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Hukum  Moore1 mengatakan  bahwa  jumlah  transistor  dalam  sebuah  IC  (integrated  circuit)  akan
meningkat 2 (dua) kali setiap 2 (dua) tahun. Hukum ini kemudian sedikit direvisi oleh David House,
seorang eksekutif Intel lainnya, dan mengatakan bahwa jumlah transistor dalam IC akan meningkat 2
(dua) kali setiap 18 (delapan belas) bulan.

Kemampuan  hampir semua perangkat elektronik ternyata berhubungan erat dengan Hukum Moore ini,
sebut saja misalnya processing speed, kapasitas memori, sensor dan jumlah pixel dalam kamera digital
dll. 

Hukum  Moore  memberikan  penjelasan  bukan  hanya  mengenai  perubahan  teknologi  tetapi  juga
perubahan sosial yang menyertainya pada akhir abad 20 dan awal abad 21 ini. Ilmuwan memperkirakan
bahwa Hukum Moore ini masih akan berlanjut setidaknya sampai 2020. Walaupun demikian, seperti
halnya batas psikologis dan fisik untuk kecepatan lari 100 m, kecepatan pengembangan hardware ini
pasti  akan  ada  batasnya.  Pada  tahun  2010  ilmuwan  memperkirakan  bahwa  setelah  tahun  2013
kecepatan pengembangan hardware hanya akan mencapai 2 kali dalam 3 tahun.

Perangkat keras tidak mungkin laku terjual dan industri bisa gulung tikar jika kecepatan pengembangan
perangkat  lunak  untuk  menggunakan  perangkat  keras  tidak  mengikuti  kecepatan  pengembangan
perangkat  keras.  Hanya  saja  perangkat  lunak  berkembang  dengan  kecepatan  yang  lebih  lambat
dibandingkan kecepatan pengembangan hardware. Sebagai contoh Windows 95 butuh 3 tahun menjadi
Windows 98. Windows XP butuh 5 tahun menjadi Windows Vista.

Dalam dunia komputer, kernel adalah komponen utama untuk sebuah sistem operasi. Kernel adalah
jembatan antara aplikasi dan proses pengolahan yang dilakukan pada level hardware.

Untuk dapat mengejar perkembangan perangkat keras yang cepat maka pengembangan kernel linux

1 Gordon Moore adalah co-founder Intel dan mengemukakan hukum ini tahun 1965
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saat ini bisa dikatakan sangat cepat, penuh dengan perubahan dan membutuhkan kontribusi dari setiap
pihak baik programmer, pengguna, dan industri perangkat keras. Saat ini setiap 2 minggu sekali keluar
1 versi release candidate kernel, dan setiap sekitar 14 minggu keluar satu rilis kernel. Untuk diketahui
bahwa programmer kernel berusaha memasukkan setiap driver perangkat keras ke dalam quirk kernel.
Jadi  pengguna  diharapkan  tidak  lagi  menginstall  driver agar  linux  dapat  mengenal  peripheralnya.
Masalahnya tidak semua  programmer kernel memiliki akses ke semua peralatan yang ada di pasar,
karena itu bantuan dari semua pihak sangat dibutuhkan.

Distribusi linux pun mau tak mau harus mengikuti perkembangan ini jika ingin distribusinya dapat
kompatibel dengan semua perangkat yang ada di pasar. Umumnya setiap 6-8 sekali distribusi linux
akan mengeluarkan versi linux barunya. Kondisi ini dalam dunia open source disebut dengan “release
early, release often”.

Linux kernel adalah sebuah kernel monolitik yang awalnya dikembangkan oleh Linus Torvalds pada
tahun 1991. Kernel linux berlisensi  GNU General Public License (GPL) dan saat ini dikembangkan
oleh  ribuan  orang  secara  terbuka  serta  dapat  diunduh  dari  http://www.kernel.org.  Sejak  Juli  2009
Microsoft  ikut  menyumbangkan kode sumber  Hyper-V dengan maksud meningkatkan performansi
Linux Virtual Guest yang berjalan di host Windows Server. Microsoft “dipaksa” untuk mensubmit kode
sumber Hyper-V setelah diketahui mereka melakukan static link terhadap komponen GPL yang open
source  untuk driver  network  Hyper-V di  dalam kode sumber  mereka.  Pada  tahun  2011 Microsoft
berada di peringkat 17 korporasi yang ikut menyumbangkan kode program di dalam kernel linux.

Kernel linux yang terbaru saat ini adalah versi 3.5 (September 2012) dengan jumlah kode sekitar 15
juta  baris  program  (lines  of  code  )2.  Kontribusi  dari  dunia  usaha  dapat  dilihat  dari  banyaknya
perwakilan industri dalam susunan board dari linux foundation seperti dari Intel, AMD, NEC, Fujitsu,
Hitachi, Samsung, Qualcomm, Novell, Oracle, NetApp serta beberapa anggota individual.

2 http://arstechnica.com/business/2012/04/linux-kernel-in-2011-15-million-total-lines-of-code-and-microsoft-is-a-top-
contributor/
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Pengembangan Kernel
Kernel dikembangkan oleh banyak orang:

1. Profesional IT yang bekerja di satu perusahaan dan ditugaskan untuk mengembangkan kernel
misalnya: Andrew Morton dari Google dan Greg Kroah-Hartmann dari SUSE

2. Profesional IT yang menggunakan waktu luangnya untuk mengembangkan kernel
3. Profesional non-IT yang menggunakan waktu luangnya untuk mengembangkan kernel
4. Mahasiswa dan enthusiast
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Diagram pengembangan Kernel Linux

Signer untuk suatu versi kernel sampai saat ini dipegang oleh 2 orang yaitu Linus Torvalds dari Linux
Foundation  dan  Andrew  Morton  dari  Google.  Semua  patch dan  usulan  kode  untuk  kernel  harus
disetujui oleh kedua orang tersebut sebelum dapat masuk ke kernel  mainline. Walaupun digaji oleh
Google  tetapi  Morton  tetap  menggunakan  asas  Free  Software,  misalnya  ketika  Android  yang
mengambil snapshot stabil dari satu versi kernel linux dan kemudian berkembang sendiri, maka pihak
kernel.org mencoret kernel Android dari kernel tree yang harusnya di-maintain oleh kernel.org.
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Time line kernel saat ini:
– setiap 2  minggu keluar 1 versi rc (release candidate)
– setiap 11-14 minggu keluar 1 versi major release
– maintenance sampai versi minor ke-6 dilakukan oleh kernel.org
– maintenance hanya sampai 1 versi ke belakang
– snapshot stabil kernel diambil oleh distribusi dan maintenance dilakukan oleh distribusi

Versi kernel resmi saat rilis openSUSE adalah sebagai berikut:
– 11.3 kernel versi 2.6.34
– 11.4 kernel versi 2.6.37
– 12.1 kernel versi 3.1.9
– 12.2 kernel versi 3.4.6

Repositories untuk kernel ada di 
http://download.opensuse.org/repositories/Kernel:/openSUSE-xx.x/standard/
xx.x adalah versi openSUSE. 

Dalam satu waktu akan ada 3 versi openSUSE yang masih didukung kernelnya. Saat ini versi yang
masih didukung adalah openSUSE 11.4, 12.1 dan 12.2

Repositori untuk versi pengembangan stabil ada di
http://download.opensuse.org/repositories/Kernel:/stable/standard/

Desktop Environment

Tidak seperti  halnya  Windows yang hanya memiliki  satu  x-windows,  Linux memiliki  beberapa  x-
windows yang dapat digunakan. Saat ini desktop environment yang paling populer adalah  GNOME
(GNU Network Object Model Environment) dan KDE (K Desktop Environment)

KDE mulai dikembangkan tahun 1996 oleh Matthias Ettrich di Jerman dan didasarkan pada Qt toolkit,
GNOME mulai dikembangkan tahun 1997 di USA dan didasarkan pada GTK+ toolkit oleh Miguel de
Icaza, Frederico Mena dan Nat Friedman, ketiganya kemudian bergabung dengan SUSE/Novell pada
tahun 2003.

Kedua desktop environment ini sangat membantu menjadikan Linux berkembang menjadi salah satu
pilihan bagi pengguna desktop, sejajar dengan sistem operasi lain seperti Windows dan Mac. Saat ini
(September 2012) versi KDE yang stabil adalah versi 4.9 sedangkan versi GNOME yang stabil adalah
versi 3.4.

Selain KDE dan GNOME, openSUSE juga menyediakan alternatif  (optional)  desktop lainnya yaitu
LXDE dan XFCE
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openSUSE   Life Cycle

Siklus pengembangan openSUSE meliputi periode 8 bulan dengan dukungan update 18 bulan. Setiap
versi  akan  didukung  dengan  update  selama  18  bulan  setelah  tanggal  rilisnya  dan  setiap  versi
dikembangkan selama 8 bulan.  Fedora dan Ubuntu memiliki periode pengembangan 6 bulan untuk
setiap  versinya.  Setiap  2  tahun  sekali  Ubuntu  mengeluarkan  versi  LTS  (Long  Term  Support).
openSUSE (sama  halnya  dengan  Fedora)  tidak  memiliki  versi  Long  Term Support seperti  halnya
Ubuntu (pada versi LTS, Ubuntu Desktop didukung support update selama 3 tahun sedangkan Server
selama 5 tahun). openSUSE juga tidak membedakan versi Desktop dan Server. Perbedaan Desktop dan
Server dilakukan pada saat instalasi.

Komunitas openSUSE memiliki versi  long term support yang dikelola  sepenuhnya oleh komunitas
tetapi disediakan repositories oleh SUSE, versi ini disebut  Evergreen. Saat ini versi openSUSE 11.2
menjadi versi Evergreen dan akan didukung support komunitas sampai November 2013. Versi kandidat
Evergreen  berikutnya  adalah  openSUSE  11.4  yang  versi  support  komunitasnya  dimulai  dari  5
November 2012 s.d. Juli 2014.
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openSUSE juga memiliki versi  rolling release yang dinamakan Tumbleweed, versi ini akan otomatis
mengupgrade  versi  openSUSE  ke  versi  berikutnya   jika  versi  yang  baru  dirilis.  Versi  ini  tidak
dianjurkan dipakai oleh pengguna umum.

Selain versi-versi di atas openSUSE mempunyai versi  Education (Li-f-e = linux for education) dan
openSUSE  Medical.  Selain dalam bentuk DVD yang berisi ribuan paket program, openSUSE juga
merilis versi Live KDE dan Live GNOME yang hanya berisi aplikasi-aplikasi tertentu sesuai dengan
desktop environment.

SUSE mengembangkan SUSEStudio sebuah website untuk setiap orang yang ingin mengembangkan
sendiri  versi  openSUSE.  Backend  dari  website  ini  sepenuhnya  didukung  oleh  OBS  (open  build
service) dan  Kiwi,  yaitu perangkat lunak pembuatan  image yang pengembangannya sangat banyak
didukung oleh pengembang-pengembang dan komunitas openSUSE. 

Time Line rilis openSUSE:
– openSUSE 11.3 dirilis tanggal 15 Juli 2010
– openSUSE 11.4 dirilis tanggal 10 Maret 2011
– openSUSE 12.1 dirilis tanggal 16 November 2011
– openSUSE 12.2 dirilis tanggal 5 September 2012
– openSUSE 12.3 akan dirilis Maret 2013 

Tahapan pengembangan openSUSE (tahapan Milestone dalam 4 bulan, sedangkan tahapan Beta 1 s.d.
Rilis dalam 4 bulan)

• Milestone 1
• Milestone 2
• Milestone 3
• Milestone 4
• Beta 1
• Beta 2
• RC 1
• RC 2
• Gold Master
• Rilis

openSUSE Edu Li-f-e (Linux for Education)

openSUSE Edu Li-f-e adalah sebuah distibusi turunan (derivatif) yang khusus dibuat oleh  komunitas
untuk  kepentingan  dunia  pendidikan.  Distribusi  ini  dibuat  khusus  dengan  secara  khusus  memilih
perangkat lunak yang berguna untuk pendidikan maupun manajeman sekolah. Daftar perangkat lunak
yang  disertakan  dalam  openSUSE  Li-f-e  dapat  dilihat  pada
http://en.opensuse.org/openSUSE:Education-Li-f-e

openSUSE Edu Li-f-e langsung menyertakan paket-paket multimedia dari  repositori Packman yang
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tidak disertakan dalam rilis openSUSE resmi. Dengan menggunakan openSUSE Edu Li-f-e pengguna
dapat langsung memainkan file-file multimedia dan video tanpa harus menambahkan codec terlebih
dahulu. Edu Li-f-e didistribusikan menggunakan file iso hybrid yang selain dapat diinstal juga dapat
digunakan sebagai live DVD atau dengan bantuan imagewriter atau live-fat-stick dapat disimpan dalam
usb stick dan menjadikannya  bootable usb stick.  Kebutuhan minimum untuk openSUSE Edu Li-f-e
adalah sebuah PC dengan intel Atom, 1 GB RAM dan 15 GB hard disk.

PC dengan spesifikasi yang lama misalnya Pentium 4 sebenarnya dapat digunakan untuk menjalankan
openSUSE Edu Li-f-e dengan mengaktifkan KIWI:LTSP. Caranya dengan menyediakan sebuah server
yang cukup kuat (misalnya core 2 duo, 1 GB RAM + 200 MB RAM per client,  harddisk minimum 20
GB, dan 2 kartu jaringan), kemudian client dikoneksikan dengan PXE boot ke server tersebut. Lihat
langkah-langkahnya di petunjuk instalasi ltsp openSUSE.

List perangkat lunak yang umumnya disertakan dalam openSUSE Edu Li-f-e dapat dilihat pada Portal
openSUSE Edu Li-f-e. Versi terbaru 12.2 telah dirilis pada 14 September 2012 dengan list perangkat
lunak  dapat  dilihat  pada  http://www.opensuse-education.org/~cyberorg/opensuse-edu-life-1221-
packages.html

Versi 11.3 dan 11.4 menggunakan gdm sebagai desktop manager, pengguna login melalui menu login
standard GNOME 2. Mengingat GNOME 3, merupakan suatu lompatan yang cukup jauh dari GNOME
2 dan banyak pengguna yang belum terbiasa maka pada Edu Li-f-e versi 12.1 dan 12.2 login desktop
manager diganti  menggunakan  kdm  dan  memakai  KDE  sebagai  default desktop  environment.
Walaupun demikian, selain KDE openSUSE Edu Li-f-e menyertakan juga GNOME 3 dan Cinnamon
yang merupakan fork dari GNOME 2.

iTalc sebuah perangkat lunak administrasi PC lab adalah perangkat lunak standar pada openSUSE Edu
Li-f-e versi 11.3, 11.4 dan 12.1. Pada versi 12.2 iTalc diganti dengan epoptes.

Saat  ini  pengguna  terbesar  openSUSE  Li-f-e  ini  ada  di  provinsi  DIY  Indonesia,  lihat
http://en.opensuse.org/openSUSE:In_use

Repository Education

Selain  sebuah  distribusi  turunan  khusus  untuk  pendidikan,  openSUSE  pada  infrastrukturnya  juga
menyediakan  sebuah  repositori  khusus  untuk  pendidikan  yaitu  pada
http://download.opensuse.org/repositories/Education/

Dengan mengaktifkan repositori  ini  maka pengguna bisa menambahkan paket-paket  aplikasi  untuk
pendidikan pada  instalasi openSUSE dari DVD yang bukan Edu Li-f-e.
Instalasi  openSUSE  Edu  Li-f-e  juga  dapat  mengaktifkan  repositori  Education  untuk  mengupdate
aplikasi-aplikasi yang sudah ada.
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Penutup

– Perangkat keras berkembang sangat cepat
– Perangkat lunak harus mengikuti, agar perangkat keras dapat digunakan (dan laku dijual)
– Inti dari linux adalah kernel linux
– Saat ini  kernel  linux berkembang dengan lumayan cepat dengan periode sekitar  14 minggu

untuk setiap versi
– Distribusi linux harus mengikuti kecepatan pengembangan kernel linux
– Dibutuhkan dukungan  dari  seluruh pengguna  linux  agar  linux  dapat  berkembang,  misalnya

dengan melaporkan adanya bug dalam distribusi.
– Pihak  distribusi  harus  melaporkan  seluruh  bug,  patch dan  perbaikan  yang  dilakukan  ke

pengembang di level upstream.
– openSUSE memiliki periode pengembangan 8 bulan untuk setiap versi dan dukungan update 18

bulan untuk setiap versi
– openSUSE Education Li-f-e adalah turunan dari distribusi openSUSE yang dikhususkan untuk

dunia pendidikan dan berisi paket-paket pendidikan, multimedia dan manajemen sekolah
– Selain  openSUSE Education  berupa  DVD,  openSUSE juga  menyediakan  repositori  khusus

untuk perangkat lunak pendidikan di http://download.opensuse.org/repositories/Education/
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