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Mint bij de tijd houden
MAAK VAN JE DISTRO THE LATEST AND THE GREATEST
Mint komt geregeld met een nieuwe versie. Natuurlijk wil je dan profiteren van de extra features, 
betere hardware ondersteuning en nieuwe applicaties. Maar hoe ga je te werk? Je oude systeem up-
graden of toch maar een volledig nieuwe installatie? In dit artikel laten we verschillende scenario’s 
de revue passeren. Serge Gielkens

Sinds versie 17 van Mint 
heb je met twee situaties 

te maken. Enerzijds brengt Mint 
kleinere upgrades uit. Dan ga je bij-
voorbeeld van versie 18.2 naar 18.3. 

Dat heet een minor upgrade. Met 
langere tussenpozen verschijnen 
grote upgrades. In zo’n geval spring 
je van 18.3 naar 19 en spreek je van 
een major upgrade.

De minor upgrades zijn normaal ge-
sproken geen probleem. De grotere 
vragen wat meer aandacht. Toch 
vallen ook deze best mee. Bovendien 
wordt het bijblijven met je distro bij 

iedere major upgrade gemakkelijker. 
Een goede reden dus om Mint af 
en toe weer helemaal up-to-date te 
maken.

In dit artikel doen we eerst een 
minor upgrade van Mint 18.2 naar 
18.3. Vervolgens voeren we een 
major upgrade uit naar versie 19. 
Hiervoor laten we je twee manieren 
zien. De eerste verloopt via een 
volledig nieuwe installatie. Die 
methode raadt Mint zelf aan en heet 
fresh upgrade. De andere is je oude 
systeem direct upgraden naar de 
nieuwe versie. Dat noemt Mint een 
package upgrade.

BACK-UP EN SNAPSHOT
Tijdens een upgrade kunnen zaken 
anders gaan dan verwacht. Zorg 
daarom dat je van je eigen bestan-
den een back-up hebt. Mocht alles in 
de soep lopen, dan heb je in ieder de 
mogelijkheid om met een schone lei 
te beginnen. Je installeert dan Linux 
Mint vanaf een live DVD of USB en 
daarna zet je je eigen bestanden van 
de back-up terug. Je bent niets kwijt 
en kunt zo weer verder.

Bij een major upgrade zonder 
volledig nieuwe installatie (package 
upgrade) moet je Timeshift gebrui-
ken. Over dit programma lees je el-
ders in dit nummer. In het kort komt 
het erop neer dat je met Timeshift 
een punt markeert van je werkende 
systeem. Dat heet een snapshot. 

  Afbeelding 1: Klaar voor minor upgrade.
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