Installation af en virtuel maskine
Hvad er en virtuel maskine?
Du skal se en virtuel maskine som en ekstra computer, som kører inde ”i maven” på din computer. Det vil
sige du kan have en windows computer som kan starte linux op, lidt som et program. Du kan prøve andre
operativsystemer som linux på din computer, uden at skulle slette noget på din computer.

Hvad skal du bruge?
En computer med minimum 20-50 gb plads. Du skal have minimum 8 gb ram. Det er bedst hvis man har I5
processor eller derover. Det er en fordel, at du har en separat harddisk (på et drev som eksempel d:\), så
fylder du ikke data op på dit c:\ som kan ende med at give problemer.
Virtualbox software. (Link: https://www.virtualbox.org/ ) og www.ubuntu.com (Operativsystem som er
Debian Linux)

Hvordan kommer jeg igang?
Start med at downloade virtualbox software og start installationen.

Nu starter guiden og klik ”next”

Klik Next (Her kan du foretage ændringer, pas på hvis du ikke ved hvad du laver)

Klik next (Her kan du vælge om du ikke vil have genvejene)

Nu skal netværket installeres, BEMÆRK. Netværket vil blive genstartet, så hvis du har downloads i gang vil
dette stoppe.

Klik next og vælg installation.

Derefter kan programmet startes.

Nu er installationen slut.

Virtualbox intro
Når du starter programmet ser det sådan her ud. Jeg har installeres 2 windows operativsystemer.

Nu skal vi installere en ny virtuel maskine. Husk at downloade Ubuntu ISO. En isofil er et installations fil for
operativ systemer.

1. Vælg navn på din virtuelle maskine, f.eks. ”ubuntu18_10”

2. vælg hvor den virtuelle maskine skal være placeret. Her anbefales det, at du vælger et andet drev /
anden harddisk end c:\
3. Her vælger du det Operativsystem som du installerer. Ofte vil det blive detekteret, hvis du installere
Debian eller ubuntu.
4. Her vælger du hvor meget ram du skal have i din maskine. Det anbefales, at du vælger det som
computeren kan håndtere. Det betyder du ikke må vælge over 50% af computerens ram. Så hvis du
har 16 gb ram i din computer, så må du ikke bruge mere end 8 gb ram i din virtuelle maskine. Hvis
man vælger mere, kan man risikere, at computeren ”crasher” og ødelægger virtuel maskine og din
windows installation.
5. Brug ”opret en ny harddisk”
Her vælger du hvor meget plads din maskine skal have.
Ubuntu bruger ikke mere end 10 GB (Kun til at teste, hvis du skal bruge mere plads, skal dette laves nu, som
eks. 30 gb.). Vælger du dynamisk harddisk, så vil den virtuelle maskine ikke fylde alle 10 gb i starten, men
bruge mere plads over tid. Vælg standard ”VDI” og klik opret.

Nu er vores computer oprettet. Nu skal vi installere operativsystemet.

Klik start og nu bliver du spurgt om hvor ”ISO filen” er ?

Vælg ubuntu og klik start.

Vælg Dansk sprog og klik installer.

Vælg dansk sprog og klik fortsæt.

Her har jeg valgt minimal installation. Foreskellen er de programmer der bliver installeret. Minimal
installation har færrer programmer installeret. De kan altid installeres bag efter.
Vælg ”slet disk og installer Ubuntu” og klik OK til pop-up vinduet.

Klik ok ved placeringen, som er ”København”

1. Skriv dit navn
2. navnet på din virtuelle maskine.
3. vælg dit brugernavn.
4. skriv din kode 2 gange.

Klik næste og nu begynder installationen. Det tager lidt tid.

Bag efter genstart den virtuelle maskine.
Vi er ikke færdige endnu. Næste trin er, at installere ”drivere” som får vores computer til, at fungere korrekt.
Log på den virtuelle maskine. Vælg dit brugernavn og indtast adgangskode.

Vælg enheder og indsæt gæstetilføjelser.

Klik ”run” og nu skal du taste adgangskoden.

Nu starter et vindue med en masse tekst og til sidst skal du klikke ”enter” for at afslutte. Det er anbefalet, at
genstarte.

Tillykke nu har du en virtuel maskine.

