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Opmerking
Aangeraden wordt om vooraf het document Backup-Algemeen te
raadplegen.
Backup mogelijkheden voor Windows:
1. Met behulp van batch-files(.bat).
Het werkt met xcopy, pkzip/7-zip en eventueel andere
programma's.
Het biedt veel flexibiliteit en andere mogelijkheden om het
helemaal naar wens te maken.
Zelf doe ik dat al ca. 30 jaar op deze manier en blijf dat zo doen.
Ik heb 2 systemen, één dat steeds een totale backup bijwerkt en
één met een totale backup en een incrementele backup die de
wijzigingen toevoegt. Ik gebruik ze door elkaar.
Nadeel: je moet het zelf maken en wat kennis hebben van batchbestanden.
Eenvoudig voorbeeld: Onderstaande regel kopieert alles uit jouw
gebruikersprofiel naar usb-drive U:.
xcopy /d /s /v /i /r /y "C:\Users\%USERNAME%\*.*" "U:\C\Users\%USERNAME%"

2. FBackup
Een gratis programma dat ik bekeken heb. Het kan automatisch
een backup maken en biedt allerlei mogelijkheden.
Nadeel ervan is dat het programma altijd actief blijft. Ook als de
computer opnieuw gestart is. Het is aanwezig in de taakbalk en wil
niet weg. Dat staat mij tegen.
https://www.fbackup.com/
3. SyncBackFree
Ook een gratis programma. Ik heb het wat uitgebreider getest dan
FBackup. Voor uitleg verwijs ik naar SchoonePC.nl.
Nederlandstalig.
http://www.2brightsparks.com/download-syncbackfree.html
https://www.schoonepc.nl/nieuwsbrief/automatisch_een_backup_
maken.html
4. Windows Backup
Dit programma zit standaard in Windows, maar zit wat verstopt.
Ook laat het niet zo veel zien. Geen handig programma.
https://www.seniorweb.nl/artikel/windows-10-een-back-up-maken
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5. Paragon Bacup & Recovery
Dit programma is vanuit de HCC aangeraden om te gebruiken bij
de update van Windows 7 naar 10.
https://www.paragon-software.com/free/br-free/#resources
6. FreeFileSync
Dit open source programma heb ik uitgebreider getest. Het is op
het oog wat eenvoudiger dan de bovengenoemde programma's.
Het heeft, als het eenmaal is ingesteld, de mogelijkheid om het
m.b.v. één enkele knop op het bureaublad te starten.
Automatisch een backup starten moet via de Windows Task
Scheduler worden ingesteld.
Tevens kun je meerdere backup-drives laten rouleren met dezelfde
instellingen.
Als de pc 2 drives heeft kun je die naar één backup-drive laten
backuppen.
Het maakt een totale backup, die steeds wordt bijgewerkt.
Dus backup-drive aansluiten en op het bureaublad op de knop
klikken! En klaar is Kees!
Nederlandstalig.
Helaas heeft het alleen maar Engelstalige documentatie.
https://freefilesync.org/download.php
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Gebruik FreeFileSync
We gaan een voorbeeld maken voor de gebruiker RoMar.
Tevens ga ik ervan uit dat alle gegevens, bestanden en foto's etc. op de
standaard Windows manier opgeslagen zijn en in het gebruikers profiel
(RoMar) staan. Er is veel mogelijk met FreeFileSync.
Nadat het programma geïnstalleerd is moeten we de volgende stappen
ondernemen:
- driveletter of backup-drive instellen m.b.v. volumelabel
- wijze van vergelijken bestanden
- synchronisatiewijze instellen
- filter instellen, welke mappen wel en niet
- snelkoppeling op bureaublad

Wisselende drive-letters.
Windows geeft een aangesloten usb-drive meestal een willekeurige
drive-letter.
Het programma FreeFileSync heeft daar een voorziening voor.
Geef daarom de backup-drive mbv de Verkenner (of TotalCommander)
het volumelabel bijvoorbeeld: BACKUP-CD.

Algemene tip.
Door een usb-disk in Windows een hoger drive-letter te geven, gebruikt
Windows voortaan altijd voor deze usb-disk deze letter.
Klik in de Verkenner met de rechtermuisknop op Deze pc, vervolgens
op Beheren, Opslag en Schijfbeheer.
Ga in het venster Computerbeheer naar de usb-disk en klik erop met de
rechtermuisknop en klik op Stationsletter en paden wijzigen, klik op
Wijzigen en kies de gewenste drive-letter, bv de U van backUp.
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Instellen Vergelijking (F6)
Klik op de blauwe tandwiel knop.
Selecteer de optie Datum en grootte bestand in tabblad Vergelijking
(F6).
Bestanden met een nieuwere datum worden naar de backup
gekopieerd.
De overige vinkjes uit.
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Instellen Synchronisatie instellingen (F8)
Klik op de blauwe tandwiel knop.
Klik op tabblad Synchronisatie (F8) en selecteer Bijwerken >.
Dit is een belangrijke instelling, we werken de backup bij met de
bestanden van de gebruiker. We willen niets terug zetten naar drive C:.
Onder Bestanden verwijderen op Permanent klikken.

Instellen bronmap
Klik onder slepen & neerzetten op de groene +. Klik op Bladeren
erachter en zoek drive C: op en selecteer deze.
Zoek aan de rechterkant de backup-drive BACKUP-CD op met map C.
Vooraf de map C op de backup-drive maken mbv de Verkenner.

Mappenstructuur op de backup-drive.
Het is herkenbaar als de structuur op drive C: en de backup-drive
hetzelfde zijn. Dat is nu het geval.
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Instellen Filter (F7)
Wat wel en niet gebackupt wordt.
De regels in vensters bronmap, Inclusief en Uitgesloten bepalen wat
wel en niet wordt gebackupt. De bronmap hebben we al ingesteld.
Om het wat overzichtelijker te houden backuppen we alleen de
mappen: Documents, Downloads en Music.
Klik op de blauwe tandwiel knop.
Klik op tabblad Filter (F7), het onderstaande scherm verschijnt.
Onder Inclusief staat wat gebackupt moet worden. Dit moeten we zelf
intypen.
In dit voorbeeld wordt dat:
\Users\RoMar\Documents\*
\Users\RoMar\Downloads\*
\Users\RoMar\Music\*
De gebruikersnaam (RoMar) kan men vinden door op drive C: in de
map Users of Gebruikers te kijken. Vaak is dat Gebruiker.
Met de filterregels kan men zelf experimenteren.

Bevestig de keuzes met OK.
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In het Uitgesloten venster staan standaard de mappen genoemd die
meestal niet in een backup thuis horen.
Door op Vergelijken te klikken gaat het programma kijken wat allemaal
gebackupt moet worden, er gebeurt verder nog niets.
Er kan een hele lijst in de linker vensters komen te staan.
In het Overzicht staan de mappen die nog gebackupt moeten worden
en in het middelste venster de bestanden die erbij horen.
Wat al gebackupt is in een eerder stadium staat er niet bij.
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Uitsluiten
Klik in Overzicht met de rechter muisknop op een uit te sluiten map
bijvoorbeeld Documents en klik dan op Via filter Uitsluiten en in het
volgende menu op \Users\RoMar\Documents\. De keuze met een ster
niet gebruiken, die werkt nl. op alle mappen die Documents heten.

Na klikken verdwijnt de map Documents uit het overzicht.
Het filter ziet er dan zo uit.

10/13

Opslaan van de gemaakte backup instelling.
De backup instellingen worden bewaard in Documents(Documenten).
Om wat overzicht te houden is het verstandig om voor deze instellingen
een submap Backup of FreeFileSync te maken.
Het is aan te bevelen om de backup via een snelkoppeling te laten
starten. Hiervoor moet de instelling als FreeFileSync batch-bestand
worden opgeslagen. Dat is in het onderstaande scherm het floppy-icoon
met het >- teken erin.

Geef het een naam en bevestig de opslag.
Verschillende weergave knoppen.

Sluit FreeFileSync af.
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Snelkoppeling op de bureaublad.
Wat nu nog rest is een snelkoppeling maken op het bureaublad.
Alle instellingen van dit programma staan in de map
Documenten\Backup.
Ga er met de Verkenner ( :-( ) heen en zoek het zojuist bewaarde
bestand op. Het heeft de extensie backupnaam.ffs_batch.
Sleep, drukkend op de rechtermuisknop, het bestand naar het
bureaublad. Laat de knop los en kies dan snelkoppeling maken.

Kort de naam zo nodig wat in.
Testen
Het is verstandig om alle andere programma's in de pc te sluiten.
Als we nu op de snelkoppeling klikken zal de backup starten.
FreeFileSync geeft allerlei waarschuwingen, maar negeer deze:
"Kan bestand "C:\sync.ffs_lock" niet schrijven."
De rest moet men goed bekijken.
Als het goed is hebben we allemaal al een backup liggen.
Het is aan te bevelen om deze te laten liggen en met een lege backup
drive te beginnen.
Een grote totale backup maken kan uren duren.
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Resultaat
Als men de backup start via de snelkoppeling laat deze alleen een kort
overzicht zien. In dit voorbeeld is één bestand gebackupt.

Belangrijk
Controleer na het maken van de backup of alles er ook op
staat.

Let op
Een usb-drive wel veilig verwijderen uit de pc.
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Afbeelding uit het FreeFileSync manual.

