Installatie van Linux Mint 13 (xfce)
Als u eenmaal bent opgestart via een cd/dvd of een USB stick, dan heeft u het volgende scherm
voor u.

U kunt nu op uw gemak Linux Mint verkennen en start gerust een paar programma's op om te zien
hoe simpel alles werkt. Voor de mensen die van de Windows omgeving komen 'Menu' knop (links
onder) is hetzelfde als de 'start' knop binnen Windows. Vanuit daar krijgt u een prachtig menu te
zien en kunt u met de muis er door heen scrollen en klikken.
U zit nu in de 'live modus' van Linux Mint. Dit betekend dat alles in het interne geheugen is geladen
en er nog niets geïnstalleerd is. Is dat niet geweldig ? U kunt dus alles uitproberen zonder een byte
op uw pc te hebben geïnstalleerd. Houd er wel rekening mee dat alles wat langzamer werkt dan als
het eenmaal op uw computer geïnstalleerd is. Laten we dan maar snel tot installatie over gaan.

Dubbelklik op het icoon op uw bureaublad 'Install Linux Mint' en het installatie programma wordt
nu gestart. U krijgt het volgende scherm te zien waar u de installatie taal kunt selecteren.

Natuurlijk kiezen we Nederlands en scrol dus net zo lang naar beneden tot u uw juiste taal heeft
gevonden. Vanaf nu zal alles in de Nederlandse taal weergegeven worden (alleen mijn
voorbeeldplaatjes in deze beschrijving zijn soms nog in het Engels). Klik op 'continue' om verder te
gaan met de installatie. Het volgende scherm komt tevoorschijn.

U heeft tenminste 5,3 GB ruimte nodig op uw computer en het wordt sterk aanbevolen om een
internet connectie te hebben. Dit laatste is nodig om o.a. taalpakketten en multimedia codecs te
downloaden tijdens de installatie. Klik op 'continue' om verder te gaan en u ziet het volgende
scherm.

De volgende stap is belangrijk want u moet nu kiezen wat voor installatie u wilt uitvoeren. U kunt
kiezen uit:
• Linux Mint ernaast installeren, heeft u Windows op uw computer staan en wilt u Linux Mint
ernaast installeren, kies dan deze optie en klik op 'verder'. In het scherm daarna kunt u de harde
schijf verdeling Windows-Linux bepalen door met een schuifknop naar links of naar rechts te
schuiven.
• Schijf wissen en Linux Mint installeren, die alles van de schijf verwijderd' wat standaard is als u
Linux Mint op een nieuwe computer installeert.
• Iets anders betekend dat u handmatig de schijfindeling kunt bepalen. Deze optie is voor gevorderde
gebruikers en niet aan te raden voor beginners.
In dit geval kiezen we voor een 'Schijf wissen en Linux installeren' en klikken we op 'verder'. Het
volgende bevestigende beeld krijgt u nu te zien.

Klik nu op 'install now' om de daadwerkelijke installatie te starten. Tijdens de installatie worden
belangrijke gegevens van uw gevraagd. O.a locatie en uw gebruikersnaam en wachtwoord. Neem de
tijd hiervoor (bedenk een goed wachtwoord wat u niet snel vergeet want dit heeft u in het begin best
vaak nodig) want de installatie duurt toch een aantal minuten.
Het volgende scherm krijgt u te zien.

Als het goed is wordt uw locatie (Amsterdam) automatisch herkend en kunt u op 'verder' klikken.
In het volgende scherm wordt gevraagd naar uw toetsenbordindeling.

Test of de toetsen goed werken door in het invul balk (onderin) bijvoorbeeld “@!%” in te vullen.
Werkt het niet ? Zoek dan in uw handleiding van uw computer welke toetsenbord indeling dan wel
u heeft. Klik op 'verder' om verder te gaan.
Nu wordt er een gebruikersnaam en wachtwoord van u gevraagd. Uw naam kunt u gewoon invullen
(voor en achternaam) en verzin een krachtig wachtwoord. Als u de enige bent die de computer
gebruikt dan is het vinkje 'automatisch inloggen' wellicht wel handig. Heeft u belangrijke
documenten die niet in de verkeerde handen mogen vallen dan kunt u het onderste vinkje (extra
beveiligen van je home folder) aanvinken.

Als u alle velden ingevuld heeft kunt u doorgaan door op 'continue' te klikken. Nu komen er geen
vragen meer en moet u wachten tot u het volgende scherm ziet.

Als het bovenstaande scherm ziet heeft u succesvol de installatie van Linux Mint uitgevoerd. Wilt u
nog even rond snuffelen in de 'live modus' klik dan op 'doorgaan met uitproberen' of anders op 'Nu
herstarten' om opnieuw op te starten en de echte snelheid van Linux Mint te ervaren. Vergeet nu niet
om het afwerklijstje na te lopen wat ook op mijn website staat.

Veel plezier met Linux Mint 13.

