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A Novell Vibe Desktop szoftvert megpróbáltuk minél könnyebben használhatóvá tenni, de vannak
jellegű működések, amelyekről érdemes tudni, mert időtakarékosságot és az esetleges
kudarcélmények elkerülhetőségét jelentik:
Miért jelennek meg újra a fájlok, amelyeket törlök a Vibe Desktop szoftverben?
Amikor a fájlokat a Vibe Desktop szoftverben törli a felhasználó, a fájl nem törlődik a Vibe‐
webhelyről. A fájlok következő szinkronizálásakor a törölt fájl a Vibe‐webhelyről szinkronizálódik a
Vibe Desktop szoftverbe. A fájlok törléséhez a Vibe‐webhelyhez böngészőből kell hozzáférni.
A Vibe Desktop szoftverben létrehozott mappám miért nem jelenik meg a Vibe‐webhelyen?
A mappák szinkronizálása egyirányú, a Vibe‐webhelyről a Vibe Desktop szoftver felé történik. Ha a
Vibe Desktop szoftverben hoz létre mappát, az nem szinkronizálódik a Vibe‐webhellyel. Mappák
létrehozásához a Vibe‐webhelyhez böngészőből kell hozzáférni.
Mentettem a dokumentumomat, de amikor újra megnyitom, a változtatásaim nincsenek benne.
Mi ennek az oka?
Valószínűleg a változtatásokat a dokumentum helyi példányaként mentette (fájl_neve - helyi
másolat.doc). A következő részben talál tájékoztatást arról, hogyan történhetett ez, illetve milyen
lépéseket tehet most.
Honnan lett egy fájl_neve - helyi másolat.doc nevű fájlom?
Ez olyan esetekben fordul elő, amikor egy másik felhasználó még az előtt tölti fel a fájl egy új
verzióját, hogy a Vibe Desktop szoftver fel tudná tölteni az Ön saját módosított verzióját. Eben az
esetben nézze meg a fájl mindkét verzióját, és döntse el, hogy szeretné‐e a változtatásait egyesíteni a
Vibe‐kiszolgálón tárolt verzióéval (a fájlt ismét a Vibe‐webhelyen kell módosítani), elveti a saját
változtatásait (törli a helyi példányt), vagy a Vibe‐kiszolgálón található verziót a saját helyi
példányával cseréli le (a helyi példányt helyezze át a munkaállomáson egy másik helyre, nevezze át
úgy, hogy a név azonos legyen a Vibe‐webhelyen található fájl nevével, majd másolja vissza az
eredeti mappába az átnevezett helyi példányt).
Miért nem szinkronizálódnak a változtatásaim a Vibe‐webhellyel?
Ennek többféle oka is lehet. A dokumentum még meg van nyitva az asztalon, egy másik fájl
módosította a fájlt, és emiatt a fájl zárolva van, a Vibe‐webhely éppen nem érhető el, a fájl még nem
szinkronizálódott (a Vibe Desktop szoftver és a Vibe‐webhely közötti szinkronizálás gyakoriságát a
Vibe rendszergazdája állítja be), illetve több egyéb oka is lehet. Ha nem tudja megállapítani, hogy
miért nem szinkronizálódik a dokumentum, nézze meg a Vibe Desktop konzolján a Legutóbbi
tevékenység területet (ennek módját a Novell Vibe Desktop for Windows gyorskalauz (http://
www.novell.com/documentation/vibe34/vibe34_qs_desktop/data/vibe34_qs_desktop.html) vagy a
Novell Vibe Desktop for Mac gyorskalauz (http://www.novell.com/documentation/vibe34/
vibe34_qs_desktopmac/data/vibe34_qs_desktop.html) ismerteti).
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Miért nem tudom szinkronizálni a blogmappámat (illetve a saját Fájlok és Fényképalbum
mappán kívül semmilyen más típusú Vibe‐mappát)?
Csak azokat a Vibe‐mappákat tudja szinkronizálni, amelyek megkövetelik az egyedi fájlnevek
használatát. A Fájlok és a Fotóalbum mappa alapértelmezés szerint előírja az egyedi fájlnevek
használatát. Az egyéb mappák – például a Blog vagy a Wiki mappák nem követelik meg
alapértelmezés szerint az egyedi fájlnevek használatát. Ha ilyen típusú fájlokat szeretne
szinkronizálni, olvassa el a Novell Vibe Desktop for Windows gyorskalauz (http://www.novell.com/
documentation/vibe34/vibe34_qs_desktop/data/vibe34_qs_desktop.html) vagy a Novell Vibe
Desktop for Mac gyorskalauz (http://www.novell.com/documentation/vibe34/
vibe34_qs_desktopmac/data/vibe34_qs_desktop.html) című dokumentum tudnivalóit.
Amikor az asztalról húzással próbálok dokumentumot másolni a Vibe Desktop szoftverbe, a
dokumentum áthelyeződik az asztalról. Mi ennek az oka?
Ez a Windows normál működése abban az esetben, ha az asztal és a szinkronizálási mappa
ugyanazon a meghajtón (például a C: meghajtón) található. A fájl másolásához húzás közben tartsa
lenyomva a Ctrl billentyűt.
Hogyan tudom megváltoztatni, hogy milyen gyakran történjen a fájlok szinkronizálása?
A szinkronizálás időközét csak a Vibe rendszergazdája tudja megváltoztatni. Az alapértelmezett
érték 15 perc.
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Jogi nyilatkozat
A Novell, Inc. nem vállal szavatosságot, jótállást, valamint semmilyen más garanciát és felelősséget a
jelen dokumentáció tartalmára és felhasználására, különös tekintettel a forgalomképességre és a vélt
rendeltetésre vonatkozó törvényi és külön garanciális felelősségekre. A Novell, Inc. fenntartja
továbbá a jogot, hogy a jelen kiadványt bármikor felülvizsgálja és módosítsa bárki és bármilyen
szervezet előzetes értesítésének kötelezettsége nélkül.
A Novell, Inc. nem vállal szavatosságot, jótállást, sem felelősséget semmilyen szoftverrel
kapcsolatban, különös tekintettel a forgalomképességre és a vélt rendeltetésre vonatkozó törvényi és
külön garanciális felelősségekre. A Novell, Inc. fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a Novell‐
szoftverek egyes részeit, illetve akár a teljes szoftvereket anélkül, hogy az ilyen módosításokat
előzetesen be kellene jelentenie bárki vagy bármely szervezet felé.
A jelen Szerződésben érintett termékekre és műszaki információkra az Amerikai Egyesült Államok
exportálási szabályozásai és más országok kereskedelmi törvényei vonatkozhatnak. A Szerződés
elfogadásával tanúsítja, hogy megfelel ezeknek az exportálási szabályozásoknak, és beszerzi a
szükséges engedélyeket vagy minősítéseket a termékek exportálásához, továbbexportálásához vagy
importálásához. Tanúsítja továbbá, hogy a termékeket – az Egyesült Államok exportálási
törvényeivel összhangban – nem exportálja (tovább) az Amerikai Egyesült Államok mindenkori
exportálási tilalmi listáján szereplő szervezeteknek, sem embargóval sújtott vagy terrorizmussal
vádolható országokba. A fentiek mellett tanúsítja, hogy a termékeket nem használja fel tiltott
nukleáris, rakétatechnológiai, illetve vegyi vagy biológiai fegyverkezési célra. A Novell‐szoftverek
exportálásáról a Novell nemzetközi értékesítéssel foglalkozó International Trade Services weblapján
(http://www.novell.com/info/exports/) talál további információt. A Novell nem vállal felelősséget az
exportáláshoz szükséges engedélyek beszerzésének elmulasztásáért.
Copyright © 2012–2013 Novell, Inc. Minden jog fenntartva. A kiadó előzetes írásbeli hozzájárulása
nélkül a kiadvány sem részben, sem egészében nem reprodukálható, nem fénymásolható, nem
tárolható dokumentum‐visszakereső rendszerben, és nem továbbítható.
A Novell védjegyeiről a Novell védjegyeinek és szolgáltatásvédjegyeinek (http://www.novell.com/
company/legal/trademarks/tmlist.html) weblapján tájékozódhat.
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Minden más védjegy a jogtulajdonosának tulajdona.
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