
Howto:

Den ultimative backup

Hvis det hænder

at dine eksperimenterer bringer dit
styresystem i udu, så der kun er en vej
tilbage: Geninstallation.

Når systemet så igen kører, så mangler
dansk stavekontrol, adressebøger,
opsætning, dokumenter og billeder...
Rækken er uendelig. Men sådan
behøver det ikke at være!

Løsningen

Der er mange måder at sikre sit
software på. De fleste kræver et bedre
hoved end mit.

Men med mit New Yorker LXLE Linux
fulgte et program med, der hedder

Bodhibuilder

Med Bodhibuilder kan selv en idiot lave
en kopi af eget system med dine egne
indstillinger og filer på en isofil.

Iso filen installerer du på en startup
USB stick med fx USB Image Writer.

Når katastrofen er sket, geninstallere
du alt ved at starte op (boote) fra din
live USB stick.

Howto

Denne Howto er beskrivelse af,
hvordan du noget med et minimum af
arbejde, laver noget, der duer.

Rigtige mænd tager ikke backup  de angrer

Bodhi; sanskrit: Buddhas viden eller
visdom eller vækket intellekt. Den
verbale rod budh betyder at vække.

Installation af Bodhibuilder

Har du en Linux i familie med Debian og Ubuntu kan du installere Budhibuilde
således: Åbn en terminal med Ctrl+Alt+T. Skriv/Enter:

Sudo aptget install bodhibuilder

Sudo gør dig til administrator. Programmet, der finder softwaren på Nettet, og
installerer det, hedder apt.

Er det for svært, så åbn Synaptic: Brug søgefunktionen, Bodhibuilder gemmer sig
blandt de 60.000 programpakker i Synaptic.

Endelig kan du downloade en .deb fil her, installeres ved at klikke på den:

https://sourceforge.net/projects/bodhibuilder/



Fremgangsmåde
Start Bodhibuilder

1. Lav isofilen

1. Luk hvad du eventuelt har kørende.

2. Tryk på Backup  Backup complete system including user data

Isofilen lægger sig i en mappe under home/bodhibuilder.

Hvis du vil have en ren distribution, uden dine filer og narrestreger, så tryk på
Dist. De programmer du har kørende kommer med, men ikke dine indstillinger og
dine hjemmelavede ting.

2. Lav en opstarts USB stick (live USB)

Du skal bruge en tom USB stick. Mit system fylder 10 Gbyte, så jeg bruger en med
plads til 15 Gbyte, som jeg formaterer til EXT4.

For at lave en live USB stick, som du kan køre fra og installere fra, skal du bruge
en USB Image Writer.

3. Prøvekørsel/installation

Når du starter fra din egen remastered USB stik, får du 2 valg:

1. Prøvekørsel fra USB stik eller

2. Installere alt fra USB stick'en.


