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WORKSHOP

jouw distributie verschijnt. Via PPA’s en extra 
pakketbronnen kan je deze nadelen deels omzei-
len. Toch blijf je afhankelijk van de goodwill van 
anderen om installatiepakketten voor bepaalde 
programma’s te maken voor jouw distributie. Om 
die reden zijn verschillende package managers 
ontwikkeld die één package aanmaken dat op alle 
Linux-distributies werkt, zoals Flatpak, Snap en 
AppImage. Programmeurs kunnen dan snel en 
eenvoudig zélf een installatiepakket aanmaken. 
Als gebruiker ben je dus niet meer afhankelijk van 
jouw distributie en krijg je sneller toegang tot 
nieuwe applicaties.

UNIVERSELE PAKKETTEN
Dergelijke universele pakketten functioneren 
natuurlijk alleen correct als het pakket meteen 
alle dependancies bevat. Ze zijn dan ook heel wat 
groter dan applicaties uit de repository van je 
distributie. Dat zie je bijvoorbeeld heel duidelijk 
bij de Gimp. Linux Mint bevat Gimp versie 2.8. Het 
pakket ‘gimp’ heeft een 40-tal dependancies, die 
elk uiteraard ook nog hun eigen dependancies 
hebben. De meeste van die dependancies worden 
echter gedeeld met andere programma’s. Ze 
vormen dus eerder een deel van het besturings-
systeem dan van de Gimp. Kijken we enkel naar de 
specifieke pakketten voor Gimp, dan vereist de in-
stallatie ongeveer 137MB. Via Flatpak installeer je 
de nieuwere versie 2.10-versie, maar die heeft een 
stevige 2.7GB schijfruimte nodig. Een tweede na-
deel van die aanpak is dat alle ontwikkelaars hun 

eigen app moeten updaten bij elk beveiligingslek 
in één van hun dependancies. Krijg je bijvoorbeeld 
een update binnen van openssl, dan gebruiken de 
applicaties uit de Linux Mint repository meteen 
die nieuwe versie. Maar elke Flatpak-app bevat 
mogelijk zijn eigen versie van openssl. In dat geval 
moet je alle apps één voor één updaten om de 
laatste openssl-versie te gebruiken.

FLATPAK
In de rest van deze workshop bespreken we drie 
alternatieven voor Programmabeheer voor Linux 
Mint. We beginnen met Flatpak, dat sinds versie 
18.3 standaard geïnstalleerd is in Linux Mint. In 
het startscherm van ‘Programmabeheer’ klik je 
rechtsonder op de Flatpak-knop om de lijst van 
beschikbare apps te tonen. Helaas is die niet 
verder onderverdeeld in categorieën, al kan je 
de lijst uiteraard doorzoeken op trefwoorden. 
Flatpak werkt achterliggend ook met repositories. 
De standaard reposity is FlatHub. De website 

https://flathub.org/apps biedt een gebruiksvrien-
delijkere methode om de apps in die repository 
door te bladeren. Heb je een leuke applicatie 
gevonden op die website? Klik dan op ‘Install’ om 
het .flatpakref-bestand te downloaden en te ope-
nen in Programmabeheer. Daar klik je nogmaals 
op ‘Installeren’ om de installatie te starten.

Flatpak gebruikt eigenlijk ook een soort 
dependancies, zij het minder granulair dan een 
klassieke package manager. Zo installeert de 
Flatpak Gimp-app bijvoorbeeld een afzonderlijke 
Flatpak-app met het volledige Gnome-platform. 
Gnome-apps die je via Flatpak installeert, gebrui-
ken dan gedeelde Gnome-bibliotheken. Je hebt 
dus nog steeds twee Gnome-installaties op jouw 
systeem (één van Mint zelf en één van Flatpak), 
maar dat is natuurlijk al beter dan pakweg vijf 
installaties. Flathub bevat een 850-tal appli-
caties, zowel nieuwere versies van applicaties 
uit Linux Mints repository als extra applicaties. 
Flatpak-apps verschijnen netjes naast bestaande 
apps in het startmenu en krijgen ook automatisch 
updates. Installeer je een nieuwere versie van 
een bestaande app? Dan verwijder je het beste de 
oudere versie, anders heb je twee identieke snel-
koppelingen in het startmenu. Uiteraard kunnen 
ontwikkelaars ook Flatpak-apps aanbieden buiten 
Flathub om of via een eigen Flatpak-repository.

SNAP
De Snap package manager -Ubuntu’s alternatief 
voor Flatpak- is beschikbaar vanaf Linux Mint 

AppImage is een goed 
initiatief dat hobby-
programmeurs eenvoudig 
toelaat  hun app voor 
verschillende distributies 
beschikbaar te stellen

  Flatpak-apps installeer je gewoon via Programmabeheer.
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