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Huomautus

Ei ole ainoa (oikea) tapa – on vain minun 
käytäntöni 

Optimoitu valokuviin liittyvien tiedostojen 
varmistukseen 

Mainituille laitteille ja ohjelmistoille on 
vaihtoehtoja

Voi sen tehdä hyvin ja yksinkertaisemminkin



  

Kovalevyt hajoavat, ja muutakin voi 
sattua...

Joskus kovalevy rikkoontuu varmasti

Jokin muukin laite voi rikkoutua

Tai tiedostot voivat korruptoitua

(Ja itsekin voin tehdä virheitä:-)

Milloin se tapahtuu sitä ei voi arvata

Paras varautua siihen varmuuskopioinneilla



  

Varmuuskopiot – VANHA systeemi

● Varmuuskopiontia varten koneen 

sisällä riittävän iso kovalevy

● Ulkoinen kovalevy telakassa, 

jonka voi viedä talteen muualle

● Lisäksi toinenkin ulkoinen USB-kovalevy, 

     jonka myös voi viedä talteen muualle



  

Varmuuskopiot – nykyinen systeemi

● Verkkolevypalvelimella kaikki data

● Levypalvelimella 2 levyä RAID 1 -peilauksella

● Lightroom catalog PC:n SSD-levyllä

● Ulkoinen kovalevy telakassa, 

jonka voi viedä talteen muualle

● Lisäksi toinenkin ulkoinen USB-kovalevy, 

     jonka myös voi viedä talteen muualle



  

Varmuuskopiot – RAID 1 levypalvelimelle

Verkkolevypalvelin
2 levyä RAID 1

https://fi.wikipedia.org/wiki/RAID_(tietotekniikka)

HUOM. Levypalvelimen rikkoutumi-
nen voi estää tietojen saamisen 
molemmilta RAID 1 -levyiltä

RAID 1: molemmilla levyillä 
sama sisältö automaattisesti



  

Varmuuskopiot pilveen osittain

Tuoreet kuvatiedostot 
ja dokumentit ym. 
Dropbox-pilveen



  

Dataan pääsy laiteriippumattomasti

Pääsy muista koneista
Ja mobiililaitteista

Pääsy muista koneista
Ja mobiililaitteista



  

Prosessi
● Varmuuskopiot aina kahdessa, mieluiten kolmessa

paikassa ennen kuin tuhoan kuvat muistikortilta

● Varmuuskopiot otan Lightroomiin viennin, ensimmäisen 
karsimisen ja kuvatiedostojen uudelleennimeämisen jälkeen

● Lightroomilla voisi suoraankin ottaa kopiot toisellekin levylle, 
mutta en sitä ominaisuutta käytä

● Ulkoinen kovalevy noin 1 – 2 kertaa vuodessa pankin 
tallelokeroon tai mökille tai muualle

● Ulkoinen levy eri huoneessa tallessa



  

Varmuuskopiosovellus
● Allway Sync  https://allwaysync.com 

– Pienten tietomäärien kopiontiin ilmainen
● Noin 26 $ Allway Sync pro

– Manuaalinen ajoitus

– Ajastettuna, esim. Viikottain

– Tai kun kytkee tietyn ulkoisen kovalevyn

● Dropbox  https://www.dropbox.com  

– Minä kopioin tuoreet (alle 6 kk) valokuvat Dropboxiin

– Käytännössä kaikki 1-2 v tuoreemmat Dropboxissa

– Allway Sync'in avulla lähes päivittäin

– Voin viivästää näin ulkoisille levyille kopiointia

– “Varmistuksen varmistus”

https://allwaysync.com/
https://www.dropbox.com/


  

Tarkemmin

● Synkronoin varmuuskopionnissa 
aina vain yhteen suuntaan

● En synkronoi 

varmuuskopiointilevylle 

enkä Dropboxiin 

tiedostojen poistoja (roskaa kertyy)
● En koskaan muuta alkuperäisiä 

kuvatiedostoja – käytän Lightroomia
● Lightroomin tietokannasta (catalog) 

otan myös usein ja säännöllisesti 
varmuuskopiot



  

Allway Sync -esimerkki



  

Varmuuskopiosovellus 2
● Lightroom CC (ei siis LR Classic CC)

– Automaattisesti kaikki Adoben CC-pilvessä

– Minä käytän ainoastaan puhelimella otettuihin kuviin

– Lisäksi myös Google Photos (Google Kuvat)



  

Online-vaihtoehtoja esimerkiksi
● Online backup -sovellukset

– Vaihtoehtoja on useita
– Itse en käytä, olen vain kokeillut
– Tosin Dropbox on myös online backup -sovellus

● Paikat kuvien jakamiseen joita voi hyödyntää myös 
vamuuskopiointiin

– Kuvat.fi
– Google Photos / Google Kuvat



  

Pilvitallannustilaa tarjoavat

● Useita palveluita, mm.:
– Dropbox (2-16 GB ilmaiseksi)
– Box (vain maksullinen)
– Google Drive (15 GB ilmaiseksi)
– Apple iCloud (5 GB ilmaiseksi)
– Mega (15 GB ilmaiseksi)
– OneDrive (15 GB ilmaiseksi)

● Lähde Wikipedia: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_file_hosting_services

En tarkistanut 
2022

https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_file_hosting_services


  

Mitä sovelluksia esim. tarkistaisin

Em. lisäksi:



  

Linkkejä

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_backup_software 

https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_online_backup_services 

https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_file_synchronization_soft
ware
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_file_hosting_services 

https://en.wikipedia.org/wiki/RAID 
https://fi.wikipedia.org/wiki/RAID_(tietotekniikka)

https://kuvat.fi/ 
https://photos.google.com/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_backup_software
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_online_backup_services
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_file_synchronization_software
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_file_synchronization_software
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_file_hosting_services
https://en.wikipedia.org/wiki/RAID
https://fi.wikipedia.org/wiki/RAID_(tietotekniikka
https://kuvat.fi/
https://photos.google.com/


  

Kiintolevytelakoita
Useita erilaisia “te-
lakoita” kiintolevyjen 
tietokoneeseen 
liittämiseksi
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