
Čo zálohujem ?

Vytvoril som si zoznam adresárov a súborov, ktoré považujem za dôležité. Takýto zoznam sa mi hodí 
napr. pri nastavovaní zálohovacieho softvéru ale aj pri preinštalovaní OS.

~/Obrázky - okrem iného, tu mám moje a rodinné fotografie, ktoré zachytávajú neopakovateľné 
momenty
~/Video - to isté, čo vyššie a okrem toho tu mám filmy, ktoré stoja za to, aby som si ich pozrel opakovane
~/Dokumenty - tu je ozaj všeličo, ale sú to hlavne moje práce, kedy aj „Štruktúrovaný životopis“ je 
vlastne moja práca. Ak je to zálohované, nemusím to robiť ešte raz.
~/PDF - môj výstupný adresár pre cups-pdf a sem si ukladám aj rôzne články, návody, … vo formáte pdf.
~/MEGA - synchronizačný adresár služby Mega. Ak tam je niekoľko GB dát, nemusím to po inštalácii 
opakovane a prácne sťahovať zo servera, len sa to zo synchronizuje
~/VirtualBox VMs - tu sú všetky vytvorené virtuálne disky, nastavenia k nim, zdielané adresáre
~/.icons - vlastný adresár, zbierka ikon, ktoré som priradil rôznym programom, funkciám, priečinkom, …,
stiahnuté alebo mnou vytvorené
~/.moc - konfiguračné súbory k moc – music on console
~/.mozilla - kompletný firefox s mojím profilom
~/.opera - to, čo aj vyššie
~/.poedit - preklady sw
~/.purple - profil pre pidgin
~/.sw - vlastný adresár so skriptami, spúšťačmi, apps, …
~/.thunderbird - kompletný profil s účtami, správami, adresármi, …., je toho niekoľko GB, opakovane 
sťahovať z poštových serverov je masochizmus
~/.wine - bez komentára
~/.config/xxx - treba si zálohovať hlavne nastavenia k programom, v ktorých ste si nejaké nastavenia 
robili, nie je nutné nechávať všetko, napr.:

• easytag 

• Flavio Tordini - minitube 

• gtk-3.0 - moje šablóny pre tlačiareň 

• KeePass 

• libglabels - moje glabels šablóny 

• sbackup - zálohovací nástroj 

• Synergy - zdieľanie klávesnice a myši 

• Thunar - okrem iného je tu súbor s nastaveniami pre „vlastné akcie“ 

• tomboy 

• yandex-browser-beta 

~/.config/xfce4/panel/ - nastavenia panelov pre xfce
~/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-panel.xml - nastavenia panelov pre xfce

http://www.linux-mint-czech.cz/xfce-pridanie-spustaca-aplikacie-do-menu/
https://wiki.gnome.org/Apps/EasyTAG
http://www.linux-mint-czech.cz/moc-konzolovy-audioprehravac-v-linux-mintu/
http://www.linux-mint-czech.cz/xfce-panelove-variacie/
http://www.linux-mint-czech.cz/jedna-klavesnice-pro-vice-pocitacu/
http://www.linux-mint-czech.cz/sbackup-jednoduche-reseni-zalohovani-vaseho-systemu/
http://www.linux-mint-czech.cz/jak-na-stitky-v-linux-mintu/
http://www.linux-mint-czech.cz/?s=keepass
http://forum.linux-mint-czech.cz/viewtopic.php?f=18&t=2435&hilit=+gtk+3.0
http://flavio.tordini.org/minitube


~/.config/user-dirs.dirs - nastavenie predvolených záložiek v správcovi súborov
~/.local/share/xxx - tiež len to potrebné, napr.:

• gthumb - ak máte vytvorené nejaké katalógy, zbierky v gthumb, sú uložené práve tu 

• keyrings 

• notes - dáta pre Xfce4-notes 

• sbackup 

• tomboy - tu sú dáta pre tomboy sync 

—
Každý si zálohuje adresáre a súbory podľa svojich potrieb. Ja si ich v správcovi súborov označím ešte 
emblémami, aby som na niektorý nezabudol.

http://www.linux-mint-czech.cz/xfce4-notes-synchronizacia-cez-dropbox-a-mega/
http://www.linux-mint-czech.cz/ako-zmenit-standardne-default-zalozky-v-caja/
http://www.linux-mint-czech.cz/wp-content/uploads/2116/10/emblemy.png
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