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V tem mesecu bomo predstavili kako preveriti, če je na program
GpsWin 2 posodboljen z zadnjimi nadgradnjami.
Pri posodobitvi same aplikacije imamo dve monosti. Prva je ta, da lahko nastavimo ali se
bo posodobitev izvedla samodejno oz. v tihem načinu v zavihku Tools > Options >
GpsWin > Posodobitev. To pomeni, da ko bo nova posodobitev na voljo se bo le ta
izvedla v ozadju brez nae vednosti. Več o tem v poglavju v Dodatnih nastavitvah.
V primeru, da tiho posodabljanje nimamo v uporabi nas bo aplikacija opomnila, ko bo
posodobitev na voljo in bomo morali v tem primeru izpeljati postopek namestitve ročno.
Na koliko časa bo aplikacija pogledala, če je kakna nova nadgradnja je odvisno od nae
nastavitve, ki jo spreminjamo v zavihku Tools > Plugins > Settings kjer v polju
Automaticly Check for Updates določimo interval preverjanja za nove posodobitve.
Če elimo ročno zagnati poizvedbo za posodobitev, lahko to storimo s klikom na izbiro
Help > Check for Updates. V primeru, da je nadgradnja na voljo se nam pojavi obvestilo
v obliki oblačka, ki nam sporoča, da je na voljo nova posodobitev in hkrati čarovnik za
namestitev nove posodobitve Plugin Installer. Če nam aplikacija samodejno preverja za
novo nadgradnjo, nas o tem obvesti le z oblačkom in za odprtje Plugin Installer-ja
moramo klikniti na modro obarvan tekst v oblačku. Če smo kako obvestilo zgreili si ga
lahko ponovno ogledamo s klikom na ikono v spodnjem desnem kotu aplikacije.

Opozorilo o posodobitvah
Plugin Installer je čarovnik za namestitev nadgradenj, ki nas pelje skozi postopek za posodobitve nae
aplikacije.

1. Najprej nam prikae za katere module so posodobitve na voljo in nam pove v katero
verzijo nadgradnje se bo modul posodobil. S klikom na Cancel vedno prekinemo
postopek za nadgradnjo nae aplikacije. S klikom na Next > se premaknemo na
drugo stopnjo posodobitve.
2. V naslednji stopnji nas čarovnik seznani o pravicah in licenci, če obkljukamo "I
accept the terms in all of the license agreeements" se nam omogoči gumb Update
s klikom nanj se nam dana nadgradnja namesti na aplikacijo.

3. Po končani namestitvi nas čarovnik e vpraa ali elimo ponovno zagnati aplikacijo
zdaj ali jo bomo raje kasneje. S klikom na Finish dokončno zaključimo z
namestitvijo.
Dodatne nastavitve posodobitve
Da pridemo do dodatnih nastavitev posodobitve najprej odpremo okno Options (Tools >
Options) ter izberemo zavihek GpsWin, kjer izberemo podzavihek Posodobitev.
Tu se nahajajo naslednje nastavitve:
Tiho posodabljanje – ob potrditvi tega polja se nam bo aplikacija tiho avtomatsko
posodobila brez obvestil vsakokrat, ko bo posodobitev na voljo. Potek posodobitve
nam bo prikazoval le pokazatelj napredka v spodnjem desnem kot aplikacije
Instaliraj nov modul – če potrdimo to polje dovolimo tihi posodobitvi, da se lahko
poleg posodobitve namestijo tudi novi moduli, ki so na voljo aplikaciji.
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