
Micro Focus Vibe Desktop – gyakori 
kérdések
Tudnivalók
A Micro Focus Vibe Desktop szoftver használatát igyekeztünk a lehető legegyszerűbbé tenni, de 
vannak bizonyos működési jellemzői, amelyeknek ismeretével sok időt és esetleges bosszúságot 
spórolhat meg:

Mentettem a dokumentumomat, de amikor újra megnyitom, a változtatásaim nincsenek benne. 
Mi ennek az oka? 

Az Ön által végzett módosításokat valószínűleg a dokumentum helyi példányaként (fájlnév 
(felhasználónév ütközést okozó példánya - dátum).doc) mentette a rendszer. A következő 
részben talál tájékoztatást arról, hogyan történhetett ez, illetve milyen lépéseket tehet most.

Honnan került elő egy fájlnév (felhasználónév ütközést okozó példánya - dátum).doc 
nevű fájl? 

Ha egy dokumentum szerkesztését egyidejűleg több helyről is végzik, akkor az eredeti fájlnév alatt 
csak az elsőként mentett és bezárt fájlt lehet tárolni, illetve a Vibe rendszerébe feltölteni. A fájl többi 
változatát a rendszer más névvel menti és tölti fel a Vibe-ba. Csak az eredeti fájl őrzi meg a fájl 
hozzászólásait és megosztási információit.

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 
tevékenységek területet (ennek módját a Gyorskalauz a Windowshoz készült Micro Focus Vibe 
Desktop alkalmazáshoz (http://www.novell.com/documentation/vibe4/vibe4_qs_desktop/data/
vibe4_qs_desktop.html) vagy a Gyorskalauz a Machez készült Micro Focus Vibe Desktop 
alkalmazáshoz ismerteti). (http://www.novell.com/documentation/vibe4/vibe4_qs_desktopmac/data/
vibe4_qs_desktopmac.html)

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 Gyorskalauz a Windowshoz készült Micro Focus Vibe Desktop 
alkalmazáshoz (http://www.novell.com/documentation/vibe4/vibe4_qs_desktop/data/
vibe4_qs_desktop.html) vagy a Gyorskalauz a Machez készült Micro Focus Vibe Desktop 
alkalmazáshoz (http://www.novell.com/documentation/vibe4/vibe4_qs_desktopmac/data/
vibe4_qs_desktopmac.html) című dokumentum tudnivalóit.

Amikor az asztalról húzással próbálok dokumentumot másolni a Vibe Desktop szoftverbe, a 
dokumentum áthelyeződik az asztalról. Mi ennek az oka? 
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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.

1 Jogi megjegyzés
A jogi megjegyzésekkel, védjegyekkel, jogi nyilatkozatokkal, garanciákkal, szerzői jogokkal, FIPS-
kompatibilitással, exportálási és egyéb felhasználási korlátozásokkal, illetve az USA kormányát 
megillető jogokkal kapcsolatban lásd: https://www.microfocus.com/about/legal/.
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