
Een goede back-up maken.

Als u al een tijdje werkt met Linux Mint dan is het verstandig om zo nu en dan een back-up te 
maken. Er zijn natuurlijk vele manieren om dit te doen maar ik behandel hier wat naar mijn idee de 
beste is. Het laatste gedeelte is met wat terminal commando's en daar hoeft u niet van te schrikken.

Stap 1:
Kopieer alle documenten en foto's (eventueel ook uw muziek) naar een externe harde schijf. Dit kan 
heel gemakkelijk met nautilus verkenner. Kopieer gewoon alle mappen waar u zelf bestanden in 
heeft gezet. Simpeler kan het eigenlijk niet.

Nadat u alle bestanden veilig heb gezet gaan we een lijst maken met daarop alle programma's die 
zijn geïnstalleerd op uw systeem. Met die lijst kunt u (later) alles in één keer terug laten zetten. Er is 
een programma (dpkg) wat dit volledig automatisch kan doen voor u. Het enige wat u moet doen is 
een commando regel te knippen en te plakken in het terminal venster.

Stap 2:
Open het terminal venster door op 'menu' te klikken en dan 'terminal'. Er wordt nu een scherm 
(terminal venster) geopend. Het ziet er zo uit. 

Voer nu het onderstaande commando in en druk daarna op enter:

dpkg --get-selections > apps.txt

Om te voorkomen dat u een type fout maak kunt u het beste de tekst kopiëren en plakken in het 
terminal venster. 
Let op: het plakken van het klembord in de terminal gaat niet met de sneltoets ctrl+v, maar met de 
sneltoets ctrl+shift+v. Maar u kunt ook gewoon op 'bewerken' en dan plakken klikken. Als u klaar 
bent kunt u het venster sluiten op type 'exit' in, en het venster wordt dan gesloten.

Wat heeft dit commando gedaan ? Zoals ik al eerder vertelde is er nu een lijst gemaakt met alle 
programma's die op uw computer staan. De lijst heet 'apps.txt' (dit is het laatste gedeelte van het 
commando). Als u nautilus verkenner opent en op home klikt, dan ziet u als het goed is een bestand 



wat apps.txt staan.
Bewaar dit bestand dus samen met uw documenten en foto's op uw externe harde schijf.

We zijn nu bijna klaar. We moeten het bestand waarin de software bronnen staan ook nog even 
veilig stellen. In dit bestand staan de verwijzingen in waar Linux zijn software (updates en nieuwe 
programma's etc) kan downloaden. Dit is erg belangrijk dus. 

Stap 3: 
Open nautilus en u kunt het bestand vinden in de map “etc/apt/” (tip: hij zit onder bestandssysteem). 
Kopieer het bestand “sources.list” en zet deze bij uw andere bestanden (samen met apps.txt, foto's 
en documenten).

Gefeliciteerd ! U bent nu klaar met maken van een goede back-up. Hieronder ga ik verder hoe u 
alles weer terug kunt zetten.

De back-up weer terug zetten !

Nadat u een nieuwe installatie heeft gedaan via een cd/dvd of usb stick moet u het volgende doen.

Stap 4:
Zet al u documenten en foto's weer terug in de betreffende mappen. Kopieer het bestand “apps.txt” 
naar uw “home” (waar u hem ook vandaan heeft) map. 
Zet ook het bestand “sources.list” weer terug in dezelfde map waar u hem destijds vandaan heeft 
gehaald (etc/apt/). 
Maar … Om dit te doen heeft u 'root' (administrator) rechten nodig. U kunt dit doen door nautilus te 
openen met alle 'root' rechten. Dat gaat als volgt. Open de terminal en type in “sudo nautilus”. Er 
wordt om uw wachtwoord gevraagd en als u het invoert ziet u niets gebeuren op het scherm. Dat 
hoort zo en type gewoon door. Daarna wordt de nautilus verkenner geopend en heeft u 'root' 
rechten. Nu kunt u wel het bestand 'sources.list' kopiëren over de bestaande versie (overschrijven). 
Als u twijfelt kan u eerst een back-up maken van de oude 'sources.list'. Sluit nu alle vensters en ga 
naar stap 5.

Stap 5:
De laatste stap is het terugzetten van de software. Open de terminal en kopieer de volgende regels:

sudo dpkg --set-selections < apps.txt
sudo apt-get install dselect
sudo dselect update
sudo apt-get dselect-upgrade show

Het duurt wel een tijdje voordat alles nu terug gezet is maar dan heeft u wel alle gewenste pakketten 
weer terug op uw systeem.

Succes !


