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gewone update moet je niet uitvoe-
ren. Inmiddels is het ook niet meer 
mogelijk om via de KDE-melding te 
patchen. Het patchen / upgraden 
van je machine doe je als volgt:

Open een terminal.
 Word root met behulp van het 
commando: sudo su -
 Patch het systeem met het 
commando zypper dup

De optie dup van zypper zorgt er 
voor dat je installatie naar de laatste 
snapshot versie wordt verplaatst. Bij 
zypper up zal dit niet gebeuren.

YAST
YaST, Yet another Setup Tool, is in 
iedere SUSE-distributie aanwezig. 
Zelfs in een installatie zonder GUI. 
YaST is namelijk ook beschikbaar in 
de terminal.

Met YaST Control Center gaan er 
een aantal Tips en Tricks uitgevoerd 
worden, vandaar eerst de korte 
instructie van deze tool. Je start het 
in de GUI door in het startmenu yast 
te typen of door deze op te zoeken 
in het menu door te gaan naar Start 
>> Applications >> System >> YaST.

Tip voor bij het gebruik van KDE: 
In KDE start je de Run Command 
direct op met de shortcut [ALT] 
[Space]. Type yast en de applicatie 
snelkoppeling zal onder het invul-
veld tevoorschijn komen. Druk op 
enter. Dit is een mooie manier om 
niet met je handen van het toetsen-
bord te gaan.

SYSTEM SETTINGS
De tool met de naam System Set-
tings heeft veel mogelijkheden voor 
het aanpassen van je desktop omge-
ving. Wat ik hier onder de aandacht 
wil brengen is onder Workspace de 
Shortcuts tool. Bij het openen van 
het venster zie je namelijk sneltoets-
combinaties die geconfigureerd zijn. 
Hierdoor hoef je minder gebruik te 
maken van de muis.

BRTFS SNAPSHOTS 
ACTIVEREN
Btrfs en snapshots is iets prachtigs. 
In de introductie meldde ik een 
voorbeeld van het breken van het 
systeem na patchen. Het hebben 
van snapshots op het root volume 
zorgt echt voor minder kopzorgen. 
Ik gebruik Tumbleweed op verschil-
lende werkplekken. De patches die 

je krijgt worden goed getest, maar 
op mijn oude desktop machine had 
ik wel last van een niet meer goed 
functionerend systeem door voorna-
melijk incompatibele, propriëtaire 
drivers die ik nodig had. Snapshots 
zorgt ervoor dat je zonder stress 
naar een situatie voor het uitvoeren 
van het patchen terug kan. 

Bij het installeren is het moge-
lijk om op het root volume, bij het 
kiezen van btrfs, snapshots aan te 
zetten. Controleer op de volgende 
manier of dat snapshots aan staat 
op de root partitie:

Open een terminal
Type het commando als root of 

met sudo: snapper list-configs

Als het geconfigureerd is krijg je het 
volgende als reactie terug

  Config | Subvolume
  -------------+--------------
  root      |  /

In het verleden zorgde snapshots 
nog wel eens voor een volle root 
volume waardoor het systeem 
alleen in rescue modes te redden 
was. Dit komt niet zoveel meer voor 
doordat in de config de settings 
SPACE_LIMIT en FREE_LIMIT zijn 
toegevoegd.

De snapshot configuratie van root 
is te vinden onder /etc/snapper/

configs in het bestand root.
Bij het openen van het bestand 

zie je dat het netjes is verdeeld. 
Onder de kopjes ‘limit for number 
cleanup’ en ‘limits for timeline cle-
anup’ is het raadzaam om settings 
hiervan te verlagen behalve van AGE. 

TIMELINE_LIMIT_* maximaal op 
2 waarbij je jezelf moet afvragen of 
dat je het nuttig vindt om MONTHLY 
en YEARLY te hebben. Ik zet deze 
standaard op 0.

Over hoe je teruggaat naar een 
snapshot voor het patchen is op de 
volgende pagina te vinden, en dan 
specifiek voor het booten van een 
nog werkende snapshot: 
https://doc.opensuse.org/
documentation/leap/reference/
html/book.opensuse.reference/
cha.snapper.html#sec.snapper.
snapshot-boot

GRUB
Je hebt een nieuwe machine gekocht 
en Tumbleweed geïnstalleerd. Bij het 
samenstellen van je nieuwe machine 
heb je gekozen voor een NVMe SSD.

Je start de machine en je wacht 
totdat Grub uitgeteld is van 8 naar 1. 
Op enter drukken behoort natuur-
lijk ook tot de mogelijkheden. We 
gaan deze tijd verlagen naar 2 op de 
volgende manier:

Open YaST 
Klik onder System op Boot Loader

 Ga naar het tabblad Bootloader 
Options
 Nu zie je in het scherm Timeout 
in Seconds staan. Verlaag deze 
doormiddel van de pijltjes aan de 
rechterkant van het invulveld of 
door het getal te selecteren en op 
de 2 te drukken
Druk op OK

DE NEDERLANDSE TAAL
Om de Nederlandse taal te on-
dersteunen voor LibreOffice dat 
standaard geïnstalleerd zal zijn voor 
het openen en maken van officedo-
cumenten voer je het volgende uit:

 Open via het start menu of 
de zoekfunctie van KDE YaST 
Software
Zoek naar libreoffice-l10n-nl
 Vink deze aan voor installatie en 
druk op accept.
 Hierbij komt de mededeling dat er 
nog een softwarepakket bij moet 
en dat is myspell-nl_NL. Laat dit 
pakket aangevinkt staan en druk 
op Continue.
 Open na de installatie LibreOffice. 
Klik in het menu Tools Options aan.
 Ga naar Language Settings >> 
Languages en wijzig de settings 
‘Locale settings’ en ‘Western’ naar 
Dutch (Netherlands)

YaST software is een module van 
YaST en wordt direct gestart. Dit is 

  Grub Bootloader Options.
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