Ubuntu 12.04 versus Mint 12
Johan Swenker

In de presentatie van Johan Swenker werden Ubuntu 12.04 LTS en Mint 12
naast elkaar gezet in een virtual machine. Helemaal eerlijk was die
vergelijking niet: van Ubuntu werd de tweede bèta getoond. De echte release
verscheen pas de donderdag na de presentatie.Van Mint werd een versie uit
november getoond. Een versie die gebaseerd is op Ubuntu 11.10.
prima. Als je echter verschillende vensters tegelijk open
hebt staan, bijvoorbeeld om uitvoer van een spreadsheet
over te nemen in een verslag, dan zal het echt wennen zijn.

Helaas deed wireless internet het niet in de ‘Over de Veght‐
zaal’. De toehoorders hebben daardoor niet kunnen zien hoe
lwn.net (Linux Weekly News) door Ubuntu getoond wordt.

De packages van Mint komen voor een deel uit de repositories
van Ubuntu. Het is daarom niet verbazingwekkend dat er gro‐
te overeenkomsten zijn. Een van de toehoorders vatte het zo
samen: ‘Is dus alleen de vormgeving anders?’
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de smalle scrollbars van Ubuntu,
vergeleken met de veel bredere scrollbars van Mint. En toch
kun je die van Ubuntu even makkelijk met de muis ‘grijpen’;
ze worden namelijk breed op het moment dat je met de muis
in de buurt komt.

Ze hebben ook niet gezien hoe de standaardzoekmachine van
Mint ‘DuckDuckGo’ zich enigszins verslikt in Compusers en
eerst het Wikipedia‐artikel over composers (componisten)
toont en dan pas de website van de interessegroep CompUsers.
Welke is beter? Dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken.
Johan concludeerde wel dat de afkeer die hij in eerste in‐
stantie van Unity had, bij het uitproberen toch wel een stuk
minder werd.

Een belangrijk concept is ook: waar staat de menubalk met
‘File/Edit/View/etc’? Klassiek staat die in het venster van de
applicatie. Ubuntu heeft die menubalk in de top van het
scherm gezet. Dat is een heel goed idee, omdat de verticale
resolutie lang zo hard niet is gegroeid als de horizontale.
Het is goed bruikbaar als je applicaties ‘full screen’ gebruikt:
beeldvullend wordt ook echt beeldvullend. Dus als je alleen
een browser of een tekstverwerker gebruikt, dan werkt het
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