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MySQL back-ups 

  

Inleiding 

Iedereen begrijpt dat het een must is om een back-up te hebben van alle relevante bestanden. In 

aanvulling daarop adviseren we om ook een dagelijkse back-up van de MySQL databases te maken.  

Met MySQLbackupSystray maakt u dagelijks, geheel automatisch, back-ups van één of meer WinVIS® 

databases. De inhoud van een database wordt naar een bestand weggeschreven. Back-upt u meer 

dan één database, dan maakt het programma per database een back-upbestand aan. 

Het tijdstip van de dagelijkse back-ups is instelbaar en de back-uplokatie voert u in principe eenmalig 

in, maar kunt u eenvoudig wijzigen. 

Plaats bij voorkeur de snelkoppeling voor mysqlbackupsystray.exe in de groep Windows Opstarten. 

Hierdoor wordt het programma automatisch geladen bij het (her)starten van Windows. 

Het programma mysqlbackupsystray.exe wordt geladen in het zgn. systeemvak (of systray bij een 

Engelstalige Windows versie), rechtsonder in het scherm. Het neemt erg weinig geheugenruimte in 

(typisch zo’n 600 Kb in rust)  en het geeft zo goed als geen extra systeembelasting. Alleen tijdens het 

back-uppen vraag het programma wat meer, maar ook dat zal nauwelijks merkbaar zijn. 

 

Wanneer u de muisaanwijzer op het icoontje plaatst, krijgt u kort in beeld wanneer de back-up zal 

starten.  

Het programma kent verder slechts twee schermen, die u kunt kiezen met (1) de linker muistoets en 

(2) de rechter muistoets. 
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1. Instellingen 

Door met de linkermuisttoets op het icoon in het systeemvak te klikken komt het scherm m.b.t. de 

instellingen in beeld: 

 

Het programma is in eerste instantie bedoeld voor de database administrators, applicatiebeheerders 

en/of systeembeheerders. Daarom is het ook logisch dat vertrouwlijke gegevens zoals gebruikers-

naam en wachtwoord in dit programma zichtbaar en leesbaar zijn. 

Starttijd:  Dit is het tijdstip waarop de back-ups dagelijks worden uitgevoerd. In bovenstaand 

voorbeeld zijn er vier databases, die achter elkaar worden gemaakt, beginnend om 

15:53 uur. 

Folder:   Dit is de folder waarin de back-ups komen te staan. Iedere back-up heeft een unieke 

bestandsnaam, bestaande uit naam van de database en een code die uit de datum en 

de actuele tijd is afgeleid:  

 

Programma: Dit is het volledige pad, waar het MySQL bestand mysqldump.exe geïnstalleerd staat 

op uw server of hoofdcomputer, plus de bestandsnaam mysqldump.exe zelf. 
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Database(s): Hier kunt u de naam of de namen invoeren voor de te back-uppen databases. 

Gebruiker: Dit is de naam van de gebruiker, die het recht heeft om de database te kunnen 

gebruiken. Uiteraard moet de gebruiker het recht hebben om in alle tabellen te 

kunnen voor een volledige back-up. U kunt ook de zgn. root gebruiker hier gebruiken, 

wanneer deze op uw systeem gebruikt wordt.  

Wachtwoord: Iedere database gebruiker (ook de zgn. root gebruiker) moet inloggen met een 

wachtwoord. Ditzelfde wachtwoord hebben we hier nodig om te kunnen back-

uppen.  

Server: In dit veld voert u de naam of het IP-adres van de MySQL server in. Alleen wanneer u 

de back-up op de server zelf maakt, zou u hier ook de waarde ‘localhost’ kunnen 

gebruiken. 

NB:  Het programma gaat ervan uit dat alle databases met dezelfde gebruikersnaam en 

hetzelfde wachtwoord toegangkelijk zijn. De namen van de databases moeten met 

een komma van elkaar gescheiden zijn, zoals in het schermvoorbeeld ook te zien is. 

 

Door te klikken op ‘Opslaan’ worden de instellingen opgeslagen en direct actief. Door op ‘Annuleren’ 

te klikken worden de wijzigingen niet opgeslagen. In beide gevallen sluit u het scherm, maar het 

programma blijft actief. Het klikken op het rode kruisje rechtsboven heeft dezelfde werking als het 

klikken op ‘Annuleren’. 

De instellingen worden bewaard in het bestand mysqlbackup.ini, in dezelfde folder waarin ook het 

programma mysqlbackupsystray.exe staat. 
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2. MySQL Back-ups 

Door met de rechtermuisttoets op het icoon in het systeemvak te klikken komt het tweede scherm in 

beeld: 

 

 

Om het programma (en het maken van dagelijkse back-ups) te stoppen klikt u op de rode knop 

“MySQL  Back-ups stoppen”.  

Door op ‘Annuleren’ of op het rode kruisje rechtsboven te klikken wordt het programma toch niet 

afgesloten en worden de back-ups volgens de instellingen gemaakt. 
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3. MySQL Restore 

Een back-up zonder restore heeft natuurlijk geen waarde. Omdat MySQL m.b.v. mysqldump.exe zelf 

de feitelijke backup maakt, zijn de backupbestanden met diverse programma’s en tools (o.a. Navicat) 

terug te zetten. 

Omdat het terugzetten van een backup niet zomaar kan gebeuren, zult u hier aandacht voor moeten 

hebben. Waarom is het nodig? Moet de gehele database of slechts enkele tabellen teruggezet 

worden? Kortom: deze handmatige actie is niet te automatiseren en is daarom ook niet in dit 

programma opgenomen. 

NB: Zet nooit zomaar een backup terug! Alle reeds aanwezige data in de desbetreffende database 

worden immers verwijderd. Soms is het voldoende om alleen één specifieke tabel terug te zetten. 

Ook hiervoor zijn de backupbestanden - na enkele aanvullende handelingen – geschikt. 

Onderstaand een voorbeeld voor een commando dat in een DOS-box ingevoerd kan worden: 

mysql -u root -pwachtwoord test < x:\dump.sql (wachtwoord vervangen door het “echte 

wachtwoord) 

of:  

mysql -u root -p test < x:\dump.sql  (wachtwoord hierna intypen zodra MySQL 

hierom vraagt) 

MySQL zal het importbestand vervolgens importeren. Je krijgt helaas geen voortgangsindicatie te 

zien, zodat je handmatig moet controleren of de backup gereed is. Je kunt dit herkennen aan de 

command prompt, die weer verschijnt zodra de restore uitgevoerd is. 

NB: Ga voor het invoeren van het mysql commando in de DOS-box naar de directory waarin 

mysql.exe staat! 

NB: Om MySQL fout 1406 “data too long for column…” te voorkomen bij gebruik van speciale tekens 

(bv. “é”) kunnen we twee oplossingen aandragen: 

a. een regel toevoegen aan het sql bestand: 

SET NAMES UTF8; 

b. het MySQL configuratiebestand my.ini aanpassen: 

# CLIENT SECTION  

[mysql] 
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# default-character-set=latin1 

default-character-set=utf8 
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4. Document revisiehistorie 

2019-01 eerste versie helpdocument 

2019-02 restore informatie toegevoegd 

 


