Checklist archiveren

14-11-2016

Checklist voor het archiveren van checklists, scripts, en overige bestanden.
Dit is een invulbare PDF met tekst- en keuzevakken. Afdrukken is niet noodzakelijk.
Eerst wordt de dagelijkse verwerking beschreven onder A. Dagelijkse verwerking, daarna het archiveren onder B. Archiveren.
A. Dagelijkse verwerking
1. Afdrukken als PDF in gedit
vanuit gedit afdrukken

naar bestand

~/Documenten/Checklists/<tekstbestand>.txt → ~/Documenten/<tekstbestand>.txt.pdf
~/scripts/<script>.sh
→ ~/Documenten/<script>.sh.pdf
~/scripts/<tekstbestand>.txt
→ ~/Documenten/<tekstbestand>.txt.pdf
2. Exporteren als PDF in LibreOffice
vanuit LibreOffice exporteren

~/Documenten/Checklists/<checklist>.odt

als PDF

→ ~/Documenten/Checklists/<checklist>.pdf

3. Script deploy
verplaatst

~/Documenten/Checklists/*.pdf
~/Documenten/*.pdf

naar

→ ~/Documenten/Checklists/pdf
→ ~/scripts/pdf

kopieert

~/Documenten/Checklists/*
~/scripts/*
~/Documenten/Checklists/pdf/*.pdf
~/scripts/pdf/*
archiveert

naar

→
→
→
→

~/uploads/data/linux
~/uploads/data/linux
~/uploads/data/linux/pdf
~/uploads/data/linux/pdf
als

~/scripts/<script>.sh
~/scripts/<tekstbestand>.txt

→ ~/scripts.arch/<jaartal>/<script>.sh/<script>-<versiedatum>-<versienummer>.sh
→ ~/scripts.arch/<jaartal>/<tekstbestand>.txt/
<tekstbestand>[-<versiedatum>-<versienummer>].txt
N.B. <script> betreft een script, installatiebestand, of instellingsbestand.
Karel Zimmer

Pagina 1 van 6

Checklist archiveren
A. Dagelijkse verwerking (vervolg)

14-11-2016
VOORBEELD van een checklist en een script

1. Afdrukken als PDF in gedit
vanuit gedit afdrukken

~/scripts/backup.sh

naar bestand

→ ~/Documenten/backup.sh.pdf

2. Exporteren als PDF in LibreOffice
vanuit LibreOffice exporteren

als PDF

~/Documenten/Checklists/Checklist installatie Ubuntu 12.04 LTS desktop PC01.odt
→ ~/Documenten/Checklists/Checklists/Checklist installatie Ubuntu 12.04 LTS desktop PC01.pdf
3. Script deploy
verplaatst

naar

~/Documenten/Checklists/Checklist installatie Ubuntu 12.04 LTS desktop PC01.pdf → ~/Documenten/Checklists/pdf
~/Documenten/backup.sh.pdf
→ ~/scripts/pdf
kopieert

naar

~/Documenten/Checklists/Checklist installatie Ubuntu 12.04 LTS desktop PC01.odt → ~/uploads/data/linux
~/scripts/backup.sh
→ ~/uploads/data/linux
~/Documenten/Checklists/pdf/Checklist installatie Ubuntu 12.04 LTS desktop PC01.pdf
→ ~/uploads/data/linux/pdf
~/scripts/pdf/backup.pdf
→ ~/uploads/data/linux/pdf
archiveert

~/scripts/backup.sh

als

→ ~/scripts.arch/2013/ backup.sh/
backup-2013-04-14-7.11.0.sh

N.B. – Het <versienummer> en <versiedatum> haalt script deploy uit het bestand.
Een extra niveau <jaartal> bij map scripts.arch i.v.m. de vele scriptversies.
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Checklist voor het archiveren van checklists, scripts, en overige bestanden.
Eerst werd de dagelijkse verwerking beschreven onder A. Dagelijkse verwerking, nu het archiveren onder B. Archiveren.
Het archiveren wordt ongeveer eens per 2 jaar uitgevoerd, als er een nieuwe Ubuntu LTS-versie wordt geïnstalleerd, of wanneer een
script niet (meer) wordt gebruikt.
B. Archiveren
1. Mappen aanpassen
Automatisch, script archive
verplaatst

~/uploads/data/linux/<checklist>.odt
~/uploads/data/linux/<script>.sh
~/uploads/data/linux/<tekstbestand>.txt
~/uploads/data/linux/pdf/<checklist>.pdf
~/uploads/data/linux/pdf/<script>.sh.pdf
~/uploads/data/linux/pdf/<tekstbestand>.txt.pdf

naar

→
→
→
→
→
→

~/uploads/data-archief/linux-archief/<Ubuntu-versie>
~/uploads/data-archief/linux-archief/<Ubuntu-versie>
~/uploads/data-archief/linux-archief/<Ubuntu-versie>
~/uploads/data-archief/linux-archief/<Ubuntu-versie>/pdf
~/uploads/data-archief/linux-archief/<Ubuntu-versie>/pdf
~/uploads/data-archief/linux-archief/<Ubuntu-versie>/pdf

verwijdert

~/Documenten/Checklists/<checklist>.odt
~/Documenten/Checklists/<tekstbestand>.txt
~/Documenten/Checklists/pdf/<checklist>.pdf
~/Documenten/Checklists/pdf/<tekstbestand>.pdf
~/scripts/<script>.sh
~/scripts/pdf/<script>.sh.pdf
N.B. <script> betreft een script, installatiebestand, of instellingsbestand.
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1. Mappen aanpassen (vervolg)
Handmatig, komt zelden voor
kopieer of verplaats indien versie-afhankelijk

~/uploads/data/linux/<script>.sh
~/uploads/data/linux/<tekstbestand>.txt
~/uploads/data/linux/pdf/<script>.sh.pdf
~/uploads/data/linux/pdf/<tekstbestand>.txt.pdf

naar

→
→
→
→

~/uploads/data-archief/linux-archief/<Ubuntu-versie>
~/uploads/data-archief/linux-archief/<Ubuntu-versie>
~/uploads/data-archief/linux-archief/<Ubuntu-versie>/pdf
~/uploads/data-archief/linux-archief/<Ubuntu-versie>/pdf

N.B. <script> betreft een script, installatiebestand, of instellingsbestand.
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B. Archiveren (vervolg)

14-11-2016
VOORBEELD van een checklist, een installatiebestand, en een instellingsbestand

1. Mappen aanpassen
Automatisch, script archive
verplaatst

naar

~/uploads/data/linux/Checklist installatie Ubuntu 12.04 LTS desktop PC01.odt
→ ~/uploads/data-archief/linux-archief/Ubuntu 12.04
~/uploads/data/linux/install-Ubuntu-12.10-desktop-PC01.sh
→ ~/uploads/data-archief/linux-archief/Ubuntu 12.04
~/uploads/data/linux/setup-Ubuntu-12.10-desktop-PC01.sh
→ ~/uploads/data-archief/linux-archief/Ubuntu 12.04
~/uploads/data/linux/pdf/Checklist installatie Ubuntu 12.04 LTS desktop PC01.pdf
→ ~/uploads/data-archief/linux-archief/Ubuntu 12.04/pdf
~/uploads/data/linux/pdf/install-Ubuntu-12.10-desktop-PC01.sh.pdf
→ ~/uploads/data-archief/linux-archief/Ubuntu 12.04/pdf
~/uploads/data/linux/pdf/setup-Ubuntu-12.10-desktop-PC01.sh.pdf
→ ~/uploads/data-archief/linux-archief/Ubuntu 12.04/pdf
verwijdert

~/Documenten/Checklists/Checklist installatie Ubuntu 12.04 LTS desktop PC01.odt
~/Documenten/Checklists/pdf/Checklist installatie Ubuntu 12.04 LTS desktop PC01.pdf
~/scripts/install-Ubuntu-12.10-desktop-PC01.sh
~/scripts/setup-Ubuntu-12.10-desktop-PC01.sh
~/scripts/pdf/install-Ubuntu-12.10-desktop-PC01.sh.pdf
~/scripts/pdf/setup-Ubuntu-12.10-desktop-PC01.sh.pdf
Handmatig, komt zelden voor
kopieer of verplaats indien versie-afhankelijk

~/uploads/data/linux/fixica.sh
~/uploads/data/linux/pdf/fixica.pdf
~/uploads/data/linux/Compiz-keys.txt
~/uploads/data/linux/pdf/Compiz-keys .pdf
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naar

→
→
→
→

~/uploads/data-archief/linux-archief/Ubuntu 11.04
~/uploads/data-archief/linux-archief/Ubuntu 11.04/pdf
~/uploads/data-archief/linux-archief/Ubuntu 10.10
~/uploads/data-archief/linux-archief/Ubuntu 10.10/pdf
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B. Archiveren (vervolg)
2. Website aanpassen
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Wijzig met Bluefish linux.html en linux-archief.html in ~/uploads/site/html/.
Verplaats bij het archiveren van een enkele computer zoals PC06 een rij ( <tr>…</tr>), en verplaats bij een distributie upgrade
zoals Ubuntu 12.04 LTS naar 14.04 LTS een hele tabel ( <table>…</nav>) van linux.html naar linux-archief.html.
Wijzig in linux-archief.html href="../data/linux/ naar href="../data-archief/linux-archief/<Ubuntu-versie>/.
(Voorbeeld: href="../data/linux/ → href="../data-archief/linux-archief/Ubuntu%2012.04/)
Start FileZilla en verwijder in map data de map linux (script deploy maakt het weer in orde).

3. Wijzigingen doorvoeren
3.1.

Voer script deploy uit.
Volg de aanwijzingen van het script.

Einde checklist.
Deze checklist is gemaakt door Karel Zimmer (karelzimmer.nl, info@karelzimmer.nl).©

© Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal licentie.
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