Sikkerhedskopier til USB eller ekstern harddisk

1. Åbn programmet Sync Toy
og klik på Create New Folder Pair
I dette eksempel vil jeg vise,
hvordan man laver en sikkerhedskopi af mappen Dokumenter.
Derfor klikker jeg på Browse…
her til venstre og finder mappen
Dokumenter på min pc.
Left Folder repræsenterer
altid pc’en og Right Folder USB’en
eller den eksterne harddisk.
Ovre til højre opretter jeg
en ny mappe på USB-mediet, som jeg også kalder Dokumenter.
Til slut klikkes på Next
Denne procedure med at lave et nyt ”Folder Pair”, altså bestemme, hvor på USB-mediet en
sikkerhedskopi skal gemmes, er kun nødvendig første gang man sikkerhedskopierer indholdet af en
bestemt mappe.

2. I den nye rude skal du vælge hvilken måde
sikkerhedskopien skal laves på.
Synchronize laver helt ens mapper på pc’en og
USB-mediet. Hvis noget er slettet det ene sted, bliver
det også slettet det andet sted, og nye filer det ene
sted oprettes på det andet sted.
Echo: Ændringer på pc’en gentages på USB-mediet,
dvs nye filer bliver overført, mens filer, der er slettet
siden sidste sikkerhedskopiering, også bliver slettet
på USB-mediet.
Contribute: Nye filer på pc’en kopieres til USB-mediet,
mens filer, der er slettet på pc’en siden sidste sikkerhedskopiering, ikke slettes på USB-mediet.

Brug Contribute ved din sikkerhedskopiering. Ved de andre kopieringsmuligheder risikerer du at
komme til at slette noget i sikkerhedskopien, som du troede var sikret.

3. Giv det nye ”Folder Pair” et passende navn og
skriv det her.
Det er det navn du skal klikke på, næste gang du
vil lave en sikkerhedskopi af dine Dokumenter.
Hvis du vil lave en sikkerhedskopi af dine billeder,
skal du gentage fremgangsmåden, som netop er beskrevet.

Klik derefter på Finish.

4. For at sætte sikkerhedskopieringen
i gang klikker du på Run
Næste gang du skal sikkerhedskopiere
noget, behøver du ikke lave ”Folder Pair”,
De ”Folder Pair”, som du tidligere har
oprettet står her.
Du kan se, at jeg allerede har oprettet
”Folder Pair” for Billeder og Dropbox.

