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Door de optie --purge worden ook de 
bijbehorende configuratiebestan-
den verwijderd. De-installeer ver-
volgens enkele overbodig geworden 
pakketten:

sudo apt autoremove

Configureer tenslotte LightDM:

sudo dpkg-reconfigure lightdm

Hierdoor start systemd de display 
manager correct op. Voer als laatste 
een reboot uit om LightDM te 
activeren:

sudo reboot

Installeer nu Timeshift en maak 
hiermee een snapshot, zoals elders 
in dit nummer is beschreven.

EN DAN NAAR MINT 19
Voor een major upgrade heb je de 
Mintupgrade tool nodig. Deze tool 
is pas beschikbaar vanaf Mint 18.3, 
vandaar dat je bij de voorberei-
ding een oudere installatie eerst 

moet upgraden. Verder eist deze 
tool Timeshift, anders weigert hij 
dienst. Om die reden heb je zojuist 
een snapshot gemaakt. Installeer 
Mintupgrade als volgt:

sudo apt install mintupgrade

Doe allereerst een controle van je 
systeem met deze tool (afbeelding 
4):

mintupgrade check | tee mijn_
log.txt

Door het commando tee komt de 
uitvoer ook in het bestand mijn_log.
txt terecht. Zonder dat moet je 
de resultaten van de check in de 
schermmeldingen terugzoeken.
Mintupgrade zet voor de controle 

eerst de repositories tijdelijk om 
naar die van Mint 19. Vervolgens test 
hij welke pakketten hij gaat upgra-
den, installeren of juist verwijderen. 
Controleer in de uitvoer in ieder 
geval de te verwijderen pakketten. 
Mogelijk zitten er pakketten bij 
die je na de upgrade weer wilt 
installeren.

Als je op je systeem alleen pakket-
ten van de officiële Mint repositories 
hebt staan, is er verder normaal ge-
sproken geen probleem. In geval van 
een probleempakket op je systeem 
moet je dat oplossen, anders mislukt 
de upgrade. Met name pakketten 
uit niet-officiële repositories kunnen 
hier in de weg zitten. Verwijder in een 
dergelijk geval de boosdoener. Als je 
het pakket wel nodig hebt, voer dan 
na de upgrade de installatie weer uit.

Als niets de upgrade meer in de 
weg staat, haal je de pakketten op 
voor Mint 19:

mintupgrade download

Als de download voltooid is, voer je 
de upgrade uit:

mintupgrade upgrade

Mocht onverhoopt toch iets mis-
gaan, dan moet je terugvallen op je 
snapshots om weer een werkend 
en stabiel systeem te krijgen. Voer 
zeker geen reboot uit, want dan loop 
je het risico dat het systeem niet wil 
opstarten. Op een standaard Mint 
systeem verloopt de upgrade in het 
algemeen echter probleemloos. 
Herstart tenslotte de computer:

sudo reboot

Log nu in op je gloednieuwe Mint 19. 
Inmiddels is versie 19.1 alweer ver-
schenen. Als je nu toch goed bezig 
bent, maak het helemaal af en doe 
nog die laatste minor upgrade.

TOT SLOT
Minor upgrades kosten nauwelijks 
moeite. Voor een major upgrade 
moet je wat meer uit de kast trek-
ken. Dat zit hem hoofdzakelijk in de 
voorbereiding. Als je die goed voor 
elkaar hebt, is de feitelijke upgrade 
eigenlijk nog het minste werk. 

Voor een major 
upgrade heb je de 
Mintupgrade tool 
nodig

Afbeelding 4: Major upgrade check.
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