Backup and Sync from Google Drive
Първоначална настройка
1. Свалям/ инсталирам Back up and Sync от следния линк:
https://www.google.com/drive/download/backup-and-sync/
2. Изскача автоматичен прозорец и кликаш върху Get Started.
3. Влизам в профила, от който искам да взема информацията.
4. Може да се наложи да се кликне върху Got It.
5. Опцията “Choose folder back up” - тук могат да се качват автоматично
файлове в Облака за резервно копие, което да не се променя. Ако няма нищо
за back up, махам всички отметки и избирам “Next”. (Може да се повтори
стъпка 4)
6. Sync My Drive to this Computer
7. Избирам от опциите (да се провери дали има достатъчно свободно
пространство в хард диск)
- всички папки и файлове;
- само тези, които искам да се появят на компютъра чрез отметки, които им
слагам (всички файлове, които не са в папки ще се синхронизират
автоматично).
6. Start
7. Появява се една папка Google Drive на компютъра (излиза в ляво в менюто)
и в нея се появяват всички данни от Облака
8. В стартовата лента долу вдясно се появява символ облаче.
9. Ако нещо трябва да се качва в Диск, то може да се постави във въпросната
папка и то ще бъде автоматично качено.
10. Изчаква се долу вдясно на екрана в диалоговия прозорец да се появи
надпис “Sync Complete”. Това означава, че всичко, което е в папката, съвпада
100% с това, което е в Диск на сървърите на Гугъл (в браузъра).
Промяна на настройки
1. Натиска се върху иконката на клиента (облакът в долния десен ъгъл на
стартовата лента)
2. Избират се 3-те точки в десния ъгъл на прозорчето, което се показва
3. Натиска се върху опцията Preferences (Предпочитания)
4. В подходящата секция се избират подходящите настройки - например, в
секцията за Синхронизация се слагат отметки на папките, които да
започнат да се синхронизират или да се избира “Sync all files and folders”, за
да се свали всичко
5. Запазват се промените

Няколко бележки:

-

-

-

Ако се казват няколко гигабайта информация е препоръчително да се
ползва този софтуер - ако бъде прекъснат той, когато стартира отново, ще
започне от там, докъдето е стигнал
Ако файл или папка се извади от папката на компютър и се премести
например на десктопа на компютъра, Диск и софтуера смятат, че този файл
или папка са изтрити и ще бъде изтрито И от Диск в облака (браузъра)
Ако нещо бъде изтрито чрез/заради Backup and Sync софтуерът, това нещо
ще бъде в кошчето на съответния интерфейс (recycle bin на компютъра и
кошчето на Диск в браузъра).

