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Helaas is dat niet aan te passen. Klik 
weer op ‘Next’.

Dan bepaal je het schema voor je 
snapshots. Je geeft op met welke 
frequentie je snapshots wilt maken 
en hoeveel versies je wilt bewaren. 
Standaard maakt Timeshift dage-
lijks een snapshot en bewaart die 
vijf dagen. Pas dat naar eigen wens 
aan. De optie ‘Boot’ onderaan houdt 
in dat Timeshift na iedere boot een 
snapshot maakt.

In het volgende scherm zie je dat 
de home directory is uitgesloten van 
snapshots. Als je die er toch bij wilt 
hebben, vink dan ‘Include All’ aan. 
Gebruik de optie ‘Include Hidden’ om 
de snapshots van je home directory 
te beperken tot de verborgen be-
standen en directories. Die bevatten 
onder andere je voorkeursinstellin-
gen van applicaties.

Klik op ‘Next’ om een overzicht 
te krijgen van je configuratie en klik 
tenslotte op ‘Finish’. Nu ben je in het 
hoofdscherm van Timeshift (afbeel-
ding 1). Om meteen handmatig een 
snapshot te maken, klik je op ‘Crea-
te’ linksboven. In een pop-up scherm 
zie je dan netjes de voortgang.

Een punt van aandacht: zolang 
de GUI openstaat, worden geen 

automatische snapshots gemaakt. 
Voor het schema maakt Timeshift 
namelijk cron jobs aan. Die starten 
Timeshift op zonder GUI. Timeshift 
verhindert echter dat meerdere in-
stanties naast elkaar draaien. Mocht 
je omgekeerd bij het opstarten een 
melding krijgen dat er al een instan-
tie draait, dan loopt er juist zo’n 
cron job voor een snapshot volgens 
schema.

EN WEER TERUGZETTEN
Om terug te keren naar het systeem 
in een eerdere toestand kies je in de 
lijst de gewenste snapshot (afbeel-
ding 2). Klik vervolgens op ‘Restore’. 
Er verschijnt een venster waarin je 
verder niets hoeft te veranderen om 
de snapshot terug te zetten naar je 

eigen systeem. De bestanden komen 
dan weer netjes terecht op de juiste 
partities. Timeshift zet daarbij ook 
de bootloader terug. Wil je dat liever 
niet, klik dan op ‘Bootloader Options 
(Advanced)’ en haal het betreffende 
vinkje weg. Klik op ‘Next’.

Timeshift voert eerst een dry 
run uit. Dat wil zeggen dat wordt 
getest wat de gevolgen zijn van het 
terugzetten. Daarvan krijg je een 
overzicht met de bestanden die 
Timeshift gaat aanmaken, over-
schrijven of verwijderen. Er valt hier 
niets te kiezen. De lijst is puur infor-
matief. Klik op ‘Next’ en je krijgt nog 
een laatste waarschuwing. Klik nog-
maals op ‘Next’. Timeshift vergren-
delt nu je scherm om te voorkomen 
dat je de restore mogelijk hindert. 

Hij toont wel netjes de voortgang.
Als alle bestanden teruggezet 

zijn, herstart Timeshift je PC. Mocht 
namelijk vanuit de snapshot de 
kernel teruggezet zijn, dan wordt die 
zodoende actief. Log in en je bent 
terug in de tijd!

TOT SLOT
Timeshift vereist nauwelijks confi-
guratie en doet daarna stilletjes op 
de achtergrond zijn werk. Ook een 
snapshot terugzetten gaat moeite-
loos. Kortom, om snel wat te testen 
en daarna je systeem weer terug 
te zetten, is Timeshift een handige 
tool. 

LINK
github.com/teejee2008/timeshift
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  Afbeelding 1: 
Snapshot maken.
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weer terugzetten.
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