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Ez az, amikor óvatosnak kell lenned, az enter 
lenyomása előtt nagyon figyelj.

Most átmozgatjuk a rejtett könyvtárat a jelenlegi e-
mailkliensedből az Interlink rejtett könyvtárába. Ezzel 
egy időben átnevezzük a .fossamail, 
vagy .thunderbird könyvtárat interlink-re.

Most utoljára GYŐZŐDJ MEG ARRÓL, HOGY 
MENTETTED AZ INFORMÁCIÓIDAT MIELŐTT 
VÉGREHAJTANÁD EZT A LÉPÉST!

Jelőld ki a .fossamail, vagy a .thunderbird könyvtárat. 
Ismét LÁSD a pontot a könyvtár neve előtt. Mivel az 
e-mail kliensem a fossamail, én a .fossamail 
könyvtárat fogom használni. Nézd meg, hogy a home 
könyvtáradban állsz-e.

A Thunderbirdét .thunderbird-nek nevezik. VEDD 
ÉSZRE a pontot a könyvtár neve előtt. Ez egy rejtett 
könyvtár a home könyvtáradban. Fossamailnél ezt a 
könyvtárat .fossamail-nek hívják. Ismét csak LÁSD a 
pontot a könyvtár neve előtt.

Mindenek előtt készítsük el az interlink rejtett 
könyvtárát. Nyiss egy konzolt. A prompt-nál írd be a 
következő parancsot:

mkdir .'binary outcast' <enter>

Ez elkészíti az interlink szükséges rejtett könyvtárát. 
Ha már elkészítetted az új könyvtárat, valami ehhez 
hasonlót kell látnod, amikor beírod az ls -la parancsot 
a konzol ablakában. 

Látnod kell a felsorolásban az új könyvtáradat, ahogy 
a listámban lent.

Írta: David Moore (Mr Cranky Pants - YouCanToo)

Szóval eleged van a Thunderbird használatával járó 
gondokból, vagy valami új kellene a támogatás nélkül 
maradt Fossamail lecserélésére? Lépj be az Interlink 
levelező és hír kliensbe, ami a Mozilla-forrású 
közösségi kódon alapul és a Unified XUL platformra  
épül.

Az Interlink egyaránt működik 32 és 64 bites 
Windowson, valamint 64 bites Linux disztribúción, de 
a 32 bitesen NEM és a honlapja szerint nem is lesz 
támogatás. Köszönhetően félelmet nem ismerő 
vezetőnknek Texstarnak, nem kell letölteni és 
befordítani. Texstar készített már hozzá RPM-et és 
Synaptic-ban várja a telepítést. Csak keress rá az 
interlink-re synapticban és jelöld ki telepítésre. Ilyen 
könnyű.

A nehezebbik rész a felhasználói fiók(ok) beállítása 
és a régi e-mailek mentése, és esetleg Interlinkbe 
kapcsolása. Szerencsére egy kicsit 
fájdalommentesebbé tehetjük néhány egyszerű 
lépéssel. Akkor lássunk is hozzá.

Az Interlink legyen telepítve Synaptic 
csomagkezelővel. Oké, most hogy van telepített 
Interlink, nekiláthatunk a munkának.

Először és mindenek előtt legyen mentésed a 
fontosabb információidról. Ha még nem lenne, 
most mindenképpen tedd meg. Igen, valóban 
hangsúlyozzuk a megelőző mentést. Ne aggódj, 
megvárunk. Oké, üdv ismét. Megcsináltad a 
mentést, nemde?

Most nekilátunk, az általad használt e-mailklienstől 
függően a Fossamail, vagy a Thunderbird rejtett 
könyvtárának és fájljainak átmozgatásához.
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Írd be a következő parancsot a Konsole ablakába:

Fossamail-hez ezt használd:

mv .fossamail/ .binary\ outcast/interlink <enter>

Thunderbirdhöz pedig ezt:

mv .thunderbird/ .binary\ outcast/interlink <enter>

Most kell legyen egy interlink könyvtárnak a .binary 
outcast könyvtárban, valahogy így:

Most jön az igazság pillanata. A PC Startmenü → 
Internet részében indítsd el az Interlink Email klienst.

Ha minden jól ment, akkor ismerős könyvtár 
szerkezete(ke)t láthatsz. Ne aggódj, kell egy kis idő, 
amíg az interlink elindul. Ha már egyszer elindult, és 
kér egy fiók beállítását, akkor valami elromlott. 
SEMMIKÉPPEN SE állíts be fiókot a beállító oldalon. 
Zárd be a programot és körültekintően ellenőrizd az 
összes előbb végrehajtott műveletet. Remélhetőleg 
készítettél mentést az információidról mielőtt ezt 
elindítottad volna. Emlékezz, figyelmeztettelek!

Úgy találtam, hogy egyes gépeimen a levelek első 
ellenőrzésekor jelszót kért, más rendszeren pedig 
nem. Esetleg panaszkodhat, ha valamilyen speciális 
kiegészítőt alkalmaztál Thunderbirdben. Nem 
mindegyik Thunderbird kiegészítő kompatibilis.
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