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deze vlakken heel goed. Bovendien 
worden supercomputers vooral door 
academici en onderzoekers in tech-
nische domeinen gebruikt, die ook al 
vaker dan gemiddeld een voorkeur 
voor Linux hebben.

EMBEDDED SYSTEMEN
In embedded systemen (zie ook de 
masterclass over Embedded Linux 
in dit dossier) is de dominantie 
van Linux niet zo absoluut: deze 
systemen variëren immers enorm 
op het gebied van prestaties en 
andere eigenschappen, waardoor 
het beste besturingssysteem ervoor 
ook varieert. Maar toch heeft Linux 
een belangrijk aandeel. De kans 
is groot dat je thuis een handvol 
apparaten hebt draaien waar onder 
de motorkap Linux in te vinden is: 
je internetmodem, je draadloos 

toegangspunt, je nas, je smart-tv 
en zelfs je Android-smartphone. 
Ook hier is de flexibiliteit van Linux 
een belangrijk voordeel: ontwikke-
laars kunnen een Linux-distributie 
uitkleden tot het hoogst noodzake-
lijke, componenten vervangen door 
minder zware alternatieven en er 
eenvoudig hun eigen software op 
draaien. Ook de Raspberry Pi kun je 
als een embedded system beschou-
wen, en voor velen is Raspbian, het 
officiële besturingssysteem van de 
Raspberry Pi Foundation, hun eerste 
kennismaking met Linux.

2020: HET JAAR VAN 
LINUX OP DE DESKTOP?
Al zo’n 20 jaar horen we in de media 
dat dit jaar ‘het jaar van Linux op de 
desktop’ wordt. En dat terwijl onder-
tussen al meer mensen een mobiel 

toestel gebruiken dan een desktop-
computer. Op desktops en laptops 
heeft Linux de laatste jaren een 
stabiel aandeel van zo’n 2 procent. 
Vergeleken met de 11 procent van 
macOS en 86 procent van Windows 
in de recentste cijfers van NetMar-
ketShare is dat beperkt, maar niet 
verwaarloosbaar en altijd meer dan 
het zwaar door Google gepromote 
Chrome OS (dat eigenlijk ook een 

Linux-distributie is). Dat Linux maar 
niet lijkt door te breken bij het grote 
publiek, heeft vele redenen. Mensen 
veranderen niet graag en bij Linux 
moet je gewoon te veel keuzes zelf 
maken, wat al begint bij de keuze 
voor een distributie: gebruik ik 
Ubuntu, Fedora, openSUSE, Gentoo 
of nog iets anders? Het jaar van 
Linux op de desktop? Dat komt er 
waarschijnlijk nooit.  

MICROSOFT EN LINUX: EEN GESPANNEN RELATIE
“Linux is a cancer”, riep toenmalig Microsoft-ceo Steve Ballmer in 2001. 
De haat was wederzijds en menig Linux-adept hanteerde toen scheldna-
men zoals Micro$$$oft en Microshit. Wat een verschil met de minzame 
Satya Nadella, die in 2014 de wereld verstomde met de boodschap 
‘Microsoft ♥ Linux’ tijdens een presentatie. En inderdaad, de relatie 
tussen Microsoft en Linux was veranderd. Eerst neutraal, daarna zelfs 
positief. Microsoft heeft zijn eigen Linux-subsysteem voor Windows 10 
uitgebracht (zie het vorige nummer van PCM), heeft een eigen Linux-dis-
tributie, Azure Sphere, en heeft software zoals Microsoft SQL Server, Vi-
sual Studio Code en PowerShell voor Linux uitgebracht. De muren tussen 
Microsoft en Linux zijn vandaag de dag dus grotendeels afgebrokkeld.

  100 procent van de 
500 krachtigste super-
computers ter wereld 
draait Linux.

  De Raspberry Pi is voor velen 
hun eerste kennismaking met 
embedded Linux.

28-29 DE STAAT VAN LINUX.indd   2928-29 DE STAAT VAN LINUX.indd   29 27-01-20   11:0227-01-20   11:02


