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Ubuntu, quo vadis?
Hans Lunsing

buntu Linux verscheen voor het eerst inoktober 2004, al weer 7 jaar geleden.Het wordt gesponsord door het Engelsebedrijf Canonical Ltd. van de Zuid‐Afrikaanse ondernemer Mark Shuttle‐worth. Zijn doel was een gemakkelijk tegebruiken Linux‐systeem waarvan metvaste tussenpozen van een half jaar eennieuwe versie wordt uitgebracht.

Het werd een succes. Ubuntu werd voorvelen bijna synoniem met Linux. Vanafhet begin tot dit jaar voerde Ubuntu inde populariteitsindex van de website Dis‐trowatch (www.distrowatch.com) voort‐durend de boventoon. Dit jaarveranderde dat echter. Ubuntu werdeerst ingehaald door Linux Mint, eenvan Ubuntu afgeleide distributie. Daar‐na zakte de populariteit van Ubuntu ver‐der en werd het gepasseerd door Fedoraen openSUSE. Gevolg is dat het nu op devierde plaats staat. Dat blijkt duidelijkuit bijgaande grafiek.

Ubuntu versus Linux Mint
Volgens Google Trends (www.google.com/trends) staat Ubuntu nog steeds ruimbovenaan, maar is ook dezelfde trendzichtbaar: Ubuntu dalend en Linux Mintstijgend.

Hoe heeft dat zo kunnen komen? Wat iser veranderd? Nu, Ubuntu is dit jaarovergegaan op een andere gebruikersin‐terface van eigen ontwerp die is toege‐spitst op het gebruik in mobiele appa‐raten. Nu zegt gelijktijdigheid nog nietsover causaal verband, maar afgaand opwat ik zie op het world wide web is ernogal wat misnoegen over de nieuwe in‐terface.
De bestaande gebruikers‐interface van Ubuntu wasal vanaf het begin die vanversie 2 van de Gnomedesktopomgeving.Deze interface, met éénof twee panelen en daarom ook welGnome Panel genoemd, was eenvoudigen gemakkelijk toegankelijk, en had netgenoeg mogelijkheden om hem naar ei‐gen smaak in te richten.

Helaas is hij niet zo geschikt voor dekleine schermen van mobiele apparatenen ook niet voor bediening via een aan‐raakscherm. Daarom heeft Gnome hetin zijn nieuwe pas verschenen versie 3over een heel andere boeg gegooid.

Gnome Shell
Zijn interface (zie www.gnome3.org), iswel geschikt voor een netbook, eentablet computer of een smartphone enkan bovendien op een gewone pc oflaptop worden gebruikt. In plaats van

het menu van Gnome Panel staat inGnome Shell het zoeken centraal. Jekunt vanuit één plek zoeken naar appli‐caties, vensters, documenten en zelfsinstellingen. Daarnaast heeft het eenActiviteiten Overzicht als portaal naarde draaiende applicaties, vensters enmeldingen van elk van je computerac‐tiviteiten. Gnome Shell maakt gebruikvan alle mogelijkheden die de modernegrafische hardware te bieden heeft, zo‐als 3D‐versnelling, en draait dan ookniet op oudere, minder capabele hard‐ware. Als fall‐backoptie blijft GnomePanel voorlopig beschikbaar, maar daarkomt op zeker ogenblik een eind aan.

Unity
Hoewel de makers vanUbuntu het eens warenmet de richting dieGnome insloeg naar het gebruik opmobiele apparaten, waren ze het nieteens met verschillende aspecten van deuitwerking ervan. Ze kozen daaromvoor een eigen gebruikersinterfacevoor Gnome 3 met de naam Unity(unity.ubuntu.com). Unity maakte zijnopwachting in de netbookeditie vanUbuntu 10.10 als interface voor Gnome2 en verscheen in Ubuntu 11.04 voorhet eerst in de standaard editie, nu alsinterface voor Gnome 3. Ook in Unitystaat het zoeken centraal, maar het isop een andere manier vorm gegevendan in Gnome Shell. De meest opvallen‐de eigenschap van Unity is de verticaleapplicatieschakelaar aan de linkerkantvan het scherm van waaruit applicatieskunnen worden gestart of naar de voor‐grond worden gehaald door op hunicoon te klikken. Net als Gnome Shellmaakt Unity gebruik van de mogelijkhe‐den van moderne grafische hardware,en heeft het een fall‐backoptie. InUbuntu 11.04 was dat nog Gnome Panel(alias Gnome Classic), maar in Ubuntu11.10 deed Unity 2D zijn intrede. Unity2D lijkt een blijvende fall‐backoptie tezijn. Bovendien biedt Ubuntu in zijnSoftwarecentrum ‘The Gnome DesktopEnvironment’ aan met zowel GnomeShell als Gnome Classic als fall‐backop‐tie. Als je dat installeert staan zowelUnity en Unity 2D als Gnome Shell enGnome Classic tot je beschikking.

Een mobiel gerichte interface
Zowel voor Gnome als voor Ubuntu is dekeuze van één interface voor zowel ge‐
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wone pc’s als mobiele apparaten niet al‐leen efficiënt in onderhoud, maar ookgemakkelijk voor gebruikers dieregelmatig beide soorten apparaten ge‐bruiken. Daar komt bij dat smartphonesen tablets nu al meer worden gebruiktdan gewone pc’s, zodat de keuze vooreen mobiel gerichte interface voor dehand ligt. Microsoft gaat er metWindows 8 per slot van rekening ook toeover. Toch hebben veel gebruikerskritiek op het gebruik van dat soort in‐terfaces voor desktop‐pc’s.
Er is, zo zeggen de criticasters, bij hetontwerp geen rekening gehouden metervaringen van gebruikers, het ver‐mindert de productiviteit, het menu isveel minder toegankelijk en de inter‐face is te weinig aanpasbaar aan eigenwensen. Daarbij lijkt de kritiek op Unitynog wat sterker dan op Gnome Shell,maar dat komt misschien omdat Unitynu nog minder af is dan Gnome Shell.
En wat doe je als een product je nietbevalt? Je gaat over op een soortgelijkproduct dat je beter bevalt. Ubuntubiedt daartoe zelf al verschillendemogelijkheden. Drie andere desktopom‐gevingen met elk een eigen gebruikersin‐terface worden door Canonicalondersteund:• KDE, naast Gnome de andere populai‐re desktopomgeving, in Kubuntu(www.kubuntu.org)• Xfce in Xubuntu (www.xubuntu.org).Xfce was aanvankelijk bedoeld alslichtgewicht alternatief voor Gnome,maar heeft nu vrijwel dezelfdehoeveelheid geheugen nodig. Wel isde keuze van bijgeleverde softwarenog gericht op een systeem datminder van opslagruimte en geheugenvergt.• LXDE in Lubuntu (lubuntu.net), vanafversie 11.10 het nieuwe lichtgewichtalternatief. Het werkt zelfs nog in128 MB, zij het niet snel.
LXDE is te licht om een geschikt alter‐natief te zijn voor Gnome met Unity ofGnome Shell. En wat de andere twee be‐treft, tja, dat is een kwestie van smaak.
Beide komen tegemoet aan de kritiekop Unity en Gnome Shell. LinusTorvalds, de bedenker van Linux, is overop Xfce. Toch lijkt KDE mij de beterekeuze.

KDE, nu in versie 4, isniet alleen veelbekender dan Xfcemaar ook heel inno‐vatief. Het is zo op‐gezet dat de ontwikke‐laars met betrekkelijk weinig moeiteverschillende gebruikersinterfaces ofwelworkspaces kunnen maken voor ver‐schillende manieren van werken of voorverschillende apparaten. Zo is er PlasmaDesktop voor desktop en laptop com‐puters, Plasma Netbook voor netbooksen Plasma Active voor tablets ensmartphones. Als gebruiker van PlasmaDesktop op je PC heb je geen last vaneen gebruikersinterface die meer is toe‐gespitst op mobiele apparaten. PlasmaDesktop voelt gewoon vertrouwder aanvoor wie al langere tijd met gewonecomputers werkt.

Unity versus Kubuntu
Aan beginners met Linux werd altijdUbuntu aangeraden. Redenen zijn de ge‐bruiksvriendelijkheid, de duidelijkheidvan de gebruikersinterface en de een‐voud van werken. Daar komt bij dat ereen grote Nederlandse Ubuntu‐gebrui‐ker is (www.ubuntu‐nl.org) met uit‐stekende ondersteuning en forums waarvragen meestal snel worden beant‐woord. Nu Ubuntu is overgegaan op Uni‐ty, denk ik dat Kubuntu de betere keusis voor beginners.
Voor Windowsgebruikers voelt de Plas‐ma Desktop interface van KDE vertrouw‐der aan dan Unity. En de NederlandseUbuntu‐ gemeenschap heeft ook de ver‐schillende Ubuntuvarianten, waaronderKubuntu, onder zijn vleugels genomen.Nederlandstalige ondersteuning is danook niet ver weg.

In plaats van een andereUbuntu‐variant te kie‐zen kun je natuurlijkook naar een andere Li‐nux‐distributie overlo‐pen. En dan gooit LinuxMint hoge ogen. Linux Mint heeft hetvoordeel dat hij op Ubuntu is gebaseerden er helemaal compatibel mee is.Ubuntupakketten kunnen dan ook zon‐der probleem in Linux Mint worden geïn‐stalleerd.
Een voordeel bovenUbuntu is datstandaard allerleiniet‐vrije softwarevoor multimediaetc. wordt geïnstal‐leerd terwijl dat inUbuntu naderhandnog moet wordengedaan. Linux Mintheeft eigen softwarevoor installatie,configuratie enpakketbeheer.

Gnome 3 en MATE
Gnome 2, gebaseerd op Ubuntu 11.04,was tot en met versie 11 nog de standaarddesktopomgeving met een eigen variantvan Gnome Panel als gebruikersinter‐face. Daarom was Linux Mint een aan‐trekkelijke vluchthaven voor misnoegdeUbuntugebruikers die graag GnomePanel bleven gebruiken. De nieuwe, netverschenen versie 12, gebaseerd opUbuntu 11.10, is echter ook over opGnome 3, zij het met Gnome Shell inplaats van Unity. Tja, wat doe je danals vluchteling voor mobiele interfaces?Gelukkig zagen de ontwikkelaars van Li‐nux Mint dit probleem ook. Ze maaktengebruik van de mogelijkheid GnomeShell uit te breiden met extra functiesdoor toevoeging van onder meer eenextra paneel met uitklapmenu, taak‐balk, bureaubladwisselaar en systeem‐vak. Hierdoor kan Gnome Shellgoeddeels weer op de oude vertrouwdemanier worden gebruikt zonder dat lief‐hebbers van de nieuwe Gnome‐inter‐face tekort wordt gedaan. De ontwikke‐laars noemen hun uitbreiding MGSE,Mint Gnome Shell Extensions. Voor wieondanks MGSE toch nog gruwt vanGnome Shell bieden ze bovendienMATE, een voortzetting van Gnome 2met Gnome Panel. De ontwikkeling vanMATE is overigens nog niet afgerond.Het mist nog bepaalde functies en kanzich nog wat instabiel gedragen, maardat zal in de loop van de tijd allemaalbeter worden.

iOS, Android en Ubuntu
In het voorgaande zijn enkele ontsnap‐pingsmogelijkheden geschetst voorUbuntugebruikers die niet van Unityhouden en Gnome Shell ook niet zienzitten. Dank zij het vrije open karaktervan Linux ben je niet gedwongen het opje desktop‐pc dan in vredesnaam maarmet een mobiele interface te doen, zo‐als in Windows 8, maar kun je uitwijkennaar andere desktopomgevingen of zelfsandere distributies. Canonical zet metUbuntu in elk geval helemaal in op demobiele markt. Zal het ze lukken naastiOS en Android voet aan de grond tekrijgen? Zelfs Microsoft is het metWindows nog nauwelijks gelukt. De tijdzal het leren.
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