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23/09/09 - Migració de Thunderbird de windows vista/XP a windows 7

Encara no us ho he comentat però fa uns dies que he migrat a Windows 7,
concretament Windows 7 professional.L'estic testejant per a fer-vos-en 5 cèntims.
La meva impressió fins ara és força satisfactòria. No és perfecte, però es pot
treballar i el consum de RAM és raonable per a un sistema microsoft. (encara que
només arrencar ja consumeix 3 vegades més memòria que el meu Ubuntu Linux).
He hagut per tant de moure diversos programes, i us explico com moure les
configuracions i els correus de Thunderbird des de l'antic ordinador/windows al nou.
En primer lloc instal·lem Thunderbird al nou ordinador.
No configurem cap compte de correu.
Ens haurà creat una carpeta a:
C:\Users\Carles\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\

I hi haurà els fitxers:
profiles.iniArrayregistry.dat

I una carpeta anomenada:
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aleatori.default
Per exemple: 7xn8ay2i.default
També ens haurà creat una carpeta a:
C:\Users\Carles\AppData\Local\Thunderbird\Profiles\

amb el mateix nom aleatori.default
Comencem la migració:
0) Tancar Thunderbird si era obert.
1) copiem els arxius de la instal·lació anterior:
C:\Users\Carles\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\profiles.
iniArrayC:\Users\Carles\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\r
egistry.dat

a la mateixa carpeta de la nova instal·lació.
Com els fitxers ja existeixen, els podem trepitjar, o bé renomenar-los per quelcom
similar a: profile.ini-original i registry.dat-original
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L'arxiu profile.ini conté bàsicament el nom del directori del perfil.No cal editar aquest
arxiu.
El mostro tan sols a efectes informatius per a usuaris avançats.
Nota: El directori Users pot dir-se Usuaris o diferent (la seva versió traduïda)
depenent de la llengua en que estigui instal·lat el vostre Windows.
Tingueu present que el directori C:\Users\AppData és un directori ocult.
Haureu d'activar que es vegin els arxius ocults i de sistema per a poder veure-la i
copiar-la des de l'explorador.
Això es fa des del panell de control.
Per a veure-la des de msdos:
dir c:\Users /AH

En el cas de Windows XP el directori és:
C:\Documents & Settings\nom_d_usuari\Application Data\

2) Moure (o copiar) el contingut de la carpeta de l'instal·lació antiga:
C:\Users\Carles\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles

al nou sistema.
El que esteu copiant són els directoris com per exemple:
C:\Users\Carles\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\7xn8ay2i.
default

Aquest és el directori que conté tot el vostre correu.
3) Moure (o copiar)
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C:\Users\Carles\AppData\Local\Thunderbird\Profiles

Amb això haureu mogut tot el vostre correu de diferents contes, les vostres regles
anti-spam, les regles de redirecció (enviar el mail que contingui aquestes paraules o
aquest destinatari a aquella carpeta...).
Per a copiar els plugins haureu de copiar el directori:
C:\Users\Carles\AppData\Local\Thunderbird\Mozilla Thunderbird

Si bé jo no us recomano copiar els plugins sinó instal·lar de nou en net el plugins
que us calgui.
Traduir a l'Anglès. Translate to English

Compartir: ||

