
11www.linuxmag.nl      03 2019

nodig voor een bruikbare Gimp-installatie in het 
Nederlands. Synaptic is dus vooral geschikt om 
specifieke, individuele pakketten te installeren of 
om problemen met het package management op 
je systeem op te lossen. In normale omstandighe-
den heb je Synaptic dus zelden nodig.

PROGRAMMABEHEER
Zoek je extra software, open dan eerst het 
nieuwere ‘Programmabeheer’. Dat programma 
probeert de gigantische hoeveelheid pakketten 
op een overzichtelijke manier te ordenen. In het 
startscherm kies je een categorie, waarna je een 
lijst van populaire programma’s te zien krijgt. 
Bij elk programma vind je een score (op basis 
van beoordelingen door gebruikers), een korte 
beschrijving, enkele screenshots en een link naar 
de website ervan. Helaas zijn niet alle categorieën 
verder onderverdeeld. Zo vind je onder ‘Grafisch’ 
wel de categorieën 3D, Tekenen, Fotografie, etc., 
maar onder ‘Hulpmiddelen’ staan back-uppro-
gramma’s, rekenmachines en programma’s voor 
systeembeheer kriskras door elkaar. Gelukkig vind 
je met de zoekfunctie altijd wel iets van je gading. 
Let wel op dat de zoekfunctie slechts binnen de 
gekozen categorie zoekt, tenzij je ze op het start-
scherm gebruikt.

OVERIGE
Tot slot willen we nog twee kleinere tools 
vermelden. ‘Stuurprogrammabeheer’ is specifiek 

ontwikkeld om de juiste drivers voor jouw hardwa-
re te installeren. Voor bijvoorbeeld videokaarten 
heb je de keuze uit open source of closed source 
drivers. Die laatste zijn vooral interessant voor 
gaming. Stuurprogrammabeheer helpt je om 
gemakkelijk te wisselen tussen de open source en 
closed source drivers. Via ‘Bijwerkbeheer’ configu-
reer en installeer je dan weer beveiligingsupdates 
op je systeem. Meestal start je dat programma 
niet manueel: een notificatie in de taakbalk toont 
je wanneer updates beschikbaar zijn.

MOEILIJK VOOR ONTWIKKELAARS
Ook al heeft Linux Mint nu veel meer tools voor 
pakketbeheer dan vroeger, in wezen is in de laat-
ste 20 jaar niet zoveel veranderd. Voor ontwikke-
laars is het nog steeds véél moeilijker om software 
te verspreiden voor Linux dan voor Windows of 
macOS. Bij die commerciële besturingssystemen 
hoeft men maar rekening te houden met een 

beperkt aantal versies. Windows 7, 8 en 10 hebben 
elk hun eigen versies van systeembibliotheken, 
hulpprogramma’s, enzovoorts. Maar je soft-
ware testen (en eventueel aanpassen) voor drie 
systemen is nog te overzien. Onder Linux heeft 
elke distributie mogelijk een andere combinatie 
van kernelversie, systeembibliotheken, enz. 
Bovendien bestaan er nog verschillende deskto-
pomgevingen (met hun grafische bibliotheken) 
én uiteenlopende pakketformaten zoals .deb en 
.rpm. Je ziet meteen waarom het voor de meeste 
ontwikkelaars onbegonnen werk is om hun pro-
gramma voor álle distributies aan te bieden. Het 
klaarmaken en aanpassen van een programma 
voor een bepaalde distributie is traditioneel dan 
ook een taak voor de ontwikkelaars van de distri-
butie en niet voor de maker van het programma.

OUDERE PROGRAMMA’S
Die aanpak heeft nadelen. Zo duurt het wel 
even voor een programma populair genoeg is om 
opgenomen te worden in de repository van een 
Linux-distributie. Het is dan soms erg omslach-
tig om dat programma in jouw distributie te 
installeren. Ook zit je tijdens de levensduur van 
jouw distributie vast aan een bepaalde versie van 
elk programma. De tussentijdse updates dienen 
immers enkel om beveiligingslekken te dichten. 
Is er net een nieuwe versie van Gimp uitgekomen 
met enkele leuke features? Jammer, maar je zal 
moeten wachten tot er een nieuwe versie van 

  Programmabeheer is de standaard package manager in Linux Mint.
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