
THEMA

28

Plasma
EEN KORTE RONDLEIDING

Als we kijken naar de hedendaagse desktop zien we dat de meeste desktops de gebruiker steeds minder 
vrijheidsgraden geven. De achtergrond kun je meestal nog aanpassen, met een beetje geluk de muiscurs-
or en grootte van het lettertype ook nog, maar dan houdt het wel op. Arjan ten Hoopen

De KDE-community heeft al 
lang een desktop. Vroeger 

stond die bekend onder de naam 
KDE maar enige tijd geleden is alles 
binnen de KDE-community opnieuw 
georganiseerd. Een van de uitkom-
sten is dat de desktop een nieuwe 
naam kreeg: Plasma. De community 
achter Plasma heeft, zeker verge-
leken met alle andere desktops, 
een 180 graden draai gemaakt. In 
Plasma is alles, nou ja dat gaat net 
iets te ver, maar heel veel aan te 
passen naar eigen inzicht en smaak. 

Het moet niet, ben je tevreden 
met alleen een andere desktop 
achtergrondafbeelding dan kan dat 
natuurlijk ook. Maar wil je meer, veel 
meer, dan ben je bij Plasma aan het 
goede adres.

OPENSUSE
Aan de hand van een schone 
openSUSE Leap 15.1 gaan we kijken 
wat Plasma zoal te bieden heeft. 
Na het booten krijg je de standaard 
lay-out van Plasma te zien, en die 
is best wel een beetje saai. Toets je 

op het icoontje van de programma 
starter (links onderin), dan zie je 
eigenlijk precies wat je verwacht. Een 
starter die je direct naar je favorieten 
brengt, of naar alle toepassingen etc.

Ook vrij standaard is het om met 
je muis een rechter-klik te geven 
ergens op je bureaublad die je dan, 
onder andere, de mogelijkheid geeft 
om je bureaublad in te stellen. Dit 
is de plek waar je onder andere je 
achtergrondafbeelding instelt en 
grootte van de pictogrammen op je 
bureaublad.

Tot zover weinig nieuws onder de 
zon, maar we gaan nu uitpakken. 
Kijk eens in de rechterbovenhoek. 
Daar heb je een hamburger menuut-
je. Als je erop klikt krijg je een pop-up 
met een aantal mogelijkheden die 
voor zichzelf spreken. Maar er zijn 
ook twee vreemde eenden in de bijt, 
te weten ‘Widgets toevoegen’ en 
‘Activiteiten’.

WIDGETS
Wat zijn Widgets? Widgets zijn klei-
ne applicaties die je op je desktop 

  Bureaubladkubus.
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