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WORKSHOP

Bevestig tenslotte dat je de SD-kaart 
wilt overschrijven om de restore te 
starten. De SD-kaart mag overigens 
kleiner (of groter) zijn dan die waar-
van je een back-up genomen hebt, zo 
lang ze maar groot genoeg is om de 
back-up te herstellen. Het volledige 
herstelproces duurde in onze test 
ongeveer 40 minuten. We konden 
nadien probleemloos booten vanaf 
de herstelde SD-kaart. Onze eerste 
back-up is dus geslaagd!

GEAVANCEERDE 
INSTELLINGEN
We hebben een aantal instellingen 
overgeslagen tijdens de configuratie 
van onze eerste back-up. In de mees-
te gevallen heb je die niet nodig, 
maar we willen toch even uitleggen 
wanneer je die wél moet aanpassen. 
Open dus opnieuw het M3-menu 
in het script raspiBackupInstal-
lUI.sh. Via de optie ‘C4’ (backup 
type) kies je uit drie verschillende 
backends: rsync, tar of dd. Tot nu 
toe hebben we rsync gebruikt. Dat 
is de snelste en meest efficiënte 
methode. Rsync kopieert immers 
vanaf de tweede back-up enkel de 
gewijzigde bestanden. Rsync vereist 
een extern opslagmedium met een 
ext3- of ext4-bestandssysteem óf 
een map die gedeeld wordt via het 
nfs-protocol. Wil je back-ups bewa-
ren op een gedeelde map van een 
Windows-computer, op je nas via 
het smb-protocol of op een externe 
schijf met een Windows-bestands-
systeem (FAT32, exFAT of NTFS)? 
Dan moet je tar kiezen in plaats van 
rsync. Het nadeel is wel dat elke 
back-up een volledig nieuwe back-up 
is. Back-ups duren dus langer en 
nemen meer plaats in.

FAT32
Op externe schijven of usb-sticks 
vind je vaak het FAT32-bestandssys-
teem terug. Dat heeft als bijkomend 
nadeel een maximale bestands-
grootte van 4GB. Het tar-backend 
bewaart de volledige back-up in 
één bestand. In dat geval is het dus 

onmogelijk om back-ups groter dan 
4GB te bewaren. Gebruik je de exter-
ne schijf of usb-stick uitsluitend om 
je Pi te back-uppen? Dan raden we 
je aan om ze te herformatteren met 
het ext4-bestandssysteem en rsync 
als backend te gebruiken. De derde 
optie, dd als backend, is enkel nuttig 
als je de back-up wilt restoren vanaf 
Windows. Bovendien is het niet mo-
gelijk om zo’n back-up te herstellen 
naar een kleinere SD-kaart.

BACK-UP MODE
Via de optie ‘C5’ (backup mode) 
stel je in of jouw Pi twee of meer 
partities bevat om te back-uppen. 
Standaardinstallaties van raspbian 
hebben slechts twee partities. Voor 
SD-kaarten met méér dan twee 
partities moet je de tweede modus 
kiezen. Controleer dus even hoeveel 
partities jouw installatie bevat. Dat 
doe je bijvoorbeeld met volgend 
commando in een terminal:

lsblk | grep part

Krijg je alleen ‘mmcblk0p1’ een ‘mmc-
blk0p2’ te zien, dan hoef je niets 
te wijzigen. Tot slot kan je ook nog 
instellen welke services van jouw Pi 
raspbiBackup moet stoppen vóór 
de back-up start (optie ‘C6’). Denk 
bijvoorbeeld aan CUPS, MiniDLNA, 
Nextcloud of Samba. Tijdens de 
back-up zijn die dan uiteraard niet 

beschikbaar, maar dat verkleint 
wel de kans op een inconsistente 
back-up. Maak je een back-up terwijl 
bepaalde services draaien, dan is er 
een kleine mogelijkheid dat ze na 
het herstellen van de back-up niet 
correct meer starten. Persoonlijk 
zouden we ons daar niet te veel 
zorgen over maken. Maar als je de 
back-up start op een tijdsstip dat 
niemand de Pi gebruikt, kan je die 
services voor alle zekerheid net zo 
goed stoppen.

NFS
Heb je een nas of een Linux homeser-
ver, dan is het handiger om daar de 

back-ups op te bewaren. We tonen je 
kort hoe je dat doet. Om te beginnen 
moet je een bepaalde map delen 
via nfs op je nas of homeserver. De 
precieze procedure hangt af van de 
gebruikte nas of Linux-distributie. 

Wij kozen een FreeNAS-server in 
onze test. Ga naar Sharing > Unix 
(NFS) Shares en klik op ‘Add’. Klik 
op het map-icoontje naast Path om 
de gewenste map te kiezen (indien 
nodig, maak je die eerst nog aan). 
Onder ‘Authorized Hosts and IP 
addresses’ vul je het IP-adres van 
je Pi in. Als Maproot User kies je 
de gebruiker root en als Maproot 
Group de groep wheel. Klik tot slot 

Plan je de 
back-ups ergens 
‘s nachts in, dan 
merkt niemand er 
iets van

  Back-ups herstel je 
vanaf een andere Linux 
machine of vanaf de 
Pi zelf.

  In FreeNAS delen 
we een map via nfs 
om onze back-up te 
bewaren.

20-23 RASP PI BACKUP.indd   22 21-08-19   11:26


