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GParted Live. Net zoals Clonezilla 
Live kopieer je dat via Tuxboot naar 
je usb-stick. In het bootmenu van 
GParted Live kies je de eerste optie. 
Wederom stel je eerst de toetsen-
bordlayout in. Azerty is spijtig 
genoeg voor de Belgische lezers 
niet aanwezig. Anderzijds geef je in 
GParted Live hoofdzakelijk getallen 
in: echt belangrijk is de toetsenbord-
layout dus niet...

GPARTED LIVE
In tegenstelling tot Clonezilla Live 
werkt GParted Live wél met een 
grafische interface. Klik op het 
GParted-icoontje op het bureaublad 
om te starten. Kies in het uitklap-
menu rechtsboven de bronschijf en 
klik vervolgens rechts op de eerste 
partitie. Selecteer “Herschalen/
verplaatsen” en verklein de partitie 
tot zover benodigd. De hoeveelheid 
data bepaalt uiteraard de minimale 
grootte. Kies een waarde tussen de 
minimale grootte en de grootte van 
de nieuwe schijf. Na het klonen kan 
je ze via het Schijven-programma 
weer vergroten tot de volledige 

schijf. Klik dan op “Grootte wijzigen/
verplaatsen” en klik vervolgens op 
het groene vinkje in de werkbalk. 
Wacht geduldig af terwijl GParted 
de partitie verkleint. Sluit GParted 
en klik op Exit op het bureaublad om 
de live-omgeving af te sluiten. Lukt 
het niet om de partitie kleiner te 
maken dan de nieuwe schijf? Dan zal 
je eerst wat data moeten verwijde-
ren in jouw Linux Mint-installatie!

GEAVANCEERDE OPTIES
Start nu opnieuw Clonezilla Live 
en kies deze keer de Expert mode. 
Nadat je disk_to_local_disk en de 
bron- en doelschijf geselecteerd 

hebt, krijg je een lange lijst van op-
ties te zien. Navigeer naar de optie 
“-icds” en vink die aan met de spatie-
balk. Ga verder en kies deze ditmaal 
om tóch een filesystem check uit te 
voeren op de bronschijf (-fsck). In het 
volgende venster kies je tenslotte de 
optie “-k1” om de partitietabel aan 
te passen naar de kleinere schijf. In 
principe volstaan die opties om een 
grotere schijf naar een kleinere te 
klonen. Helaas lukte dat niet tijdens 
onze test: Clonezilla maakte de 
partitie op de nieuwe schijf steevast 
té klein aan. Als workaround kan je 
in GParted Live, nadat je de oude 
schijf verkleind hebt, de nieuwe 
schijf selecteren. Vervolgens klik 
je rechts op de tekst “unallocated” 
en kies je de optie “New”. Klik op 
“Add” om een nieuwe partitie aan te 
maken met de standaardinstellin-
gen en op het groene vinkje om de 

wijzigingen door te voeren. Herstart 
je pc vervolgens in Clonezilla Live en 
volg dezelfde procedure als hiervoor 
uitgelegd, maar kies de optie -k in 
plaats van -k1. Op die manier lukte 
het klonen naar een kleinere schijf 
wél probleemloos tijdens onze test. 
Clonezilla gebruikte dan immers 
de reeds aanwezige partitie op de 
nieuwe schijf.

CONCLUSIE
Wil je je bootdisk upgraden en heb 
je geen zin om een nieuwe Linux-in-
stallatie uit te voeren? Dankzij Clo-
nezilla Live zet je je oude installatie 
moeiteloos over naar een nieuwe 
disk. Is de nieuwe disk kleiner dan de 
oude disk? In principe ondersteunt 
Clonezilla dat niet, maar er bestaat 
wel een workaround. Met GParted 
Live verklein je eerst de partitie op 
de oude schijf en maak je meteen 
een nieuwe partitie aan op de nieu-
we schijf. Daarna kan Clonezilla de 
oude schijf alsnog overzetten naar 
de nieuwe schijf. Uiteraard moet de 
nieuwe disk minstens even groot 
zijn als de gebruikte schijfruimte op 
de oude disk.

Dankzij Clonezilla Live zet je 
je oude installatie moeiteloos over 
naar een nieuwe disk

  Afbeelding 5: Vergeet niet om de extra 
schijfruimte in gebruik te nemen.

  Afbeelding 6: Clonezilla weigert te klonen naar een kleinere schijf.

  Afbeelding 7: Met GParted 
Live verklein je de partitie van 
je Linux Mint-systeem.

  Afbeelding 8: Clonezilla’s geavan-
ceerde opties, om te klonen naar een 
kleinere schijf.
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