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Ubuntu veilig uitproberen
via VirtualBox
Jan Stedehouder

Ubuntu is het snelst groeiende en populairste open source besturingssysteem. Hetinstalleren van Ubuntu op een ‘kale’ computer is niet ingewikkeld. Daar zorgt hetuitgekiende stappenplan bij de installatie wel voor.
Ubuntu installeren naast Windows gaatin de meeste gevallen ook goed. Maarwat kunt u doen als u Ubuntu ‘alleenmaar’ wilt uitproberen? Het opstartenvan de liveCD is een optie, maar datlevert slechts een redelijke eerste in‐druk. Een alternatief is het installerenvan Ubuntu in een virtuele computer.

Een virtuele computer
Bij een virtuele computer wordt (eendeel van) de hardware geëmuleerd doorsoftware. Het is goed mogelijk omUbuntu te testen in een virtuele machi‐ne die volledig onder Windows draait enwaarvoor u niet hoeft te herstarten.Dit vereist wel iets van uw computer. Zomoet er voldoende werkgeheugen zijnom zowel Windows als de virtuele com‐puter te draaien. Bij Windows 7 moet udan wel denken aan meer dan 2 GBRAM‐geheugen.In dit artikel leert u hoe u VirtualBoxkunt installeren en vervolgens hoe uUbuntu in een virtuele computer instal‐leert onder VirtualBox. Dat is softwarevoor het maken en gebruiken van virtue‐le computers. Het is deels open sourceen is gratis te downloaden. De oefenin‐gen voor het installeren van Ubuntu on‐der VirtualBox gaan ook op voor gebruikvan VirtualBox onder Linux of Mac OS X.

Hoe installeer ik VirtualBox on‐der Windows?
1 Ga naar de website van VirtualBox(http://www.virtualbox.org) en klik opDownloads

2 Download nu VirtualBox for Windowshosts en het VirtualBox Oracle VM Vir‐tualBox Extension Pack.
3 Ga naar de map waarin de binnenge‐haalde bestanden zijn opgeslagen en in‐stalleer eerst het bestandVirtualBox4.0.xxWin.exe. Dubbelklikop het bestand.

4 Doorloop het stappenplan door opNext te klikken. U krijgt de melding dathet installatieprogramma uw netwerk‐verbinding zal resetten en u daardoorkort de verbinding met het netwerk ver‐liest.

5 Klik op Yes en wacht tot de installatieis afgerond.
VirtualBox is nu geïnstalleerd. In de mapmet binnengehaalde bestanden heeft unog het pakket Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack4.0.xx.vboxextpack.
Na installatie van dit pakket heeft Vir‐tualBox ondersteuning voor USB 2.0‐ap‐paraten

6 Dubbelklik op Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack4.0.xx.vboxextpack endoorloop het installatieprogramma.
U bent nu klaar om uw eerste virtuelemachine onder Windows te installeren.

Hoe installeer ik Ubuntu inVirtualBox?
Voor het installeren van Ubuntu in Vir‐tualBox is het voldoende om het .iso‐beeldbestand (ubuntu11.04desktopi386)op uw computer opgeslagen te hebben,maar u kunt ook gebruik maken van deUbuntu‐CD. Het .iso‐beeldbestand ishier te downloaden:http://www.ubuntunl.org/getubuntu/‐download.

1 Start VirtualBox op. U ziet nu hetstartscherm.
2 Klik op Nieuw. U komt nu in hetstappenplan voor het aanmaken vaneen nieuwe virtuele machine.

Het aanmaken van een nieuwe virtuelemachine omvat een aantal stappen: (1)aangeven welk besturingssysteem geïn‐stalleerd gaat worden; (2) hoeveelwerkgeheugen de virtuele machine toe‐bedeeld krijgt; (3) het aanmaken vaneen virtuele harde schijf; en (4) hetfinetunen van de nieuwe virtuele ma‐chine.

Figuur 2: VirtualBox is in een paar stappen
geïnstalleerd.

Figuur 1: VirtualBox is voor meerdere
besturingssystemen beschikbaar.

Figuur 3: Tijdens de installatie van
VirtualBox verliest u kort de verbinding met
het netwerk.

Figuur 5: Via het startscherm van VirtualBox
maakt u uw eerste virtuele machine aan.

Figuur 4: Via het startscherm van VirtualBox
maakt u uw eerste virtuele machine aan.
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Klik op Volgende. U kunt nu via depulldownmenu’s aangeven welk besturings‐systeem u wilt installeren (Linux) en wel‐ke versie (Ubuntu). De naam voor denieuwe virtuele machine bepaalt u zelf.Het programma past het pictogram au‐tomatisch aan. Zodra u klaar bent kliktu op Volgende.

U moet nu bepalen hoeveel werkgeheugen(RAM) aan de virtuele machine wordttoegewezen. U kunt nooit meer werkge‐heugen uitdelen dan op uw computergeïnstalleerd is. Voor Ubuntu is 512 MBvoldoende.

3 Klik op Volgende. Als volgende stapmaakt u een nieuwe (virtuele) hardeschijf aan. Dat is standaard al aange‐geven. Door op Volgende te klikken komtu in het volgende stappenplan. Volg ditstappenplan tot u bij het scherm Soortopslag voor de harde schijf komt.

4 U heeft nu twee mogelijkheden.De eerste mogelijkheid is het aanmakenvan een virtuele harde schijf met eenvooraf bepaalde maximale omvang, die

vervolgens ‘meegroeit’ met de installa‐tie van het besturingssysteem. Doordeze optie wordt de ruimte op uw fy‐sieke harde schijf niet gelijk in beslaggenomen. De tweede mogelijkheid ishet aanmaken van een virtuele hardeschijf met een vaste omvang. In datgeval wordt op uw fysieke harde schijfdirect een bestand gemaakt met demaximaal aangegeven grootte. De virtu‐ele machine is dan ook wat sneller. Aanu de keuze. Klik daarna op Volgende.

5 Geef aan hoe groot de harde schijfmoet worden. VirtualBox kan schijvenaan tot 2 TB, maar zoveel is niet nodigvoor een Ubuntu‐installatie. Het is aante raden om minimaal 10 GB beschik‐baar te stellen. Meer dan 40 GB is echtniet nodig. Klik weer op Volgende. Ukrijgt een scherm met daarop desamenvatting van de te verrichtenhandelingen gepresenteerd. Met eenklik op Klaar wordt de nieuwe virtuelemachine aangemaakt.
Wat heeft u na het doorlopen van dezestappen? U beschikt nu over het virtueleequivalent van een nieuwe, maar kalecomputer. Deze computer heeft een har‐de schijf, een bescheiden grafischekaart, USBpoorten, een ethernetkaarten een CD/DVDdrive.Om de nieuwe computer volledig ge‐schikt te maken voor de installatie vanUbuntu, moeten een paar onderdelen in‐gesteld worden.

6 Klik op Instellingen.We gaan nu twee onderdelen instellen: (1)het vergroten van het geheugen voor degrafische kaart en (2) het vastkoppelenvan de Ubuntu‐CD.

7 Klik in het linkerpaneel op Beeld‐scherm. In het rechterpaneel verschij‐nen dan twee tabbladen.Vergroot op het tabblad Video het videogeheugen naar 128 MB (Indien u niet ge‐noeg werkgeheugen heeft, kunt u ookvolstaan met 32 MB).Dit geheugen wordt afgetrokken van hettotaal beschikbaar gestelde werkgeheu‐gen voor de virtuele computer.In dit geval houdt u voor de computer512 MB – 128 MB = 384 MB over. Dat isvoldoende.Zet vervolgens een vinkje bij 3D‐ac‐celeratie activeren. Dit is nodig om la‐ter de Unity grafische werkomgeving tekunnen gebruiken.

8 Klik nu in het linkerpaneel op Opslag.In het rechterpaneel ziet u onder Op‐slagboom een IDE‐controller en SATA‐controller staan. Voor alle duidelijk‐heid, dit zijn softwarematigeapparaten. Onder SATA‐controller vindtu de harde schijf (Ubuntu.vdi), de IDE‐controller is nog leeg. Daar komt deUbuntu‐CD.

9 Klik op OK. De virtuele machine is nuklaar voor de installatie van Ubuntu.
10 Klik op Start en doorloop het stappenplanvan de installatie van Ubuntu, zoals inhoofdstuk 3.4 is uitgewerkt. Bij de eerstestart krijgt u een aantal informatievenstersover de werking van VirtualBox gepre‐senteerd.

Figuur 6: VirtualBox geeft ondersteuning
voor meerdere besturingssystemen.

Figuur 7: Ubuntu heeft 512 MB nodig om
goed te kunnen werken onder VirtualBox.

Figuur 8: U moet vooraf bepalen welk type
virtuele harde schijf u maakt: een die
meegroeit met de virtuele machine of een
met een vaste omvang.

Figuur 10: Uw eerste virtuele omputer.

Figuur 11: Ubuntu heeft 128 MB aan
videogeheugen nodig.

Figuur 12: U moet alleen nog de Ubuntu‐CD
aan de virtuele machine koppelen.

Figuur 9: U kunt zelf bepalen hoe groot de
nieuwe virtuele machine moet worden.

Figuur 13: U kunt gebruik maken van het
gedownloade .iso‐beeldbestand of een
fysieke Ubuntu‐CD.
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Hoe krijg ik de Unity grafischewerkomgeving in Ubuntu onderVirtualBox?
Zodra de installatie is afgerond en uUbuntu voor de eerste keer opstart onderVirtualBox, wordt u geconfronteerd meteen foutmelding. Met de standaardinstel‐lingen kan VirtualBox Unity, de nieuwegrafische werkomgeving van Ubuntu, nietdraaien. U kunt gewoon met Ubuntuwerken in de traditionele omgeving.
Het probleem is op te lossen, maar vereisteen aantal extra stappen. U maakt dangelijk kennis met het softwarebeheer viahet programma Synaptic en het gebruikvan het terminalvenster. Dit zijn toolsvoor meer ervaren gebruikers.

1 Ga naar Systeem, Beheer, Synapticpakketbeheer. Klik op Zoeken en vul determ virtualboxoseguestx11 in hetzoekscherm in. Dit pakket is nodig omer voor te zorgen dat de virtuele machi‐ne goed gebruik kan maken van alle virtu‐ele hardware, in het bijzonder quagrafische capaciteiten.Klik op Zoeken.

2 Synaptic geeft nu een overzicht vande gevonden pakketten.

3 Klik nu op de regel met virtualboxose‐guestx11 en vervolgens op het vakje aanhet begin van de regel. U ziet eenscherm opduiken. Selecteer de optieMarkeren voor installatie.

4 Synaptic geeft nu aan dat een aantalandere pakketten vereist zijn om ditpakket goed te laten werken.Klik op Markeren.

5 Klik nu op Toepassen. In het schermdat naar voren komt klikt u opnieuw opToepassen. De benodigde softwarewordt nu geïnstalleerd.

Zodra de installatie is afgerond herstartu de virtuele machine. Na de herstartkomt Ubuntu met de nieuwe Unitygrafische werkomgeving te voorschijn.

Figuur 21: Dit is Ubuntu 11.04 met de Unity
grafische werkomgeving.
Het kan gebeuren dat u lichtgrijzevensterkaders gepresenteerd krijgt. Indat geval moet u via het terminalven‐ster een paar instructies uitvoeren.
6 Klik op het Ubuntu logo linksboven entik in het zoekvenster Terminalvensterin. Klik op het pictogram Terminalven‐ster.
7 In het terminalvenster moet u devolgende instructies achtereenvolgensuitvoeren:
$ killall gnomesettingsdaemon$ gnomesettingsdaemon
Het is vervelend dat u in deze fase van deinstallatie al met het terminalvensterwordt geconfronteerd. De Unity grafi‐sche werkomgeving is echter nog volopin ontwikkeling en werkt nog niet 100%.U heeft nu wel een goed geïnstalleerdeen volledig functionele Ubuntu‐installa‐tie, waarmee u al alles kunt doen. Veelplezier!
Het artikel ‘Ubuntu veilig uitproberenvia VirtualBox’ is afkomstig van hetboek ‘Snel aan de slag met Ubuntu’(augustus 2011), geschreven door JanStedehouder en Frits de Jong.Dit artikel is beschikbaar onder deCCBYNCSA 3.0 Nederland–licentie.

Figuur 14: De installatie van Ubuntu in een
virtuele machine verloopt verder identiek
aan de installatie op een normale computer.

Figuur 15: Synaptic pakketbeheer is de tool
voor geavanceerd beheer van de software
onder Ubuntu.

Figuur 16: Installeer via Synaptic het pakket
virtualboxoseguestx11 om maximaal rende‐
ment te halen uit uw virtuele machine.

Figuur 17: Synaptic geeft een overzicht van
alle pakketten waarin de zoekterm
voorkomt.

Figuur 18: Met 'Markeren voor installatie'
selecteert u in Synaptic een pakket voor
installatie.

Figuur 19: Synaptic houdt zelf in de gaten
welke andere pakketten meegeïnstalleerd
moeten worden.

Figuur 20: Synaptic geeft een overzicht van
de installeren software en vraagt nogmaals
om toestemming.
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