LUK HULLERNE NU:

Gør dine
programmer
helt sikre
Komputer for alles Sikkerhedscenter er blevet stærkt
forbedret. Programmet PatchMyPC hjælper dig med at
holde programmerne på din pc i absolut topform.
Journalist

Steffen Nielsen

PatchMyPC sparer dig for både tid og
bekymringer: I stedet for at fare rundt
på nettet for at holde dine favoritprogrammer opdateret til nyeste, sikre version kan du lade PatchMyPC gøre arbejdet for dig. I en enkel brugerflade får
du lynhurtigt overblik over, hvilke programmer du har på din computer – og
i hvilken tilstand de er.
Hvis programmerne ikke er opdateret
til seneste version, gør PatchMyPc dig
opmærksom på det og tilbyder også at
hente den nye version. Og ikke nok med

det: Programmet sørger også for at installere de nye versioner. Det hele foregår i baggrunden, og du behøver typisk
ikke selv foretage dig noget som helst.
Du kan også indstille PatchMyPC til
at opdatere dine computerprogrammer
med jævne mellemrum, fx hver måned.
Så behøver du slet ikke tænke på det
igen, når det først er på plads.
Vi anbefaler desuden, at du sætter
programmet til at oprette genoprettelsespunkter, så du kan skrue tiden tilbage – for selv de bedste opdateringer
kan indeholde fejl.
Læs med på de næste sider, hvor du
lærer at bruge PatchMyPC. Det er en
god investering i din computers fremtid.

FORDELSZONEN
Hent de bedste sikkerheds–
programmer fra Fordelszonen
I Fordelszonen på vores hjemmeside finder du
samtlige programmer i vores nye sikkerhedspakke. Her kan du trygt hente dem – og de er
selvfølgelig altid opdateret til nyeste version.
www.komputer.dk/sikkerhedscenter

38

KOMPUTER FOR ALLE 18 ■ 2016
WWW.KOMPUTER.DK

I alt giver vi
dig 10 nøje
udvalgte
sikkerhedsprogrammer.

Nyt
opdate
ringsprogra
m

Hvorfor skal jeg
dog opdatere?
Du får bedre sikkerhed

Måske undrer du dig over, hvad
et værkøj til at opdatere dine programmer laver i Sikkerhedscentret?
Hvad har det med virus og hackere
at gøre, at mit PDF-program har fået
nye funktioner? Sandheden er, at
forældede programversioner er en
reel og meget hyppig sikkerhedsrisiko. Mange nye programversioner
kommer til verden, fordi hackere har
opdaget et hul i de gamle versioner.
Den nye version, der installeres, er
således ”en patch” – en lapning.

Du undgår fejlmeddelelser

Ældre versioner af programmer
giver problemer. Før eller siden. Måske spiller de ikke sammen med dit
nye Windows 10. Det resulterer i fejlmeddelelser, som ingen almindelig
pc-bruger kan finde hoved og hale i.

Du får bedre samspil med
andre programmer

Kun de færreste programmer lever
isoleret. Fordi din computer konstant
er på nettet, vil der før eller siden
opstå et problem med dit gamle program. Et typisk eksempel er, at ingen
af dine venner kan åbne de filtyper,
du bruger i programmet.

Det er hårdt arbejde
at holde øje med alle
programmer – men
ikke, når PatchMyPC
klarer jobbet for dig.
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PatchMyPC
1

Hent programmet på
www.komputer.dk/fordelszonen
Om programmet
Få et smart værktøj, der sikrer din pc ved
at holde alle dine programmer opdaterede.
Systemkrav
Windows 10, 8, 7,
Vista eller XP
Sprog
Engelsk

2

Sådan bruger
du PatchMyPC
Det er ingen sag at komme i gang
med programmet. For en sikkkerheds skyld anbefaler vi, at du
opretter et gendannelsespunkt
som vist herunder.

Første gang du åbner PatchMyPC, vælger du Options 1 og
sætter flueben i Create restore point
prior to any update operations 2 .

1

3

5

4

Så vælger du Update Status 3 .
Med rødt vises en liste over de
programmer, du ifølge programmet
ikke har opdateret til nyeste version.

2

For at sætte PatchMyPC i gang
med sit arbejde klikker du på
knappen Perform 10 updates 4
(tallet afhænger af, hvor mange
opdateringer der er tale om).

3

Nu udfører PatchMyPC sit arbejde. Det kan tage flere timer, hvis
du skal opdatere mange programmer.
Du skal lukke alle programmer – ellers
får du en venlig påmindelse om det 5 .

4

Sådan gendanner
du din computer

7

6

For de fleste programmer
klares opdateringerne i det
skjulte. Men andres installationsproces
skal du selv stå for. Her sker det ved at
klikke på Installer 6 og så videre.

5
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Opdateringerne er på plads, når
PatchMyPc skriver PATCH MY
PC UPDATE COMPLETE 7 .

6

Hvis du har fulgt vores anvisninger, vil du nu have et genoprettelsespunkt i Windows for hver
gang, PatchMyPC har opdateret
programmer. Hvis din pc af en eller anden grund kører langsomt
efter en opdatering, vender du tilbage til tidligere tider ved at åbne
Kontrolpanel. Vælg nu “System”
fulgt af “Systembeskyttelse” og så
“Systemgendannelse”. Nu kan du
vælge mellem dine gendannelsespunkter.

Bevar dine
favoritversioner

Opdater
med jævne
mellemrum

Indimellem er der programmer,
som man af en eller anden grund
foretrækker at bevare i en ældre,
pålidelig version. Heldigvis kan
du lade PatchMyPC ignorere et
program, så det ikke opdateres.

Når du har brugt PatchMyPc
første gang, er det en god idé at
lade programmet selv klare jobbet fremover. Her er metoden.

1
1

2
2

Det smarte ved at sætte PatchMyPC til selv at tjekke for opdateringer er, at du ikke længere behøver
at bekymre dig om det. I programmets
hovedvindue vælger du Schedule 1 .

1

2

Klik Ja 2 til vinduet,
der åbner.
Vælg fanebladet Options 1 .
Marker nu det eller de
programmer, der skal undtages 2 .
Ændringen registreres automatisk.

1

3

Forstå programmets
farvekoder

4

Et program markeret med
grønt er fuldt opdateret.
5

Vælg nu fx Once A Month 3 (en gang om måneden)
for at tjekke efter opdateringer månedligt. Du kan også
vælge hyppigere perioder. Marker desuden Visible 4 , så du
kan følge med i processen undervejs. Afslut med Save 5 .

3

Et program markeret med
rødt er ikke opdateret.
Et program med sort skrift
findes ikke på din pc. Du
kan installere det ved at sætte
flueben ud for det.
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