, was ook dit eenteleurstelling.
Netwerkinstellingen
Toen het internet op. Het eerste wat ikte zien kreeg was een melding over“nätverkplats identifieringar som inte ärkompatibel med ….” De rest kon ik nietmeer lezen omdat de mededeling al

weer verdwenen was. Er was welverbinding met internet, maar m’nthuisnetwerkje was duidelijkgeïnactiveerd. Dus de documentatieingedoken. Dat was het toppunt vanteleurstelling, het enige wat onder‘nätverk’ te vinden was ging overFirefox. Dus niks overnetwerkinstellingen.
Het hoeft al niet meer
Nou voor mij hoeft Ubuntu dus nu alniet meer. Moet nu zien te achterhalenhoe ik het weer van m’n harde schijfafhaal. Inmiddels ook ontdekt dat het inde Softwarebus enkele keren positiefvermelde EASEUS Partition Master 4.0geen raad weet met het door Ubuntugebruikte bestandssysteem; dat wordtdus nog spannend.

Ondoordachte dingen...?
Vorige week las ik in CompUserseMailing 2009‐20 dat in het komendenummer van de SoftwareBus weer eenartikel over Ubuntu zal staan, maar hetduurt nog wel een week voordat ik datin de bus krijg en dan misschien ontdekwat ik allemaal voor ondoordachtedingen gedaan heb. Voorlopig blijf ikerbij: Ubuntu 9.10? Nee, dank je wel.
Strömsbruk, november 2009.
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Wil je ook eens schrijven in de SoftwareBus? Stuur je
kopij dan aan redactie@CompUsers.nl. Ook als je in‐
formatie wenst over hoe en wat te schrijven, is een
mail aan dit adres voldoende. Doe er je telefoonnum‐
mer bij, dan belt de redactie je op.

De sluitingsdatum voor de komende twee nummers is:

2010‐1: sluiting 7 januari
komt uit eind januari

2010‐2: sluiting 25 maart
komt uit medio april

Noot van de redactie:
Het leek ons goed deze ervaringen voor te leggen aan Hans Lun‐sing, een Linux‐kenner bij uitstek. Zijn eerste reactie: "Zolangzaam heb ik een LiveCD nog nooit meegemaakt.

Het LiveCD‐systeem heeft minimaal 384Mb nodig. Ben geeftgeen specificaties van de computer, maar ik denk dat het eenheel oude computer met erg weinig RAM‐geheugen is."Nog enkele (ingekorte) reacties:De eerste vraag die je krijgt betreft de gewenste taal. Na in‐voer van je keuze krijg je de mogelijkheid Ubuntu vanaf de Liv‐eCD te draaien, het te installeren e.d. Als je geen keuze maakt,wordt na een halve minuut de LiveCD gestart.
Als de eerste vraag is waar Ubuntu moet worden geïnstalleerd,betekent dit dat je al enkele bewuste keuzes hebt gemaakt:over de taal, de tijdzone en het toetsenbord, over de plaats vaninstallatie, naam en wachtwoord, en pas dan begint de eigenlij‐ke installatie. Dan kun je ook nog terug naar eerdere stappen ofje kunt stoppen. De eigenlijke installatie begint nooit zomaar,zonder expliciete toestemming.
Dat je beveiligde pps‐bestanden niet kan openen komt meervoor: OpenOffice.org is daarin niet alleen, ook Softmaker Officeheeft het. Overigens zijn pps‐bestanden bedoeld om de presen‐tatie te tonen. De extensie .pps heeft de 's' van 'show'. Om depresentatie te kunnen bewerken moet .pps worden veranderd in.ppt.
Dan het netwerkprobleem: In de documentatie, te vinden on‐der (in het Nederlands) 'Systeem – Hulp en ondersteuning' wordtheel uitgebreid alles over internet en netwerken uitgelegd. In‐derdaad wordt ook Firefox genoemd, maar dat is maar een kleinonderdeel van het hele verhaal. En de netwerkinstellingen zelfvind je onder Systeem – Beheer – Netwerkhulpmiddelen. Daar‐mee is het vast wel mogelijk om het netwerk aan de praat tekrijgen. Meer kan ik hierover niet zeggen omdat de schrijver despecificaties van zijn netwerk niet geeft.
Om een partitie te verwijderen heb je geen kennis over het be‐standssysteem nodig.
Het verloop van de installatie zoals Ben die beschrijft is voormij onherkenbaar. Ik vraag me af wat voor CD hij heeft ge‐bruikt. Zelf heb ik ook nog eens de alternate install CD gepro‐beerd, maar ook daarmee verloopt de installatie heel andersdan beschreven door Ben. (HL)


