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Wat is openSUSE?

● één van de grote populaire Linux distributies

● gemeenschapsproject gesponsord door SUSE LINUX 
Products GmbH e.a.

● geheel opensource, en basis voor SUSE's commerciële 
 distributies: SLES en SLED

● dateert van 2004/2006, voorafgegaan door S.u.S.E / 
SuSE / SUSE Linux sinds 1994 



  

Een stukje historie

● 1992: oprichting S.u.S.E te Neurenberg, Duitsland

● 1994: 1e versie 3/94 van S.u.S.E Linux, 
met eigen beheersoftware, daarom niet gratis.

● 2004: SUSE overgenomen door Novell (USA); 
start openSUSE als basis voor commerciële distributies 
SLES en SLED

● 2006: eerste openSUSE versie 10.2 komt uit

● 2011: Novell overgenomen door Attachmate (USA), 
SUSE afgesplitst van Novell

● 2014: Attachmate overgenomen door Micro Focus (UK),
geen verandering voor SUSE en openSUSE



  

openSUSE is standaard Linux...

● Voldoet aan LSB (Linux Standard Base) 
met de FHS (File Hierarchy Standard)

● Standaard RPM formaat voor softwarepakketten

● Levert de gebruikelijke desktopomgevingen 
KDE, Gnome, Xfce en LXDE met hun software

● Standaard software als LibreOffice, Mozilla Firefox, 
Gimp, VLC etc.



  

...maar het onderscheidt zich wel!

●            YaST: eigen installatie- en configuratiesoftware

● met eigen softwarebeheersysteem: ZYpp met zypper

● Een eigen versiebeleid met “rolling release”

● Groot aantal gespecialiseerde softwarebronnen
gemaakt door derden met de OBS (openSUSE Build 
Service) 

● Gemakkelijk software vinden en installeren via 
http://software.opensuse.org, ook uit OBS bronnen.

●                  voor zelf samenstellen distributie



  

YaST: Yet another Setup Tool



  

YaST: software beheer



  

YaST: softwarebronnen



  

Zypper: softwarebeheer in CLI

● Werk inhoudsopgave softwarebronnen bij:

sudo zypper ref

● en werk vervolgens de software bij:

sudo zypper up

Sneller en gemakkelijker dan met YaST, 
en er kan natuurlijk nog veel meer!



  

Versiebeleid

● Om de acht maanden nieuwe versie. Huidige 13.1.

● Ondersteuning 1,5 jaar, sommige 3 jaar: Evergreen. 
13.1 is Evergreen.

● Rolling release met de naam Factory.



  

OBS softwarebronnen

● URL: http://download.opensuse.org/repositories/

...en zo voort

http://download.opensuse.org/repositories/


  

Pakket zoeken...



  

...en installeren



  

SUSE Studio

● Stel in browser je eigen distributie 
samen:
https://susestudio.com

● Publiceer in de SUSE Gallery:
https://susestudio.com/browse

● en/of als virtuele machine, live 
USB schijf, CD/DVD, etc.  

● HCC Lightweight Desktop,
is gemaakt met SUSE Studio op basis 
van openSUSE met Xfce.

https://susestudio.com/
https://susestudio.com/browse


  

HCC Lightweight Desktop

● Samenwerking tussen HCC en openSUSE 
gemeenschap Nederland.

● Mede voor oudere PC's. Daarom 32-bit en lichte 
desktopomgeving Xfce.

● Software: Google Chrome, Firefox, Thunderbird, 
LibreOffice, VLC, Skype, en meer.

● Naar wens uit te breiden.
● URL: https://susestudio.com/a/qbvtFU/hcc-lightweight-desktop .

● Testdrive in browser mogelijk.

+

https://susestudio.com/a/qbvtFU/hcc-lightweight-desktop


  

HCC Lightweight Desktop 2

● Verkrijgbaar als Live USB disc of als Live DVD

● Proberen zonder installeren

● Installatie met de YaST Live Installer in plaats van of 
naast het bestaande systeem (dual boot)

● Denk eraan: bij dual boot vóór installatie backup van 
systeem maken

● Reken op minimaal 5GB schijfruimte en 256MB RAM



  

HCC LD: opstart



  

HCC LD: inlog



  

HCC LD: desktop



  

Tot slot:

Have a lot of fun...

ofwel

Veel plezier...

Have a lot of fun …

ofwel

Veel plezier ...
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