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Start nieuwe regel
regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking

Twee kleine
Linux distributies

Afbeelding 1: bureaublad
na het opstarten van de iso.

ARCHBANG VS. TINYCORE

In dit artikel bespreek ik twee kleine Linux distributies: ArchBang en TinyCore Linux. ArchBang is
gebaseerd op Arch Linux. TinyCore is een minimalistische Linux variant met verrassend veel mogelijkheden. André Fondse
Een zoekopdracht op
‘smallest linux ditributions’
leverde in de eerste link een artikel
op waarin als eerste ArchBang Linux
beschreven werd.

ARCHBANG

ArchBang wekte meteen mijn interesse, omdat ik op mijn thuisserver
gebruik maak van Arch Linux. Eén
van de redenen waarom ik Arch
Linux gebruik is dat deze distributie goede Wiki’s heeft waarmee ik
over het algemeen vrij snel nieuwe
software aan de gang krijg. Het
grootste nadeel van Arch Linux vind

ik dat het lastig te installeren is. In
de omschrijving van ArchBang staat
juist dat ArchBang in essentie een
eenvoudige versie van Arch Linux is
die bovendien ten opzichte van Arch
Linux minder opslagruimte gebruikt.
De live en installatie ISO van
ArchBang download je via de
volgende link: https://sourceforge.
net/projects/archbang/files/latest/
download
Als je de ISO opstart, kom je in de
grafische live omgeving van ArchBang (zie afbeelding 1). Er is bijna
geen desktop software geïnstalleerd,
omdat het een kleine distributie

is. In de taakbalk zie je Firefox. Als
je met de rechter muisknop op het
bureaublad klikt, kun je wat andere
applicaties openen. Aan de rechterkant van het bureaublad zie je
onder ‘shortcut keys’ de sneltoetsen
voor ArchBang. Met de ‘Super’ toets
wordt in dit overzicht de Windows
toets van je toetsenbord bedoeld.

ARCHBANG INSTALLEREN
Het installeren van ArchBang is
aanmerkelijk eenvoudiger dan het
installeren van Arch Linux, maar het
duurde bij mij een paar installatiepogingen voordat ik ArchBang werkend

vanaf mijn SSD kon opstarten. Het
installatieprogramma start je door
op de Windows toets (vasthouden)
en daarna de spatie te drukken of
door op het bureaublad op de rechter
muisknop te klikken.
In het menu dat je dan op je bureaublad krijgt, kies je voor ‘Installers’
en daarna ‘Install ArchBang’
(zie afbeelding 2). Daarna start
het (niet grafische) installatieprogramma (zie afbeelding 3). In dit
installatieprogramma loop je achtereenvolgens de menuopties 1 t/m 10
af. Relevante menu-opties worden
hieronder nader toegelicht.
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