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Maak een back-up 
van je Pi! MET RASPIBACKUP

Heb je veel tijd gestoken in het aanpassen van jouw Pi, dan wil je die wijzigingen natuurlijk niet verliezen. 
Daarom is het belangrijk om geregeld back-ups te nemen van de boot disk van je Pi. In deze workshop 
leggen we je haarfijn uit hoe je dat doet met behulp van raspiBackup in Raspbian. Filip Vervloesem

In principe is het niet moeilijk 
om een volledige systeem-

back-up van je Pi te maken. Je zet de 
Pi uit, koppelt de SD-kaart via een 
kaartlezer aan een andere Linux 
PC, maakt een image van die kaart 
met behulp van ‘dd’, steekt de kaart 
terug in de Pi en zet ‘m weer aan. 
Die aanpak heeft echter heel wat 
nadelen:

   tijdens de back-up is jouw Pi 
niet beschikbaar. Dient de Pi als 
domoticacontroller, dan kan je 
bijvoorbeeld jouw verlichting niet 
meer bedienen, terwijl je de back-
up maakt;

   ‘dd’ is niet de meest efficiënte 
methode om meerdere back-ups 
te bewaren;

   je moet er zelf aan denken om 
regelmatig een back-up te maken;

   het zijn te veel manuele hande-
lingen waardoor het niet is te 
automatiseren.

Kortom: zo’n back-up maak je 
misschien één of twee keer, maar 
achteraf geef je het wellicht op. 
We zochten dus een methode om 
de back-ups van onze Pi volledig te 
automatiseren. Daarvoor gaan we 
aan de slag met raspiBackup.

INSTALLATIE
RaspiBackup is een shell script dat 
met behulp van allerlei standaard 
Linux tools systeemback-ups maakt. 
Laat je niet afschrikken door het 
gebrek aan een grafische interface. 
RaspiBackup bevat immers een 
tekstgebaseerde configuratiewizard, 
vergelijkbaar met raspi-config. Je 
hebt dus nauwelijks kennis van de 

commandline nodig om raspiBackup 
te configureren. Alle informatie over 
raspiBackup vind je op https://github.
com/framps/raspiBackup. De installer 
download je via https://bit.ly/2OcystJ.
Open vervolgens een terminal en 
voer volgende commando’s uit om de 
configuratiewizard te starten:

cd Downloads
chmod +x raspiBackupInstallUI.sh
sudo ./raspiBackupInstallUI.sh

Gebruik de pijltjestoetsen naar 
boven/beneden om tussen de 
verschillende opties te navigeren, de 
spatiebalk om items te selecteren/
deselecteren, ‘Tab’ (of de pijltjes-
toetsen naar links/rechts) om naar 

de knoppen onderaan het scherm 
te gaan en ‘Enter’ om een keuze te 
bevestigen. Om te starten, kies je in 
het hoofdmenu de optie ‘M2’ (Install 
components) en vervolgens ‘I1’ 
(Install raspiBackup using a default 
configuration).

CONFIGURATIE
Keer daarna terug naar het hoofd-
menu en kies nu de optie ‘M3’ (Con-
figure major options). De volgende 
opties zijn het absolute minimum 
om een eerste back-up te maken:

   C2: backup path for backups. 
Vul hier het mount point in van 
een extern opslagmedium of 
netwerkbestandssysteem. Voor 
onze eerste back-up koppelen 

we een usb-schijf met het label 
‘backup’ aan, die automatisch 
gemount werd onder /media/pi/
backup. Als back-up path gebruik 
je dan bijvoorbeeld /media/pi/
backup/raspiBackup. Maak -indien 
nodig- die map nog aan. Let op: in 
de standaardconfiguratie werkt 
raspiBackup alleen correct als 
de externe schijf van een ext3 of 
ext4-bestandssysteem voorzien 
is. Controleer dus eerst met 
het volgende commando in een 
terminalvenster of dat het geval 
is: lsblk -o +FSTYPE
Staat er iets anders dan ext3 
of ext4 in de kolom FSTYPE bij 
jouw externe schijf? Dan moet 
je een andere schijf gebruiken 

LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking

  Een gebruiksvriendelijke wizard laat je raspbiBackup installeren en configureren.
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