
K I M  L U D V I G S E N

• Det gratis styresystem til din pc
• Anskaf, installér og tilpas Ubuntu

• Lær at betjene systemet

• Skrivebord, mapper og filer
• Udseende og smarte effekter
• Undgå virus og dyre programmer

UBUNTU – LÆR DET SELV
Dette hæfte er til dig, der enten påtænker eller 
allerede har installeret det gratis og sikre styre-
system Ubuntu på din pc. Da du uden problemer 
kan installere Ubuntu "ved siden af" din Windows, 
har du masser af tid til at lære Ubuntu at kende uden 
at give afkald på dit eksisterende system.

Du kan læse om, hvordan du anskaffer, installerer, 
tilpasser og bruger systemet, som med sin grafiske 
brugerflade på mange måder minder om Windows. 
Der er dog en række helt grundlæggende forskelle 
på Ubuntu og Windows, som er vigtige at kende 
for at få det bedste ud af Ubuntu, herunder bl.a. 
mappesystemet.

Så vil du hurtigt i gang med Ubuntu, skal du 
blot læse og følge Kim Ludvigsens let forståelige 
forklaringer og instruktioner. Det eneste, hæftet 
forudsætter, er, at du er vant til at bruge Windows.
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Indledning
Pris og kvalitet følges ikke altid ad. Hvis et 
computerprogram er gratis, er det ikke nød-
vendigvis fordi, det er et ringere produkt end 
tilsvarende købeprogrammer. Faktisk er det 
ikke usædvanligt, at du kan få gratis program-
mer, der er bedre end købeprogrammerne. 

Ubuntu er et gratis styresystem med en ræk-
ke medfølgende programmer, der alle er gra-
tis. Du kan spare mange tusinde kroner i for-
hold til, hvis du skulle købe Windows, kon-
torpakke m.m. Hertil kommer, at virus og 
spyware er stort set ukendte begreber i Ubun-
tu, så du sparer også pengene til diverse sik-
kerhedsprogrammer. 

Ubuntu og de medfølgende programmer er 
ikke kun gratis, de har også alle åben kilde-
kode. Det betyder, at alle kan tage den bag-
vedliggende kode og videreudvikle på den. 
Det skaber et større udbud og mere konkur-
rence, hvilket igen fører til bedre program-
mer. 

Ubuntu er faktisk opstået ved, at nogle har 
taget de åbne kildekoder fra Linux og flere 
andre programmer og videreudviklet dem. 
Det betyder så også, at Ubuntu er et Linux-
baseret styresystem.  

Ubuntu er dog en speciel brugervenlig Linux-
distribution. Linux har længe været berygtet 
og frygtet, fordi man ofte skal indtaste nør-
dede kommandoer som i de gamle DOS-
dage. Men det er ikke nødvendigt i Ubuntu. 
Du vil ikke et eneste sted i hæftet støde på et 
krav om at bruge kommandoprompten – eller 
terminalvinduet, som det hedder i Linux. 

Dette hæfte 
I dette hæfte hjælper jeg dig med at installere 
Ubuntu for første gang. Du kan vælge at in-
stallere Ubuntu ved siden af Windows, eller 
du kan vælge kun at have Ubuntu på compu-
teren.  

Jeg hjælper dig også med den grundlæggende 
brug af Ubuntu, fx hvordan du finder rundt i 
styresystemet, og hvordan du betjener det. 

Du behøver ikke at være computerekspert for 
at følge med, men jeg forudsætter, at du er 
vant til at bruge Windows som almindelig 
bruger. 

Mens der ofte kan gå mange år mellem hver 
version af Windows, så er der anderledes 
gang i udviklingen af Ubuntu. Der udsendes 
en ny Ubuntu to gange årligt, i april og i ok-
tober.  

Det betyder, at der, når du læser dette hæfte, 
måske er en nyere version af Ubuntu end ver-
sion 10.04, som hæftet her er baseret på. For-
skellene er dog som regel små, og den største 
synlige forskel er normalt brugen af et andet 
tema, dvs. baggrundsbillede og farver i bru-
gerfladen. Du kan altså sagtens bruge hæftet, 
selvom du installerer en nyere version. 

Hæftets opdeling 
I kapitel 1 kan du læse lidt om Ubuntu, om 
hvorfor det kan være en god ide at bruge 
Ubuntu, og om hvorvidt Ubuntu kan opfylde 
dine behov. 

Kapitel 2 handler om installationen af Ubun-
tu. Jeg gennemgår Ubuntus brugerflade i ka-
pitel 3, mens jeg i kapitel 4 fortæller om fil-
håndtering og mappesystemet i Ubuntu. 

Du kan tilpasse udseendet i Ubuntu lige efter 
dit hjerte, hvilket jeg gennemgår i kapitel 5. 

I kapitel 6 fortæller jeg om installation af dri-
vere og understøttelse af lukkede formater. 
Og jeg viser, hvor nemt det er at installere 
programmer i Ubuntu – det er meget nemme-
re end at installere programmer i Windows! 

Kapitel 7 er helliget øjenguf-effekter, og i ka-
pitel 8 fortæller jeg lidt om rettigheder til filer 
og mapper. 
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1. Ubuntu vs. Windows
I 2004 besluttede den sydafrikanske mangemil-
lionær Mark Shuttleworth at donere 10 millio-
ner dollar til at skabe en udgave af Linux, som 
skulle kunne konkurrere med Windows i bru-
gervenlighed. Resultatet blev Ubuntu, der i 
dag er den mest udbredte version af Linux. 

Ordet ubuntu stammer fra det afrikanske 
sprog zulu og oversættes oftest med ”menne-
skeheden”. Men reelt er ubuntu en filosofi, 
som den sydafrikanske ærkebiskop Desmond 
Tutu i 1999 beskrev således: 

”En person med ubuntu er åben og tilgængelig for 
andre, bekræfter andre og føler sig ikke truet af, at 
andre er dygtige og gode, for han eller hun har en 
passende selvsikkerhed, der kommer af at vide, at 
han eller hun tilhører et større fællesskab som for-
ringes, når andre ydmyges eller ringeagtes, og når 
andre tortureres eller undertrykkes.” 

Ubuntus logo afspejler fælles-
skabet idet det ovenfra viser 
tre personer af forskellig far-
ve, der holder hinanden i 
hånden. 

En stor fordel ved Ubuntu er, 
at der udvikles meget aktivt på styresystemet. 
Mens Windows og andre lukkede styresyste-
mer er kendt for at blive udskudt igen og 
igen, inden de langt om længe udsendes, så 
holder Ubuntu-folkene helt andre takter. Der 
udsendes en ny version to gange årligt, og 
selv beta-udgaverne udsendes, så man kan 
indstille kalenderen efter dem. 

Der er mange andre gode grunde til at bruge 
Ubuntu, fx: 

Gratis 
Ubuntu kan downloades 
helt gratis fra internettet, 
du kan endda få tilsendt 
styresystemet helt gratis 
på en CD. Og det er ikke 

fordi, der er noget galt med varen, eller fordi 
den sidste salgsdag er overskredet. Ubuntu er 
gratis, fordi nogle mener, at programmer og 
styresystemer bør være gratis. Og fordi nogle 
er villige til at arbejde gratis og endda betale 
for at føre deres ide ud i livet. 

Ubuntu kan stort set de samme ting, som 
Windows i den dyreste version kan. Du sparer 
altså mellem 600 kroner og op til flere tusinde, 
alt efter hvilken Windows-version du ellers 
ville have købt. Hertil kommer naturligvis, at 
langt de fleste programmer til Ubuntu også er 
gratis, du skal altså ikke ud og købe en kon-
torpakke eller andre dyre programmer. 

Mere sikker 
Ubuntu er et Linux-styresystem, og Linux har 
med sin baggrund i Unix altid været fokuseret 
på sikkerhed, mens Microsoft først i de senere 
år er begyndt at fokusere på sikkerheden. 

Virus, spyware og andre slemme program-
mer er derfor nærmest ukendte i Ubuntu-
verdenen, så der er ikke den store grund til at 
investere i dyre sikkerhedsprogrammer. 

Når Ubuntu er mere sikker end Windows, 
skyldes det blandt andet den åbne kildekode. 
Den gør det ganske vist nemmere for slemme 
fyre at finde sikkerhedshuller, men den gør 
det også nemmere for andre programmører at 
finde og lukke sikkerhedshuller. Og eftersom 
der blandt Linux-programmører er stor pre-
stige i at finde og lukke sikkerhedshuller, er 
resultatet færre huller end i Windows. 

Bemærk, at selvom Ubuntu er mere sikker, så 
betyder det ikke, at du kan bruge computeren 
med hovedet under armen. Hvis du opfører 
dig dumt og fx installerer programmer fra 
skumle steder, så er du lige så udsat som i 
Windows. Det er også vigtigt, at du løbende 
installerer fejlrettelser, efterhånden som de 
frigives til din Ubuntu.  
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Microsoft udsender normalt kun rettelser én 
gang om måneden, Ubuntu udsender rettel-
ser løbende. Og i modsætning til Windows, 
så sørger Ubuntu ikke kun for opdatering af 
styresystemet, men også for opdatering af di-
ne installerede programmer. 

Mindre krævende 
Ubuntu kræver 
langt mindre af 
computeren end 
Windows. Det be-
tyder, at du kan 
give en ældre 
computer nyt liv 
med Ubuntu, eller 
at du kan få mere ud af ressourcerne i en ny 
computer. 

Vil du opgradere til den nyeste Windows-
version, skal du typisk også købe en ny com-
puter for at kunne udnytte styresystemet. 

Windows 7 kræver 1 GB RAM (2 GB RAM i 
64-bit-versionen), 1 GHz processor og 16-20 
GB ledig plads på harddisken. Hertil kommer 
et grafikkort med DirectX 9-understøttelse for 
at kunne vise de specielle grafiske effekter. 

Ubuntu anbefaler som minimum 512 MB 
RAM, 1 GHz-processor og 5 GB harddisk-
plads. Det er dog muligt at installere og bruge 
Ubuntu med så lidt som 64 MB RAM, hvorfor 
selv meget gamle computere kan være med. 
Der findes andre Linux-distributioner, der 
kræver endnu mindre af hardwaren. 

Avanceret øjenguf 
De nye grafiske effekter i Windows Vista og 
Windows 7 når ikke effekterne i Ubuntu til 
sokkeholderne. Og det endda selvom effek-
terne i Ubuntu også virker på mange ældre 
computere, mens Windows kræver et nyere 
skærmkort for at kunne vise sine begrænsede 
effekter. 

Blandt de mange effekter i Ubuntu kan jeg 
nævne muligheden for at vise flere samtidige 
skriveborde på en drejelig terning, som her: 

 

Du kan få vinduer, der foldes pænt ud, når de 
åbnes, og som opløses eller ”brænder væk”, 
når de lukkes. Og meget, meget mere.  

Og mens du kun har yderst begrænset kon-
trol over effekterne i Windows, kan du slå 
dem til eller fra enkeltvis i Ubuntu, og du kan 
konfigurere effekterne stort set som hjertet ly-
ster. Du kan fx selv fastsætte, hvor hurtigt et 
vindue skal ”brænde op”, når du lukker det. 
Og du kan lade nogle vinduer brænde op ved 
lukning, mens andre foldes sammen som en 
papirflyver, der så flyver ud af skærmen. 

Praktiske effekter 
De fleste grafiske effekter er blot øjenguf, men 
enkelte er også praktiske. Du kan fx zoome 
ind på skærmen, så du kan se detaljer i et 
vindue eller læse miniatureskrift. Du kan 
desuden ændre størrelsen på musemarkøren, 
så den fx bliver nemmere at se. Og du kan 
ændre størrelse på skrivebordets ikoner uaf-
hængigt af hinanden, så nogle er store, mens 
andre har deres almindelige størrelse. 

Mens den drejelige terning hovedsagelig er 
lir, så kan muligheden for flere skriveborde 
være en yderst praktisk funktion, der kan gø-
re det nemmere at holde styr på flere samti-
digt åbne programmer. Du kan fx placere alle 
internetprogrammer på ét skrivebord, mens 
dit tekstbehandlingsprogram og en lomme-
regner kan placeres på et andet, videoafspille-
ren placeres på et tredje skrivebord – eller ar-
bejdsområde, som de også kaldes i Ubuntu. 



1. Ubuntu vs. Windows 

 7 FORLAGET LIBRIS 
 

Udskiftelig brugerflade 
Brugerfladen er et middel til at styre og bruge 
computerens ressourcer og til at vise resulta-
tet heraf.  I Windows har du én brugerflade. I 
Ubuntu kan du vælge mellem flere forskelli-
ge. I begge styresystemer kan du udskifte de-
le af brugerfladen, fx ved hjælp af brugerfla-
detemaer.  

Men i Ubuntu kan du som sagt gå noget dy-
bere og simpelthen skifte til en anden bruger-
flade. Du kan også hente Ubuntu-udgaver 
som er født med en anden brugerflade. Ku-
buntu benytter således brugerfladen KDE, 
mens Xubuntu benytter brugerfladen Xfce. 
Den almindelige udgave af Ubuntu benytter 
brugerfladen Gnome, og det er den, jeg be-
skriver i dette hæfte. 

En af forskellene mellem brugerfladerne ud-
møntes fx i, at systemerne bruger forskellige 
programmer til nogle opgaver. I Windows 
klares filhåndtering og mappevisning af Sti-
finder, i Ubuntu bruges Nautilus, i Kubuntu 
bruges Dolphin, og i Xubuntu bruges Thunar.  

Kan du bruge Ubuntu? 
Ubuntu kan bruges til langt det meste af det, 
som Windows kan bruges til. Det gælder fx 
internet, tekstbehandling, billedredigering og 
musik. Der er dog også opgaver, som Ubuntu 
ikke kan bruges til. I det efterfølgende gen-
nemgår jeg, hvad du kan bruge Ubuntu til, og 
hvad du ikke kan bruge Ubuntu til. 

Du kan bruge Ubuntu til ... 
Internet 
Du kan besøge hjemmesider, 
lave hjemmesider, sende mails, 
benytte messenger-tjenester, 
telefonere over nettet, lytte til 
netradio, og hvad du nu ellers 
har lyst til at foretage dig på 
internettet. 

 

Kontor 
Du kan skrive breve, oprette 
avancerede dokumenter, bruge 
regneark, tegne, lave præsenta-
tioner og arbejde med databa-
ser i det medfølgende office-
program, OpenOffice.org, der tilmed er helt 
gratis. OpenOffice.org er yderst kompatibelt 
med Microsofts Office-pakke, så du for ek-
sempel kan arbejde med Word- og Excel-filer, 
ligesom du også kan gemme i Microsofts 
formater. 

Billeder 
Du kan arbejde med billeder i 
det avancerede billedbehand-
lingsprogram GIMP, der er en 
bitmap-editor, ligesom fx Ado-
be Photoshop og Paintshop 
Pro. Der findes selvfølgelig og-
så mere simple billedbehandlingsprogram-
mer, hvis du blot skal vende og dreje billeder 
eller beskære dem.  

Du kan naturligvis også bruge Ubuntu som 
fotoalbum til at fremvise dine billeder på for-
skellig vis.  

Musik 
Du kan optage og redigere mu-
sik, fx med programmet Auda-
city. Du kan også afspille musik 
i Ubuntu, og som med Win-
dows kan du slutte computeren 
til musikanlægget, så du får en 
avanceret musikafspiller med en god lydkva-
litet.  

Film og videoklip 
Du kan afspille film og video-
klip i Ubuntu. Det er også mu-
ligt at redigere film i Ubuntu, 
men desværre er redigerings-
programmerne endnu ikke helt 
på højde med dem til Windows.  

 

 



1. Ubuntu vs. Windows 

FORLAGET LIBRIS 8 
 

Multimediacenter 
Du kan bruge Ubuntu som 
multimediacenter. Du kan 
dermed få fremvist dine bille-
der, lytte til din musik samt se 
film eller videoklip på compu-
terskærmen, eller du kan vælge at køre det 
hele ind over dit tv og/eller musikanlæg i 
stuen og så styre det via et program som 
Myth (http://www.mythtv.org).  

Spil 
Der findes en masse små og 
sjove spil til Ubuntu, såsom 
kabaler og diverse puslerier. 
Og også enkelte større spil.  
 

Du kan IKKE bruge Ubuntu til ... 
Avancerede spil 
De avancerede spil og mange 
børnespil laves typisk kun til 
Windows og i nogle tilfælde og-
så til Mac. Men kun yderst sjæl-
dent til Ubuntu. Har du hang til 
avancerede spil, kan du bruge 
en decideret spillemaskine som Xbox 360, 
PlayStation eller Wii. Eller Windows. Be-
mærk, at du sagtens kan have både Windows 
og Ubuntu på den samme computer. 

”Beskyttet” multimedia 
Musik og film med Microsofts 
DRM eller lignende tiltag til at 
forhindre kopiering af filer 
kan ikke umiddelbart afspilles 
i Ubuntu. Jeg har skrevet ”be-
skyttet” med anførselstegn, 
for som regel er der blot tale 
om en begrænsning for lovlydige borgere, 
mens andre uden større problemer kan kopi-
ere filerne.  

De beskyttede filer kan ikke afspilles i Ubun-
tu, men hvis man har rettighederne til dem, 
kan de kopieres i Windows, så de efterføl-
gende kan afspilles i Ubuntu.  

I nogle tilfælde må man gerne kopiere filerne, 
i andre må man ikke. Det fremgår normalt af 
den aftale, man indgår, når man henter eller 
køber filerne.  

Du kan godt afspille DVD-film i Ubuntu. Det 
er typisk musik og film købt og hentet på net-
tet, der er beskyttet med DRM og lignende 
foranstaltninger, og som derfor ikke kan eller 
må spilles i Ubuntu.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle illustrationer i afsnittet Kan du bruge 
Ubuntu?: 

Ophavsret: Everaldo Coelho, licens: LGPL 
(http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Lesser_ 
General_Public_License).  

Illustrationerne i afsnittene Multimediacen-
ter og ”Beskyttet” multimedia er bearbejde-
de.
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2. Installation af Ubuntu
Det første trin i installationen er at få fat i en 
installations-CD. Hvis din computer ikke har 
et CD-/DVD-drev, så se afsnittet USB-instal-
lation på side 74.  

Sådan får du en Ubuntu-CD 
Du kan downloade Ubuntu helt gratis fra 
Ubuntus hjemmeside, du skal blot være op-
mærksom på, at installationsfilen fylder cirka 
700 MB, og når den er hentet, skal du brænde 
den ned på en CD eller DVD. Som et alterna-
tiv tilbyder Ubuntu-folkene, at du kan få til-
sendt en Ubuntu-CD helt gratis. 

Bestil den færdige CD, hvis ...  
• du har et gammeldags telefonmodem.  
• du har en forbrugsafregnet internetfor-

bindelse. Altså, hvis du betaler for den 
mængde data, du overfører. 

• du ikke ved, hvordan man brænder en 
CD, og afsnittet Sådan brænder du CD’en 
ikke er hjælp nok. 

Vær opmærksom på, at det kan tage sin tid at 
få tilsendt Ubuntu-CD’en gratis. Du kan finde 
et par lidt hurtigere alternativer i afsnittet Så-
dan får du Ubuntu tilsendt.  

Sådan downloader du Ubuntu 
Du kan downloade Ubuntu fra Ubuntus 
hjemmeside på http://ubuntu.com (engelsk-
sproget), hvor du kan vælge mellem forskel-
lige udgaver og versioner. Vælg den nyeste 
udgave af Desktop Edition.  

Gem den downloadede fil på skrivebordet el-
ler et andet sted, hvor du nemt kan finde den. 
Filen er en iso-fil, der er en speciel fil, som er 
klar til at blive brændt på en CD eller DVD.  

Sådan brænder du CD’en 
Den hentede iso-fil kan ikke brændes direkte i 
Windows. Hvis du prøver at bruge den ind-

byggede brændefunktion i Windows, vil du 
blot få lagt iso-filen over på CD’en/DVD’en, 
og så vil den ikke virke. Du skal i stedet bru-
ge et program, der kan pakke iso-filen ud og 
brænde dens indhold. 

Der findes mange af den slags programmer, 
og du har måske allerede et installeret. Du 
kan prøve at højreklikke på iso-filen og se, om 
du får vist et menupunkt, der hedder noget i 
stil med brænd eller burn, i så fald kan du prø-
ve at vælge menupunktet for at se, om du får 
mulighed for at brænde iso-filen. 

Ellers kan du installere programmet ImgBurn 
(http://imgburn.com), der er gratis og nemt at 
bruge.  

Efter installationen af pro-
grammet ImgBurn kan du 
højreklikke på iso-filen og 
vælge punktet Burn using 
ImgBurn.  

Programmet startes, og du skal nu blot putte 
en tom CD/DVD i drevet og klikke på 
brænd-knappen, som du ser på dette billede. 

Sådan får du Ubuntu tilsendt 
På Ubuntus hjemmeside på 
http://shipit.ubuntu.com (engelsksproget) kan 
du bede om at få tilsendt en CD helt gratis. 
Selv portoen er betalt! Den eneste ulempe er 
leveringstiden, da det kan tage op til ti uger, 
før posten kommer med CD’en. Og det kan jo 
være lidt lang tid at gå at vente. 

Et hurtigere alternativ kan være, hvis du 
kender en med en hurtig internetforbindelse, 
som kan hente og brænde CD’en for dig. I 
modsætning til købeprogrammer, er det helt 
lovligt at lave CD’er med Ubuntu og give 
dem til andre. 

Et andet alternativ kan være at købe CD’en. 
Det er faktisk slet ikke dyrt, og det er noget 
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hurtigere end at få den tilsendt fra Ubuntu i 
USA. Hos det danske Linuxpusher.dk 
(http://www.linuxpusher.dk) kan du fx købe 
CD’en for 20 kroner plus porto og med en le-
veringstid på under en uge. Brug søgefeltet 
på siden til at søge på Ubuntu. Du skal bruge 
Desktop-udgaven. 

Live-CD 
Installations-CD’en er en såkaldt live-CD, 
hvilket betyder, at du kan boote på CD’en og 
få et fuldt funktionsdygtigt system. Vel at 
mærke uden, at det eksisterende styresystem 
på computeren eller indholdet på harddisken 
berøres. 

En live-CD kan være praktisk til mange ting, 
fx: 

• Du kan se, om din hardware er under-
støttet af Ubuntu.  

• Du kan prøve, hvordan det er at bruge 
Ubuntu.  

• Du kan bruge CD’en til at starte en com-
puter, som ellers ikke vil starte, og du 
kan så prøve at reparere computeren fra 
CD’en. Også selvom computeren nor-
malt bruger Windows.  

• Du kan tage CD’en med til andre, så du 
kan vise dem, hvor nemt det er at bruge 
Ubuntu.  

• Du kan foretage en fuld installation af 
Ubuntu fra live-CD’en, hvilket fx bety-
der, at du kan sidde og lægge kabaler el-
ler surfe på internettet, mens du installe-
rer.  

Live-CD’en kan give dig et indtryk af, hvor-
dan det er at bruge Ubuntu. Du skal blot være 
opmærksom på, at der er enkelte forskelle på 
live-CD’en og så en rigtig installeret Ubuntu, 
hvilket ikke mindst skyldes, at live-CD’en ik-
ke bruger harddisken. Jeg nævner her nogle 
af forskellene: 

• Hastigheden er ikke i top, og den afhæn-
ger af hastigheden på dit CD-/DVD-
drev.  

• Eftersom harddisken ikke bruges, har 
Ubuntu ikke adgang til virtuel hukom-
melse, og er derfor begrænset af mæng-
den af RAM i computeren. Du kan dog 
komme langt med 500 MB RAM, og på 
en nyere computer med 1 GB RAM eller 
mere, vil du sikkert slet ikke få proble-
mer med hukommelsen.  

• Du er nødt til at bruge standarddriverne 
til din hardware, hvilket bl.a. betyder, at 
du sandsynligvis må nøjes med en lavere 
opløsning på skærmen. Af samme grund 
kan du måske ikke anvende avancerede 
grafiske effekter.  

• Du kan installere programmer, men da 
de ikke gemmes på harddisken, huskes 
de selvfølgelig ikke næste gang, du boo-
ter på CD’en. Installering af drivere kræ-
ver normalt genstart af computeren, så 
dem har du ikke meget glæde af at in-
stallere.  

• Eftersom du ikke kan gemme ændringer, 
er det ikke nødvendigt at indtaste ad-
gangskode ved forskellige administrati-
ve opgaver, som fx installering af pro-
grammer eller oprettelse af brugere.  

• Du kan risikere, at prøveudgaven inde-
holder en række ikke-oversatte menu-
punkter og tekster, der ellers er oversat i 
den installerede udgave af Ubuntu.  

Start computeren på installations-CD’en 
Åbn CD-/DVD-drevet, læg Ubuntu-CD’en i, 
og luk drevet. Genstart computeren. 

Du får nu mulighed for at vælge sprog, og du 
kan vælge, om du blot vil prøve Ubuntu eller 
installere systemet på din computer: 
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Vælg det ønskede sprog i oversigten til ven-
stre, og klik på knappen Prøv Ubuntu 10.04 LTS  
for at starte live-CD’en. 

Du kan installere direkte fra prøveudgaven, 
og så får du mulighed for at lære Ubuntu lidt 
at kende, mens der installeres, eller du kan 
sidde og lægge kabale, mens der installeres.  

I mappen Examples kan du finde 
en række filer i forskellige forma-
ter. Det giver dig mulighed for at 
se, hvilke programmer der bruges 
til at håndtere filtyperne i Ubuntu. 
Vær opmærksom på, at programmerne vil 
være noget hurtigere i den færdiginstallerede 
Ubuntu end i prøveudgaven. 

Når du er klar til at instal-
lere, kan du starte installa-
tionen ved at dobbeltklik-
ke på genvejen Installér 
Ubuntu 10.04 LTS. 

Installation i syv lette trin 
Installationen består af syv trin med en række 
valg, hvoraf nogle af valgene sikkert allerede 
er udfyldt korrekt, hvis du valgte sprog, da 
du startede live-CD’en. 

Trin 1, sprog  
Først skal du vælge 
sprog. Markér det øn-
skede sprog i oversig-
ten, og klik på knap-
pen Næste. 

Trin 2, tidszone 
Du skal nu angive, hvor i verden du befinder 
dig, hvilket har betydning for computerens 
ur. Du kan enten klikke på verdenskortet, el-
ler du kan bruge rullemenuerne til at vælge 
region og tidszone. Klik på Næste for at fort-
sætte: 

 

Trin 3, tastatur 
Du skal angive sproget på dit tastatur og ty-
pen af tastatur. Også her vil det rigtige valg 
sandsynligvis være forudvalgt, og ellers kan 
du lade Ubuntu gætte din tastaturopsætning, 
eller du kan sætte mærke i feltet Vælg din 
egen, hvorefter du kan angive såvel land som 
tastatur, det kan fx være nødvendigt, hvis du 
benytter et Dvorak-tastatur eller en Mac: 

 

Du kan evt. teste, om du kan skrive æ, ø og å 
eller andre sprogspecifikke tegn i skrivefeltet 
nederst i vinduet. Klik på knappen Næste for 
at fortsætte. 

Trin 4, harddisk 
Du vil nu få vist en grafisk oversigt over ind-
holdet på din harddisk, hvor du kan se eksi-
sterende styresystemer. Du har sikkert allere-
de Windows installeret, og så vil du have tre 
valgmuligheder, som jeg beskriver nærmere 
nedenfor. Når du har foretaget dine valg, skal 
du klikke på Næste for at fortsætte. 

Installer dem side om side, og vælg mellem 
dem ved hver opstart 
Du skal vælge dette punkt, hvis du vil placere 
Ubuntu på samme harddisk som Windows. 
Du vil så fremover kunne vælge mellem at 
bruge Windows eller Ubuntu, når compute-
ren startes.  

Installationsprogrammet vil reducere størrel-
sen på Windows-partitionen og placere 
Ubuntu på den frigivne plads. Der slettes in-
gen data.  

 

Du bør tage en backup af dine vigtige da-
ta, inden du installerer. Ændringen af 
størrelsen på Windows-partitionen kan i 
værste (og meget sjældne) tilfælde resul-
tere i datatab. 
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Når du har sat mærke ud for Installer dem side 
om side, og vælg mellem dem ved hver opstart, vil 
du nederst i vinduet kunne regulere størrel-
sen på Windows- og Ubuntu-partitionen ved 
at trække skyderen til højre eller venstre med 
musen. Ubuntu kan reelt nøjes med 5 GB, 
men vælg minimum 20 GB plus plads til dine 
data. 

 

Slet og brug hele disken 
Med dette valg vil Ubuntu få tildelt en hel 
harddisk. Har du kun én harddisk, vil du ef-
ter installationen kun have Ubuntu på com-
puteren. Har du flere harddiske, og Windows 
er på en anden end den, du vælger til Ubun-
tu, vil du fremover kunne vælge mellem at 
bruge Windows eller Ubuntu, når compute-
ren startes. 

Hvis du har valgt punktet Slet og brug hele di-
sken, og du har flere harddiske i computeren, 
vil du kunne vælge harddisk i rullemenuen. 
Hvis du vælger en harddisk med Windows, 
vil du få vist en advarsel som på dette billede: 

 

Advarslen kan hjælpe dig med at vælge den 
rette harddisk. Er du stadig i tvivl, så brug 
menuen Steder (Places) i toppanelet til at tjek-
ke størrelsen og indholdet på dine harddiske. 

Bemærk, at dette valg sletter alle data på den 
angivne harddisk. Vil du gemme data, skal 
du lave en backup, inden du installerer. 

Angiv partitioner manuelt 
Hvis du gerne vil placere Ubuntu på en be-
stemt partition på en bestemt harddisk, skal 
du vælge punktet Angiv partitioner manuelt.  

Dette valg er for avancerede brugere, der må-
ske allerede har flere styresystemer på hard-
disken. Jeg vil ikke beskrive fremgangsmåden 
her. Hvis du er vant til at håndtere forskellige 
partitioner og styresystemer, kan du sikkert 
selv klare opgaven, og ellers bør du ikke for-
søge.  

Dog lige lidt hjælp: Vælg monteringspunktet 
/, og husk at oprette en swap-partition med en 
størrelse på minimum to gange computerens 
RAM. Uden en swap-partition vil du ikke 
kunne bruge dvalefunktionen. 

Husk at tage backup, inden du ændrer parti-
tionsstørrelser! 

Trin 5, log-in-oplysninger 
Du skal nu angive dit navn og andre log-in-
oplysninger:  

  

Skriv dit navn i det første felt og dit log-in-
navn i det næste. De behøver ikke være ens. 
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Angiv en adgangskode, og gentag den i de to 
kodefelter.  

Navnet på computeren har kun betydning, 
hvis du har et netværk med flere computere.  

Markerer du feltet Log ind automatisk, skal du 
ikke angive adgangskode ved start af Ubun-
tu, hvilket betyder, at alle med adgang til 
computeren kan logge ind på din brugerkon-
to. Vælger du Kræv min adgangskode for at log-
ge ind, skal adgangskoden indtastes.  

Den mest sikre løsning er Kræv min adgangs-
kode for at logge ind og dekryptere min hjemme-
mappe. Med dette valg vil din hjemmemappe 
med alle dine data blive krypteret. Det bety-
der, at andre brugere eller en tyv ikke kan læ-
se dine data uden at kende din adgangskode. 
Ulempen er, at du skal bruge din adgangsko-
de for at logge ind. Bemærk, at hvis du efter-
følgende slår brug af log in fra i Ubuntu, kan 
du få problemer med at bruge systemet, fordi 
du så ikke kan få adgang til dine filer. 

Klik på Næste, når du har angivet dine oplys-
ninger og valg. 

Trin 6, overfør fra Windows 
Hvis du har Windows eller et andet styresy-
stem på computeren, har du mulighed for at 
overføre dokumenter og indstillinger til 
Ubuntu. Sæt et flueben ud for brugernavnet 
for at få importeret fra kontoen. Klikker du på 
plus-knappen til venstre for kontonavnet, kan 
du indskrænke importen ved at fravælge da-
ta, som du ikke vil have importeret:  

 

Klik på Næste, når du har valgt, hvad du vil 
importere. 

Trin 7, godkend valg 
Du får nu vist en oversigt over nogle af dine 
valg, og du har mulighed for at gå tilbage og 
ændre disse. Klik på knappen Installer for at 
starte selve installationen: 

 

Der installeres 
Installationen starter nu. Du kan læne dig til-
bage og læse info-teksterne på skærmen, eller 
du kan bruge tiden til at lege lidt med prøve-
udgaven af Ubuntu, eller du kan fordrive ti-
den med at lægge kabaler, som du kan finde i 
menuen Programmer (Applications)  Spil (Ga-
mes):  

 

Når installationen er færdig, får du mulighed 
for at vælge at genstarte computeren og bru-
ge den nyinstallerede Ubuntu, eller du kan 
vælge at bruge prøveudgaven lidt endnu: 
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Hvis du har valgt at have Windows ved siden 
af Ubuntu, vil du blive præsenteret for denne 
bootmenu, når computeren startes: 

 

Øverste valg er Ubuntu, næste valg svarer til 
at starte Windows i fejlsikret tilstand. Dette 
skal du kun bruge, hvis der er problemer med 
din Ubuntu. 

Memory test (memtest86+) giver dig mulighed 
for at teste computerens RAM (hukommelse). 
Dette kan være meget tidskrævende, så brug 
kun den mulighed, hvis du har mistanke om 
fejl i RAM’en. Lad være med at bruge Memory 
test (memtest86+, serial console 115200), med-
mindre du ved, hvad det indebærer. 

Sidste valg i listen er din Windows. 

Hvis du ikke foretager et valg, vil Ubuntu au-
tomatisk blive startet efter 30 sekunder. Du 
kan stoppe nedtællingen ved at trykke på ta-
sten Esc.  

Hvis du foretrækker automatisk start af Win-
dows, indtil du bliver mere fortrolig med 
Ubuntu, kan du bruge programmet StartUp-
Manager til at ændre valget. Læs mere om 
dette på side 75. 

Hent opdateringer 
Når du starter Ubuntu første gang efter in-
stallationen, bør du med det samme hente 
opdateringer i form af fejlrettelser og nye 
funktioner. 

Der udsendes hele tiden opdateringer til 
Ubuntu og de medfølgende programmer. Og 
eftersom de ikke inkluderes løbende på in-
stallations-CD’en, skal du selv installere dem 
efterfølgende – ligesom i Windows. 

Uanset om du bruger Windows eller Ubuntu, 
er det vigtigt, at du holder dit system opdate-
ret med de seneste fejlrettelser, så du undgår 
huller, som hackere kan benytte sig af. Mens 
Windows Update i Windows normalt kun 
opdaterer selve styresystemet og de indbyg-
gede programmer, så medtager opdaterings-
funktionen i Ubuntu langt de fleste af dine 
programmer. 

Og mens Microsoft normalt kun udsender 
opdateringer og fejlrettelser én gang om må-
neden, så ved Ubuntu-folkene, hvor vigtigt 
det er at få rettet fejl, så her udsendes opdate-
ringer løbende. 

Ubuntu tjekker som standard en gang i døg-
net, om der er kommet opdateringer til styre-
systemet og understøttede programmer. Er 
der opdateringer, åbnes opdateringspro-
grammet i minimeret tilstand, så programmet 
vises i vindueslisten i bundpanelet. Klik på 
knappen for at installere opdateringerne: 

 

Hvis du ikke vil vente på, at Ubuntu selv tjek-
ker for opdateringer, kan du starte opdate-
ringsprogrammet manuelt ved at klikke på 
menupunktet System  Administration  Opda-
teringshåndtering: 
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Når opdateringshåndtering startes, går Ubun-
tu på nettet for at tjekke, om der er opdate-
ringer til dit styresystem og understøttede 
programmer. Du får herefter vist en oversigt 
over opdateringer. 

Som standard er alle opdateringer markeret 
til at blive downloadet og installeret, og det  
er der ingen grund til at ændre på. Klik på 
knappen Installér opdateringer: 

 

Du skal nu indtaste din adgangskode for at 
bekræfte installationen (se evt. kapitel 8, Ret-
tigheder og data på side 72): 

 

Afslut indtastningen med et klik på knappen 
O.k. Ubuntu begynder nu at hente og installe-
re opdateringerne. Vær opmærksom på, at 
dette kan tage noget tid, afhængigt af mæng-
den af opdateringer og hastigheden på din in-

ternetforbindelse. Især ved den første opdate-
ring efter installationen kan der være mange 
opdateringer, der skal hentes. Du kan sagtens 
bruge computeren til andre ting, mens der 
opdateres. 

Ved efterfølgende opdateringer kan du risike-
re, at Ubuntu undervejs vil spørge dig, om du 
vil beholde en eksisterende fil, eller om den 
skal overskrives. Det vil typisk være tilfældet, 
hvis du selv har rettet i konfigurationsfiler. Er 
du i tvivl i en sådan situation, kan du bare si-
ge nej til overskrivningen, men det vil i nogle 
tilfælde betyde, at du ikke får glæde af opda-
teringen. 

Ved nogle opdateringer skal computeren 
genstartes, før de får effekt eller bliver ende-
ligt installeret. Du vil så blive spurgt, om 
computeren skal genstartes med det samme 
eller senere.  

Vælger du at genstarte senere, 
vil slukknappen blive farvet rød 
for at minde dig om, at der er 
opdateringer, der kræver genstart. 

Programmer opdateres også 
Opdateringshåndteringen i Ubuntu nøjes som 
tidligere nævnt ikke med at håndtere opdate-
ringer til styresystemet. Opdateringer til de 
medfølgende programmer og mange andre 
programmer håndteres også.  

Du får således automatisk opdateret alle pro-
grammer, som du installerer ved hjælp af 
Ubuntu Softwarecenter.  

Hvis du henter et program fra en hjemme-
side, skal du være opmærksom på selv at op-
datere det. 

Som sidste trin i installationsprocessen kan 
du installere andre drivere til din hardware, 
det vil typisk være en anden driver til dit 
skærmkort for at kunne udnytte 3D-effekter. 
Og du kan installere understøttelse af lukke-
de formater som fx MP3 og Flash. Det kan du 
læse mere om i kapitel 6, Drivere og program-
mer på side 54.
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3. Brugerfladen i Ubuntu
I dette kapitel beskriver jeg, hvordan du bru-
ger skrivebordet og proceslinjen i Ubuntu.  

I Ubuntu kaldes skrivebordet også for et ar-
bejdsområde, og i modsætning til i Windows 
har du ikke kun ét skrivebord – du har som 
udgangspunkt fire, men du kan sagtens have 
mange flere (eller færre). 

Proceslinjen er i Ubuntu erstattet af to pane-
ler, der kan tilpasses meget mere og meget 
bedre end proceslinjen i Windows. Du kan fx 
placere små programmer i panelerne. Og du 
kan selvfølgelig oprette flere paneler, hvis du 
har behov for det. 

Genveje på skrivebordet 
Som udgangspunkt har du et helt tomt skri-
vebord, men du kan nemt tilføje genveje til 
dine mest brugte programmer og mapper. 

Hvis du vil tilføje en genvej til et program el-
ler en mappe, som du allerede har liggende 
inde under menuen Programmer eller menuen 
Steder i toppanelet, kan du blot tage fat i den 
ønskede ikon med musen og trække den ud 
på skrivebordet. Du får så helt automatisk 
oprettet en genvej. Den originale genvej slet-
tes ikke, så den kan du altså stadig finde i 
menuen. 

Du kan også nemt opret-
te en genvej til en hvil-
ken som helst fil eller 
mappe ved at trække 
den med musen fra dens 
placering og ud på skri-
vebordet, mens du hol-
der tasterne Ctrl og Skift nede. Ikonen vises let-
tere nedtonet, og musemarkøren får tilføjet en 
lille sløjfe, der viser, at der oprettes en genvej.  

 
Skrivebordet i Ubuntu 




