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op ‘Save’ om de export aan te maken. 
Download nu het script raspiBack-
upNfsWrapper.sh van https://bit.
ly/2GnZubd op je Pi en pas het aan 
voor jouw configuratie. Bij NFSSER-
VER vul je het IP-adres van je nas 
of server in en bij NFSDIRECTORY 
de map die je net gedeeld hebt. 
Bijvoorbeeld:

NFSSERVER="192.168.1.14"
NFSDIRECTORY="/mnt/data/filip/

raspiBackup"

Daarna maak je de map aan waarop 
de gedeelde map gemount wordt, 
maak je het script uitvoerbaar en 
verplaats je het naar /usr/local/bin:

sudo mkdir /backup
chmod +x raspiBackupNfsWrapper.sh
sudo mv raspiBackupNfsWrapper.

sh /usr/local/bin

Pas vervolgens /usr/local/etc/raspi-
Backup.conf aan zodat raspiBackup 
/backup als backup path gebruikt 
(open het bestand via sudo):

DEFAULT_BACKUPPATH="/backup"

(In dit geval kan je de wizard niet 
gebruiken om de configuratie aan 
te passen.) Maak dan een sym-
link naar dat bestand, zodat het 
wrapper script de juiste configuratie 
gebruikt:

cd /usr/local/etc
sudo ln -s raspiBackup.conf

raspiBackupNfsWrapper.conf

Tot slot start je het script als volgt:

sudo raspiBackupNfsWrapper.sh

Krijg je volgende foutmelding te zien 
tijdens de back-up over NFS:

rsync: set_acl: sys_acl_set_
file(...): Operation not
supported (95)

Open dan /usr/local/bin/raspiBack-
up.sh via sudo en vervang volgende 
regel:

DEFAULT_RSYNC_BACKUP_OPTIONS="-
aHAx"

door:

DEFAULT_RSYNC_BACKUP_OPTIONS="-
aHXx"

AUTOMATISEREN
Nu rest ons nog één stap: automa-
tisch de back-ups starten. Waar-
schijnlijk zijn zowel je Pi als je nas 
of homeserver 24/7 ingeschakeld. 
Plan je de back-ups ergens ‘s nachts 
in, dan merkt niemand er iets van. 
Bedenk eerst even hoe vaak je een 
back-up wilt maken. Waarschijnlijk 
is éénmaal per week wel genoeg. 
RaspiBackup is immers een tool voor 
systeemback-ups, dus alleen voor 
het besturingssysteem en configura-
tiebestanden. Voor gebruikersdata 
-indien aanwezig op je Pi- gebruik je 
beter een ander back-upprogramma. 

Open opnieuw het configuratie-
menu en kies de optie ‘C7’ (regular 
backup). Kies ‘R1’ (Enable weekly 
backup) om een back-up in te plan-
nen elke zondagochtend om 05:00 
uur. Met de opties ‘R2’ en ‘R3’ pas 
je eventueel de weekdag en het uur 
voor de back-up aan. Maar let op! 
Gebruik je het nfs wrapper script, 
dan moet je het commando voor de 
back-up nog aanpassen. Open het 
bestand /etc/cron.d/raspiBackup 
via sudo en vervang /usr/local/bin/
raspiBackup.sh door /usr/local/bin/
raspiBackupNfsWrapper.sh. 

Tot slot raden we aan om via optie 
‘C8’ in het configuratiemenu e-mail 
notificaties in te stellen. Je ontvangt 
een statusbericht na elke back-up: 
zo zie je meteen of je back-ups nog 
netjes werken. Installeer een tool, 
zoals Nullmailer, op je Pi om de 
e-mails effectief te versturen (zie de 
rubriek Expert tips in Linux Maga-
zine #02 van dit jaar).

Met raspiBackup is het erg een-
voudig om manueel een volledige 
systeemback-up te maken van je Pi 
naar een externe schijf of usb-stick. 
Wil je de back-ups automatiseren of 
op een nas of homeserver bewaren? 
Ook dat is mogelijk, maar het vereist 
wel iets meer configuratiewerk. Toch 
kan je met een minimale kennis van 
de commandline prima aan de slag 
met raspiBackup. Experimenteer je 
graag met je Raspberry Pi, dan heb je 
nu geen excuus meer om géén back-
ups te maken!

  Gebruik het wrapper script voor back-ups naar een nfs-server.

  Wekelijkse back-ups configureer je eenvoudig via de wizard.
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