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WORKSHOP

keer start, meldt het programma 
dat het nog niet geconfigureerd is 
en krijg je de vraag of je een vorige 
installatie wilt terugzetten. Aange-
zien Back In Time voor de eerste keer 
opgestart wordt, kun je deze vraag 
met ‘No’ beantwoorden. Daarna 
krijg je een scherm te zien als in 
afbeelding 4.

Als eerste stel je in waar de back-
ups opgeslagen moeten worden. Dit 
doe je door op het mapje te klikken 
aan de rechterkant van het scherm 
boven het midden. Klik daarna in de 
linker schermhelft op ‘Computer’ en 
dubbelklik daarna in de grote rechter 
schermhelft op / en daarna de direc-
tory back-up. Maak nu een subdirec-
tory aan door op het plusje bovenin 
het scherm te klikken en geef deze de 
naam ‘Back In Time’. Sluit af door op 
de knop ‘Choose’ te klikken.

Ietsje onder het midden van het 
scherm stel je de planning van de 
back-ups in. Kies hier bijvoorbeeld 
elke 10 minuten. In de tweede regel 
met tekst onder de schermnaam 
instellingen stel je de verdere gege-
vens in voor de te maken back-up.

Bij het tabblad ‘Opnemen’ 
selecteer je de mappen waarvan je 
een back-up wilt hebben. Selecteer 
bijvoorbeeld met de knop ‘+ Map toe-
voegen’ de directory /home. (Klik in 
de linker schermhelft op ‘Computer’, 
dubbelklik daarna vervolgens op / en 
home en klik tot slot op de ‘Choose’ 
knop.) Nu is een back-up ingesteld 
van de home directory’s van alle 
gebruikers. De opties in de andere 
tabbladen laat je ongewijzigd. Klik 
daarna rechtsonder op de knop ‘OK’. 
Back In Time is nu geconfigureerd 
voor het maken van back-ups en 
je krijgt nadat de eerste back-up is 

gemaakt een scherm, zoals dat in 
afbeelding 5 weergegeven is.

Het terugzetten van bestanden 
of mappen gaat eenvoudig door in 
het linkerdeel van het scherm de 
reservekopie te selecteren waarvan 
je (een deel) wilt terugzetten (zie 
afbeelding 6). 

Zodra je met de linker muisknop 
op een reservekopie klikt, dan 
verschijnt in het rechter schermdeel 
de bestandsstructuur van de kopie. 
Als je met de muis op een bestand 
of map klikt en in het menu daarna 
de linker muisknop op ‘Herstellen’, 
dan wordt de map of het bestand 

teruggezet op de oorspronkelijke 
plek. Kies je in het menu voor 
‘Herstellen naar’, dan kun je ook nog 
kiezen in welke map je de back-up 
wilt terugzetten.

Back in Time is een programma 
dat geschikt is om automatisch een 
back-up te maken van jouw persoon-
lijke bestanden. Het terugzetten 
van de reservekopieën met dit 
programma gaat eenvoudig. Back in 
Time kent veel mogelijkheden voor 
het maken van back-ups en als je het 
programma langer gebruikt, dan zal 
je steeds meer van deze mogelijkhe-
den gebruik gaan maken.

TOT SLOT
Het verlies van gegevens is in veel ge-
vallen zeer onprettig. Door gebruik 
te maken van back-up tools, zoals 
Timeshift en Back In Time, is het mo-
gelijk om dit soort verliezen zoveel 
mogelijk te voorkomen. Daarnaast 
is het met Timeshift ook mogelijk 
om terug te kunnen naar je favoriete 
distributie als een nieuwe versie of 
een andere Linux distributie je niet 
bevalt. 

Back in Time is geschikt om automa-
tisch een back-up te maken van al jouw 
persoonlijke bestanden

  Afbeelding 5: gebruikersinterface Back 
In Time.

  Afbeelding 6: weergave inhoud backup.
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