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of de schijf herformatteren als 
ext4, bijvoorbeeld in Linux Mints 
schijfhulpprogramma.

   C3: number of backups to save. 
Kies hoeveel back-ups je wilt 
bewaren. RaspiBackup verwijdert 
automatisch de oudste back-ups 
indien er méér dan dit aantal 
aanwezig zijn.

Sluit de wizard af en bevestig dat 
je de gewijzigde configuratie wilt 
bewaren. Negeer de waarschuwing 
dat er geen services gestopt worden 
vóór de back-up. Wil je de wizard na-
dien weer openen, dan kan dat via:

sudo raspiBackupInstallUI.sh

Dat commando start een kopie van 
de wizard uit de map /usr/local/sbin. 
De oorspronkelijke download in ~/
Downloads wordt verwijderd nadat 
je de wizard de eerste keer afsluit.

EERSTE BACK-UP
We willen natuurlijk testen of 
de back-up werkt voordat we die 
automatiseren. Start dus manueel 

een eerste back-up met volgende 
commando:

sudo raspiBackup.sh

Hoe lang de back-up duurt, hangt af 
van de hoeveelheid geïnstalleerde 
software en de snelheid van jouw 
SD-kaart en externe harde schijf. 
Voor een relatief kale Raspbian 
desktop duurde het bij ons 12 
minuten, waarbij 3GB aan data 
weggeschreven werd. De eerste 
back-up duurt altijd het langst, 
omdat dan alle bestanden geko-
pieerd worden. Voor de volgende 
back-ups hoeft raspiBackup enkel de 
gewijzigde bestanden te kopiëren. 
Controleer ook goed de output van 
raspiBackup. Mocht onverwachts 
iets mislopen, dan moet je dat 
uiteraard oplossen voordat je de 
back-ups automatiseert. Het meest 
voor de hand liggende probleem is 
dat er onvoldoende schijfruimte is 
in het back-up path. Gebruik dus een 
voldoende grote schijf of bewaar de 
back-ups rechtstreeks naar je nas 
(daarop komen we later terug).

UITTESTEN
Is de back-up vlot verlopen? Dan is 
het een goed moment om de restore 
procedure eens te testen. Zo weet je 
alvast hoe dat in zijn werk gaat op 
het moment dat je het écht nodig 
hebt. In principe kan je de restore 
uitvoeren vanaf een Raspberry Pi. De 
procedure daarvoor is als volgt:

   prepareer een nieuwe SD-kaart 
met Raspbian;

   boot de Pi van die kaart;
   installeer raspiBackup;
   koppel de externe schijf aan met 
jouw back-ups;

   koppel de oude SD-kaart aan via 
een kaartlezer;

   start raspiBackup om de back-up 
vanaf de externe schijf te herstel-
len op de oude usb-kaart;

   zet je Pi af, wissel de SD-kaarten 
en boot weer vanaf de oude 
SD-kaart.

Vaak is het gemakkelijker om de 
restore vanaf een andere Linux 
machine te starten, zoals je desktop 
of laptop. Dan heb je geen extra SD-
kaart nodig.

MINIMALE INSTALLATIE
Om een restore uit te voeren, hoef je 
niet de installatiewizard te starten. 
Het volstaat om het script raspi-
Backup.sh te downloaden vanaf 
https://bit.ly/2OguQXA. Vervolgens 
maak je dit executable:

cd Downloads
chmod +x raspiBackup.sh

en koppel je achtereenvolgens de 
kaartlezer met de SD-kaart én de 
externe schijf met de back-ups aan. 
Bekijk de output van:

lsblk -o +FSTYPE

om te achterhalen wat de device 
name is van de SD-kaart (vooral 
de SIZE, MOUNTPOINT en FSTYPE 
kolommen helpen je op weg). Heeft 
je systeem slechts één interne schijf, 
dan is het eerste externe opslag-
medium (de SD-kaart) /dev/sdb en 
het tweede (de externe schijf) /dev/
sdc. Wil je absoluut zeker zijn dat 
je het juiste apparaat kiest? Koppel 
de apparaten dan één voor één aan 
en voer steeds ‘lsblk’ uit vóór en na 
het aankoppelen. Vergelijk dan de 
output van ‘lsblk’ en je ziet duidelijk 
welke naam bij elk apparaat hoort. 
Open nu de schijf met de back-ups 
in de bestandsbeheerder en zoek de 
naam van de back-up die je wilt her-
stellen. De naam van elke back-up-
map bevat namelijk de datum en tijd 
waarop de back-up gestart was.

EERSTE RESTORE
Heb je alle benodigde informatie? 
Dan start je de restore als volgt:

sudo raspiBackup.sh -d
<apparaatnaam sd-kaart> <backup
map>

Bijvoorbeeld:

sudo ./raspiBackup.sh -d /dev/
sdb /media/filip/backup/
raspiBackup/raspberrypi/
raspberrypi-rsync-
backup-20190723-160522

Na de configuratie start je raspiBackup.sh op zónder extra opties.

Je hebt nauwelijks 
kennis van de 
commandline nodig 
om raspiBackup te 
configureren
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