python GUI applicatie backups maken met fsarchiver
GUI applicatie backups maken, achiveerinfo en restore met fsarchiver
geschreven met programmeertaal python met gebruik van Gtk 3.0
Deze applicatie selecteer een device (fysische, logische partitie, LVM partitie) en maakt backups dmv de fsarchiver utility
Er is ook mogelijk een restore te doen met fsarchiver en info te vragen ivm een gearchiveerd bestand.
beginscherm :

Deze applicatie kan gebruikt worden om een device te backuppen met fsarchiver.
Het kan ook gebruikt worden om een restore te doen van een gearchiveerd bestand naar een device !
Je kan ook informatie ophalen hoe een gearchiveerd bestand gearchiveerd is let de fsarchiver utility.

bijgeleverde bestanden
• myarchive.py : python source GUI
• myarchive2.py : python source opgeroepen door bash shell lstcommands.sh
• lstcommands.sh : bash shell om consistent backups te maken
• hierbij worden mijn LVM boot, root, home en data partities gebackupt
• Enkel mogelijk met LVM partities !
• Hierbij wordt /dev/sdb2 gebruikt als LVM snapshot partitie

hier enkele debug scherm van myarchive.py met wingware IDE :

eer
hierboven zie je hoe een backup kan genomen worden :
•
•
•
•
•
•

een device wordt geselecteerd uit do Combobox van "Bestandsystemen te archiveren"
de Foldernaam py werd geselecteerd in de tweede comboboxt
een compressie nummer werd geselecteerd (gelive niet de hoogste compressie 9 te nemen anders werkt het fsarchiver commando heel wat trager !)
aantal cpus/threads : afhankelijk van het aantal cpu's van je computer
"splitsen in aantal blokken van 1 G" , hier werd 1 geslecteerd dwz dat de archivering zal gesplitst worden in blokken van 1 G
de knop 'Uitvoeren" werd hierbij geselecteerd om de backup te starten .

hierboven zie je dat de backup beëindigd is : zie status "Start 18:24:18 " (= gestart om 18u24min18sec ) en het duurde 7 seconden. "Done" betekent dat de backup beëindigd is"
in terminal zie het commando dat uitgevoerd werd en wat meer info.

hier een archinfo van het backup bestand

Het is ook mogelijk om een gearchiveerd bestand terug te zetten door de laatste drie velden in te vullen :
• archiveer bestandsnaam
• positie in gearchiveerd bestand normaal 0
• device selecteren naar waar de restore gebeurd.

