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DE LAATSTE VERSIE VAN DE POPULAIRE NAS-DISTRIBUTIE

(zie volgende paragraaf), maar leuk 
is anders! Je verwacht namelijk niet 
dat bestaande features verdwijnen 
bij een update. Voor alle duidelijk-
heid: had je in FreeNAS 11.1 één van 
bovenstaande plugins geïnstalleerd, 
dan kan je die in versie 11.2 nog 
steeds starten. Maar verwijder je die 
plugin, dan is het niet meer mogelijk 
om die opnieuw te installeren. 
Gebruik je één of meerdere van die 
plugins, dan wacht je misschien 
beter even met upgraden. Sommige 
plugins vind je mogelijk weer terug 
in latere updates van FreeNAS.

JAILS
De meest ingrijpende wijziging aan 
het plugin-systeem vond onderhuids 
plaats. Plugins zijn eigenlijk vooraf 
gedefinieerde jails om één bepaal-
de applicatie te draaien. Terwijl 
oudere versies van FreeNAS Warden 
gebruikten om jails te beheren, doet 
FreeNAS 11.2 dat via iocage. We 
besparen je de precieze technische 
details, maar belangrijk is dat beide 
systemen incompatibel zijn met 
elkaar. De oude web interface laat je 
alleen toe om Warden plugins/jails te 
beheren, terwijl de nieuwe interface 
uitsluitend iocage ondersteunt. Dat 
betekent dat je bij een upgrade van 
11.1 naar 11.2 voor je oudere plugins 
en jails steeds de oude web interface 
moet openen. Beide types van plug-
ins en jails kunnen wel naast elkaar 

draaien, maar echt handig is dat 
niet. De ontwikkelaars raden je 
dan ook aan om al jouw jails en plug-
ins te migreren naar iocage. Op 
https://bit.ly/2Vto8MD vind je een 
script om je daarbij te helpen, maar 
dat biedt geen garanties op een fout-
loze werking. De beste manier om te 
migreren is eigenlijk de volgende:

   installeer een nieuwe plugin of 
jail via de nieuwe interface;

   kopieer de benodigde data 
(bijvoorbeeld configuratiebestan-
den) uit de oude plugin of jail;

   stop de oude plugin of jail en test 
of de nieuwe naar behoren werkt;

   schakel de autostart-optie uit van 
de oude plugin of jail (zodat die 
niet meer gestart wordt bij het 
booten van je FreeNAS-systeem);

   vergeet niet om de oude plugin of 
jail na enkele weken te verwijde-
ren als de nieuwe versie probleem-
loos draait.

Heb je geen zin om plugins en jails 
meteen te upgraden, besef dan dat 

ze hoe dan ook zullen stoppen met 
werken in FreeNAS 11.3.

OPVALLENDE 
FEATURES
Een groot voordeel van het nieuwe 
jails management is dat het veel 
eenvoudiger geworden is om jails 
up-to-date te houden. Vroeger was 
het niet mogelijk om het basissys-
teem in een jail te updaten. Had je 
bijvoorbeeld een jail aangemaakt in 
FreeNAS 9.10 en update je daarna 
naar 11.0, dan bleef je jail het oudere 
OS draaien. In FreeNAS 11.2 update 
je elke jail eenvoudig vanuit de web 
interface naar de laatste versie. 
Daarnaast ondersteunt FreeNAS 
nu heel wat meer cloud storage 
diensten dan vroeger. Naast Amazon 
S3, Backblaze B2, Google Cloud 
Storage en Microsoft Azure Blob 
Storage kan je nu ook back-ups 
bewaren op Amazon Cloud Drive, 
Box, Dropbox, Google Drive, Hubic, 
Mega, Microsoft OneDrive, pCloud 
en Yandex. Andere providers zijn ook 

mogelijk, als ze het (S)FTP, HTTP of 
WebDAV-protocol ondersteunen 
voor uploads.

Dankzij de nieuwe interface is 
FreeNAS 11.2 weer nét iets aantrek-
kelijker en gebruiksvriendelijker voor 
nieuwe gebruikers. Ook de uitgebrei-
de ondersteuning voor cloud storage 
én het eenvoudiger beheer van eigen 
jails is een goede verbetering.

OPLETTEN 
MET UPGRADES
Helaas zijn nog niet alle plugins uit 
FreeNAS 11.1 beschikbaar in versie 
11.2. Bestaande gebruikers van 
plugins en jails moeten ook goed 
opletten bij een upgrade naar 11.2. 
Door de migratie van Warden naar 
iocage herinstalleer je het beste zo 
snel mogelijk je bestaande plugins 
en jails in de nieuwe web interface. 
Op die manier ben je meteen klaar 
voor de upgrade naar 11.3. Het bete-
kent wel dat je iets meer tijd moet 
uittrekken voor deze upgrade dan 
dat je normaliter gewend bent.

  De nieuwe interface 
oogt een stuk moderner 
(hier het thema iX Blue).

  Een aantal nieuwe plugins, 
maar niet alle oude plugins 
zijn nog beschikbaar...

De meest ingrij-
pende wijziging aan 
het plugin-systeem 
vond onderhuids 
plaats

52-53 FREENAS.indd   53 01-04-19   13:54


