
Panduan menggunakan Linux 34 Live DVD

Linux  34  adalah  salah  distro  Linux  yang  dikembangkan  oleh  seorang  siswa  SMPN  34 
Bandung dari Linux Ubuntu. DVD Linux 34 bersifat Live DVD. Artinya dapat dicoba sebelum 
diinstall. Berikut adalah caranya.

Catatan :
Pastikan Boot Order komputer anda CD-ROM/DVD-ROM terlebih dahulu baru dilanjutkan 
dengan Hard Disk. Untuk melihat dan mengubahnya, ini dia caranya :
1.  Anda  harus  masuk  ke  BIOS  Setup dulu.  Caranya,  tekan  F2,  Del,  atau  Esc  (pada 
umumnya), atau lihat di kanan/kiri bawah layar anda saat baru dinyalakan.

2.  Lihat  Boot  Order  komputer  anda.  Pastikan  CD-ROM/DVD-ROM  terlebih  dahulu, 
kemudian dilanjutkan dengan Hard Disk.

3. Masukkan DVD Linux 34 kedalam DVD Drive anda, lalu Reboot.



Setelah komputer anda booting dari DVD-ROM, maka akan keluar gambar seperti ini.

Jika anda menekan enter, maka akan ada beberapa opsi yang akan saya bahas nanti. Jika 
anda tidak menekan enter, maka silahkan anda lanjutkan.
Setelah menunggu beberapa saat, akan keluar jendela seperti ini.

Jika anda hanya ingin mencoba, maka silahkan klik 'Try Ubuntu'.
Setelah anda meng-klik 'Try Ubuntu',  maka anda akan masuk kedalam 'Ubuntu Netbook 
Edition'. Maka untuk masuk kedalam 'Ubuntu Desktop Edition', anda harus Log out terlebih 
dahulu.



Setelah anda meng-klik Log out, maka anda akan dihadapkan dengan jendela login. Maka 
masukkan Username 'ubuntu'. Ubah 'Ubuntu Netbook Edition' menjadi 'Ubuntu Desktop 
Edition' dibawah. Lalu login lah dengan password kosong.

Lalu,  voila.  Anda  masuk  kedalam  'Ubuntu  Desktop  Edition',  dan  anda  dapat  memakai 
komputer seperti biasa (tentu saja dengan DVD Linux 34 tetap berada dalam DVD Drive).



Opsi-opsi saat akan masuk Live CD

Seperti yang saya katakan tadi, Opsi-opsi tambahan akan saya jelaskan disini.
Jika anda menekan enter saat komputer booting dari DVD, maka anda akan dihadapkan 
dengan beberapa opsi.

Dan  dibawah  ada  opsi-opsi  lain  seperti  F1 untuk  Help,  F2 untuk  Language,  F3 untuk 
Keymap, F4 untuk Modes, F5 untuk Accessibility, dan F6 untuk Other Options.

       Isi dari F4 (Modes)        Isi dari F5 (Accessibility)

Jika  tidak  ada  yang  ingin  anda  ubah,  maka  tekan  enter  pada  'Try  Ubuntu  without 
installing'.  Setelah  itu,  silahkan  anda  ikuti  cara-cara  diatas  jika  anda  telah  memasuki 
desktop.



Command Line Interface (CLI) pada Linux 34

Jika  anda  ingin  menggunakan  CLI  pada  Linux  34  tanpa  meninggalkan  Graphical  User 
Interface (GUI), anda dapat membuka Applications  → Accessories  → Terminal.
Jika anda hanya ingin menggunakan CLI, anda dapat menekan kombinasi tombol Ctrl + Alt 
+ F1/F2/F3/F4/F5/F6. Untuk kembali ke GUI, anda dapat menekan kombinasi tombol Ctrl + 
Alt + F7.

Keluar dari Live CD Linux 34

Jika anda ingin keluar dari Live CD Linux 34, anda dapat langsung melakukan Shutdown.



Setelah  itu,  akan  ada  pesan  bahwa  anda  harus  mengeluarkan  CD  dari  tempatnya,  lalu 
menekan enter.

Demikianlah cara menggunakan Linux 34 tanpa merubah sistem anda.

Selamat menikmati Linux 34 anda :D

NB  :  Maaf  bilamana  hasil  screenshot  jelek.  Karena  saya  langsung  menerapkan  tanpa 
menggunakan VirtualBox, dan hanya diambil dengan menggunakan kamera digital. Disini 
VirtualBox lelet gan !


