: Offline files
با استفاده از اﯾن قابليت می توانيم اﯾن امکان را برای کامپيوترھای فراھم نماﯾيم زمانی که در شبکه دسترس
نباشند بر روی فاﯾل ھای به اشتراک گذاشته شده به صورت  Offlineکار کرده و به محض برقراری ارتباط فاﯾل ھای
خود را با مبدا  syncنماﯾند.
زمانيکه ﯾک شاخه را  Shareميکنيم به صورت  Defaultدارای اﯾن قابليت می باشد به اﯾن معنی که اگر کسی از
شاخه  Shareشده استفاده کند در مرحله اول در صورت تنظيم فاﯾلھاﯾی که باز کرده است بر روی کامپيوتر Cache
خواھد شد به ھر دليل ارتباط کامپيوتر با مبدا قطع شود به فاﯾل ھای مورد نظر به صورت  Offlineدسترسی دارد.
برای تنظيمات  Offline fileبا انتخاب گزﯾنه  Cachingدر قسمت  Sharingسه تنظيم می توانيم بر روی کامپيوتر خود
اعمال کنيم :
:Automatic caching for document -1
در صورت انتخاب اﯾن گزﯾنه در صورتی که کاربر فاﯾلی بر روی کامپيوتر باز کند فاﯾل مورد نظر بر روی کامپيوتر او Cache
خواھد شد و در صورت وجود نسخه قدﯾمی بر روی کامپيوتر آن نسخه حذف می گردد.
:Automatic caching for programs and documents -2
در صورتيکه در داخل فولدر  Shareشده عالوه بر فاﯾل ﯾکسری برنامه ھای کاربردی دﯾگر باشد معموال توصيه می
شود اﯾن گزﯾنه را انتخاب نماﯾيد .معموال پيشنھاد می شود اﯾن گزﯾنه را زمانی انتخاب نماﯾيم که ﯾک سری فاﯾلھا و
برنامه ھای فقط خواندنی دارﯾم استفاده نماﯾيم.
:Manual caching for document -3
با انتخاب اﯾن گزﯾنه تا زمانيکه خود شخص نخواھد فاﯾل مورد نظر بر روی کامپيوتر او  Cacheنخواھد شد مگر اﯾنکه بر
روی فولدر ﯾا فاﯾل  Right clickمی کنيم و گزﯾنه  Make available cashرا انتخاب می کنيم برای تنظيمات کالﯾنت
برای استفاده از  Offlineفاﯾلھا در قسمت  folder optionبا انتخاب  Offline fileھا می توانيم کامپيوتر خود را برای
استفاده از  Offline filesآماده کنيم.
توضيح  Synchronizeکردن ﯾا ھمسان سازی کردن  Offline fileھا :
با توجه به اﯾنکه  Offline fileھا در حالت کلی  Performanceسيستم ما را پاﯾين می آورند می توانيم تنظيم نماﯾيم
که در زمانھای مشخص  Log offﯾا  Log onکردن  ،ﯾا در مواردی که سيستم بيکار می شود به صورت اتوماتيک به
مرجع اصلی  Offline fileھا مراجعه کرده و فاﯾل ھای  Cacheشده را با فاﯾلھای مبدا ھمسان کند.

