
WORKSHOP

46

Na de installatie
van Tumbleweed
TIPS & TRICKS

Je hebt OpenSUSE Tumbleweed gekozen of neemt deze specifieke versie in overweging om te installe-
ren als je rolling Linux OS. In het artikel worden een aantal praktische tips en tricks na de installatie van 
OpenSUSE Tumbleweed besproken zodat je er meer plezier aan beleeft. Paul Reemeijer

Wat is nu eigenlijk een rolling 
release van een Linux distri-

butie? Er zijn namelijk steeds meer 
Linux distributies die een rolling 
release in het assortiment hebben.

Het belangrijkste van een rolling 
release is dat er geen vaste termijn 
voor een volgende grote release is. 
Bij iedere update ronde is de kans 
groot dat je nieuwe features hebt 
voor je gekozen software pakketten. 
Dus bij een rolling release wordt 
niet gewacht op een volgende major 
release.

Bij OpenSUSE ligt Tumbleweed 
heel dicht bij Factory maar krijgt 
Tumbleweed, de door Factory getes-
te pakketten, pas na goed bevinden 
voor dagelijks gebruik.

Wees je hier bewust van. Persoon-
lijk geniet ik van de laatste versies 
van de verschillende softwarepak-
ketten zonder dat ik keer op keer 
een eigen build moet bouwen.

Een nadeel wil ik ook met je delen. 
Tot vorig jaar had ik een eerste 
generatie i3 met een wat oudere 
Nvidia videokaart. Hij voldeed meer 
dan voldoende maar een rolling 
release heeft gemiddeld 80 updates 
per dag en mijn hardware setup brak 
nog wel eens na het patchen. Door 
de hoeveelheid patches controleer-
de ik niet altijd wat er allemaal zou 
veranderen.

Echter heeft SUSE daar een 
goede oplossing voor met BtrFS en 
snapshots. Hier wordt later in het 
artikel wat meer op in gegaan.

Een disclaimer voor je verder leest. 
Door de snelheid van ontwikke-
lingen binnen de Tumbleweed 
omgeving is het mogelijk dat een tip 
die hieronder wordt beschreven niet 
meer exact zo uitgevoerd wordt. Dit 
is niet te voorkomen.

VERVOLG OP DE 
INSTALLATIE
Het installeren van OpenSUSE Tum-
bleweed ga ik hier niet bespreken. 
Je vindt de installatie van Tumble-
weed op de pagina van OpenSUSE, 

https://www.opensuse.org/ of je 
zoekt in je favoriete zoekmachine 
een handleiding van een OpenSUSE 
fan.

Na het installeren van OpenSU-
SE Tumbleweed heb je, als je de 
voorgestelde standaard instellingen 
hebt gevolgd, een nette, laatste 
release, KDE GUI omgeving voor je 
neus. Hiermee kun je waarschijnlijk 
de eerste dagen wel uit de voeten 
om de KDE GUI op zich te leren 
kennen. Een goede bron voor het 
leren gebruiken van KDE is de eigen 

website https://kde.org/ met daaron-
der de userbase wiki pagina https://
userbase.kde.org/

UPDATEN VAN HET 
SYSTEEM
Bijna dagelijks ga je geconfronteerd 
worden met updates. Bij OpenSU-
SE Tumbleweed is het uitermate 
belangrijk dat je de dist-upgrade, 
afgekort dup, optie gebruikt van 
zypper. 

Je KDE desktop widget geeft een 
melding van updates, maar een 

  System Settings.
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