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WinSarc Frissítő használati útmutató
A WinSarc Frissítő program (WSF.exe) a WinSarc Integrált Humáninformatikai Rendszer
karbantartására készült. A program a rendszer módosításait, javításait és egyéb kiegészítéseinek
automatikus hozzáadását végzi el anélkül, hogy a felhasználó bármilyen állományműveletet
végrehajtana. Használatával könnyedén naprakészen tarthatja rendszerét, akár az interneten
keresztül is.
A módosítások elvégzéséhez az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre.
1.

Frissítés internetről:

Ez az alapértelmezett frissítési lehetőség, erre van optimalizálva a program. Amennyiben a
frissítések kezeléséhez ezt a lehetőséget kívánja használni, a beállítások módosítása nem
szükséges.
Figyelem! Az opció csak abban az esetben működik, ha az adott WinSarc rendszert
futtató számítógépen van elérhető internetkapcsolat.
Indításkor a program automatikusan felkapcsolódik az internetre, és megkeresi a legújabb, frissítő
csomagokat. Így akár minden nap, illetve naponta többször is elindítható a művelet, s amennyiben
már van elérhető újabb módosítás a WinSarc rendszerhez, az szinte azonnal telepítésre kerül az
adott gépen.
2.

Frissítés lokálisan

Amennyiben rendelkezésünkre állnak a megfelelő frissítési csomagok, a műveletet lokálisan,
vagyis internet használat nélkül is el tudjuk végezni. (Nem javasolt beállítás, az interneten keresztül
történő frissítések mindig az aktuális állapotban tartják a rendszert.).
A program használata
A programot alapértelmezés szerint a StartMenüből, a „WSF frissítő” menüponton keresztül
indíthatjuk el. Az üdvözlőképernyő átlépése után (tovább gomb)megjelenik a beállítások ablaka.

ahol:


A rendszer útvonala:
Több telepített rendszer esetén itt választhatjuk ki, melyik példán
ellenőrzését, frissítését kívánjuk elvégezni. A jobboldali ikonra kattintva, a lenyíló ablakból
válasszuk ki a frissítendő rendszerünket.



Frissítés az internetről: A jelölő bekapcsolásával a művelet internet kapcsolaton keresztül

történik, további beállítás nem szükséges. A jelölőnégyzet kikapcsolása esetén a
„frissítések útvonala” mezőben adható meg, hogy a frissítő csomagokat hol találja a
rendszer.
Az utolsó beállításokat a program tárolja, így azok ismételt megadása a későbbiekben
nem szükséges.
A „tovább” gombra kattintva elindul az ellenőrzés, és ha szükséges a frissítési folyamat. A
vizsgálatokról, esetleges módosításokról a képernyőn folyamatos tájékoztatást kapunk:

Megjegyzés:
A fentebb említettek szerint a frissítés csak akkor indítható, ha nem fut a WinSarc, de
maga a frissítési folyamat azt is jelenti, hogy amíg a frissítés zajlik, addig a WinSarc
egyáltalán nem is indítható! Amennyiben a frissítési folyamat alatt a számítógép
lefagyna, áramszünet lenne, vagy egyéb probléma merülne fel, a program újraindítása
helyreállítja a rendszert.
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