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ProgramUppdatering

2022-03-08

Efter utförd installation av ADAR-systemet via INSTALLS-programmet läggs nedan visade StartIkon på
skrivbordet för anrop av DOWNLOAD-programmet:
Tryck på StartIkonen namgiven SakDownLoad för start av DOWNLOAD-programmet som
ger möjlighet till uppdateringar av hela ADAR-systemet genom nerladdningar från ADAR
hemsidan!
Nerladdningar för ADAR-systemet kan också utföras från HemSidans download!
Se vidare avsedd dokumentation för nerladdningar via hemsidan!
Vid tryck på StartIkonen för DOWNLOAD-programmet visas nedanstående programbild:

Notera att VersionsDatum för UpDates och CdSkivan visar datumet för dess senaste uppdatering till FTPservern. Tryck på översta DownLoad-knappen för att öppna denna folder för samtliga nerladdningar!
Observera att programmet kanske måste köras med AdministratörsRättigheter för att kunna spara utförda
nerläsningar till datorns lokala [C] hårddisk! Se vidare nästa sida för KnappFunktionerna till att utföra
avsedda nerläsningar och uppdateringar!
Notera registrerat OrganisationsNummer för installationen där detta
är utfört av ADAR via LICENSEN-programmet!
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DokumentKnapparna
Desssa DokumentKnappar är för hantering av alla de grundläggande
funktionerna för uppdatering av ADAR-systemet!
Vid tryck på Dokument 1-2-3-knapparna utförs hämtning av dokumentation för installation och uppdateringar! (Dessa hämtade PDF-dokument sparas alltid på datorns C:\DOWNLOAD-katalog)
Knapparna Dokument där [1] hämtar ner dokumentfilen ZipDownLoad.pdf vilket är detta dokument och där
[2] hämtar ner dokumentfilen ProgramInstallation.pdf för information om installation av ADAR-systemet
samt där [3] hämtar ner dokumentfilen UnZipAdar.pdf för information om uppackning av hämtade filer.
För att läsa dessa dokument måste en PDF-läsare vara installerad på datorn!
Vidstående ikon visas för PDF-läsaren Adobe Reader!

NerladdningsKnapparna
Denna ExternaKnapp är för hämtning av EXTERNA-katalogen!
Denna WinDataKnapp är för anrop av RESTORE-programmet!
Denna NerladdningsKnapp är för uppdatering av SystemProgram!
Denna ÅterStällKnapp är för återställning av nerladdade ApplikationsProgram!
Denna NerladdningsKnapp är för uppdatering av ApplikationsProgram!
Denna NerladdningsKnapp är för uppdatering av DownLoadProgram!
Denna NerladdningsKnapp är för uppdatering av alla SystemProgram!
Vid tryck på dessa ovan visade knappar så kommer alltid alla nerläsningar av dess ZIP-filer att göras till datorns lokala C:\DOWNLOAD-katalog!
Vid tryck på UpDateLoad-knappen se rubriken: 1. Hämtning av UppDateringsProgrammen!
Vid tryck på CdSkivorna-knappen se rubriken: 2. Hämtning av Cd-InstallationsProgrammen!
För CdSkivorna se också rubriken:

3. Kopiering till WINADAR-katalogen!

Vid tryck på Program-1 (2)-knappen se rubriken: 4. Uppdatering av SystemProgrammen!
Vid tryck på Program-2 (4)-knappen se rubriken: 5. Uppdatering av ApplikationsProgrammen!
För att UppPackning (UnZip) skall kunna utföras rekommenderas installation av 7-Zip-programmet som kan
laddas ner från http://www.7-zip.org/download.html som också nås från ADAR hemsidans DownloadFlik!
Detta UnZip-program är mycket bra och har funktioner som klart underlättar hanteringen av UppPackningar!
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1. Hämtning av UppDateringsProgrammen!
Uppdateringen avser endast UppdateringsProgrammen som hämtas enligt nedanstående meddelande:

Vid anslutning till FTP-ADAR.SE-servern visas med nedanstående ProgramMeddelande:

Därefter visas nedanstående information om att hämtningen har påbörjats av de valda ZIP-filen:

Notera att inga FelMeddelande visas från hämtningen fram till och med slutförd uppdatering!

Hämtad ZIP-fil extraheras på DOWNLOAD\UPDATES-katalogen och nedanstående meddelande visar att
kopieringen av avsedda DOWNLOAD-program kommer att utföras av KOPIERAS-programmet som nu
startas av DOWNLOAD-programmet enligt nedanstående meddelande!

Via den lokala [C] hårddiskens DOWNLOAD\UPDATES-katalog kan också UDKOPIAN-programmet
startas för att göra den nämnda kopieringen till WINADAR\UPDATES-katalogen.
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Programmet UDKOPIAN startas av DOWNLOAD-programmet och utför den avsedda kopieringen till den
lokala [C] hårddiskens WINADAR\UPDATES-katalog.

Efter utförd kopiering visas nedanstående meddelande: (Notera att inga FelMeddelande visats före detta)
Om ArbetsStationen är ansluten till en NätverksServer så kommer även dess WINADAR\UPDATESkatalog att uppdateras via KOPIERAS-programmet.

Vid tryck på Starta-knappen utförs den avsedda kopieringen till UPDATESkatalogen!
Vid tryck på Katalogen-knappen visas DOWNLOAD-katalogens aktuella innehåll!
Vid tryck på ÅTER-knappen anropas det nya nerlästa DOWNLOAD-programmet!
Det kan vara bra att utföra denna uppdatering av DOWNLOAD-programmet då eventuella uppdateringar
som gjorts kan påverka övriga nerläsningar som utföres av programmet.
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2. Hämtning av CD-InstallationsProgrammen!
Om uppdateringen avser endast vissa SystemProgram så kan dessa bäst hämtas via 6731840-programmet!
Nedanstående meddelande visas för stegen som programmet hanterad för uppdateringen:

Vid anslutning till FTP-ADAR.SE-servern visas med nedanstående ProgramMeddelande:

Därefter visas nedanstående information om att hämtningen har påbörjats av den valda ZIP-filerna:

Notera att inga FelMeddelande visas från hämtningen fram till och med slutförd uppdatering!

Destinationen är alltid WINADAR\CDSKIVAN-katalogen medan enheten är beroende på om ArbetsStationen är ansluten till en NärverksServer eller inte.

Efter utförd kopiering till WINADAR\CDSKIVAN-katalogen visas nedanstående meddelande:

Efter visat meddelande anropas WAKOPIAN-programmet för uppdatering av WINADAR-katalogen!
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3. Kopiering till WINADAR-katalogen!
Nedanstående visar WAKOPIAN-programmet för uppdatering av WINADAR-katalogerna:

Tryck på Starta-knappen för att kopiera CDSKIVAN-katalogen till avsedda WINADAR-kataloger och nedanstående visas för pågående kopiering.

Om anslutningen avser en NätverksServer så kan ArbetsStationen uppdateras efter det att NätverksServern
är uppdaterad genom tryck på UppDatera-knappen vilket utför anrop av NVKOPIAN-programmet.
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4. Kopiering från NätverksServern! (1)
Nedanstående visar NVKOPIAN-programmet för uppdatering av lokala WINADAR-katalogen!

Tryck på Starta-knappen för kopiering av WINADAR-katalogerna från NätverksServern till ArbetsStationen.
Programmet ger förutom uppdatering av den lokala WINADAR-katalogen möjlighet till uppdatering av alla
ingående FONTER och DLL, OCA och OCX-filer.

4. Kopiering från NätverksServern! (2)
Tryck på StartIkonen namgiven SakUpdate för start av NVKOPIAN-programmet som ger
möjlighet till uppdateringar av ADAR-systemet GrundProgram från NätverksServern till
den avsedda ArbetsStationens lokala WINADAR-katalog!
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Uppstarten görs från C:\WINADAR\UPDATES-katalogen!

5. Uppdatering av SystemProgrammen!
Vid tryck på Program-1 (2)-knappen via DOWNLOAD-programmet anropas nedanstående program:

Tryck på avsedd NerLaddnings-knapp 1 till 9 för att genomföra en uppdatering av SystemProgrammen!
Tryck på DownLoad-knappen för att öppna denna folder för samtliga nerladdningar!
Funktionen för uppdateringen genomförs enligt nedanstående visade meddelande:

Ovan exempel visar att STARTAS-programmen knapp nr 1 valts för uppdatering!
Funktionen genomför uppdatering av både ArbetsStationens och NätverksServerns gällande WINADARkataloger så att ingen ytterligare kopiering behövs! Då nerladdning valts av UppdateringsProgrammen sker
senare all kopiering till WINADAR\UPDATES-katalogerna via UPPSTART-programmet.
Uppdatering av SYSTEM-programmet är härmed slutförd! (Gör nytt val för andra uppdateringar)
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6. Uppdatering av ApplikationsProgrammen!
Vid tryck på Program-2 (4)-knappen via DOWNLOAD-programmet anropas nedanstående program:

Tryck på avsedd NerLaddnings-knapp KRV till VSH för att genomföra en uppdatering av ApplikationsProgrammen! Tryck på DownLoad-knappen för att öppna denna folder för samtliga nerladdningar!
Funktionen för uppdateringen genomförs enligt nedanstående visade meddelande:

Ovan exempel visar att SYS-programmen knapp SYS valts för uppdatering!
Funktionen genomför uppdatering av WINPROG-katalogen på den DiskEnhet som gäller enligt installationen via INITIERA-programmet. Uppdatering av APPLIKATIONS-programmet är härmed slutförd!
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7. Återställning av ApplikationsProgrammen!
Vid tryck på Återställ (3)-knappen via DOWNLOAD-programmet anropas nedanstående program:

Då uppdateringar utföres via PROGRAM2-programmet så kommer innan utförd uppdatering är genomförd
en så kallad backup-kopia av dess SystemPrefix att läggas på OLDPROG-katalogen.
Via detta RELOADER-program kan en återställelse utföras så att de program som sparades till OLDPROGkatalogen kan åter-kopieras till WINPROG-katalogen.
Tryck på avsedd ÅterStällelse-knappen KRV till VSH för att genomföra en återställelse av ApplikationsProgrammen!

Extra DOWNLOAD-funktion:
Via PROGRAM2-programmet kan också en uppdatering av SYS-SORT.BTR och VSH-TEXT.BTRregistren utföras.
Tryck på REG-knappen och registren hämtas och kopierias till dess avsedda
och gällande WINDATA-kataloger
Dessa register kan hämtas för att få tillgång till senaste gällande version.
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Nedanstående CHECKERS-program som anropas från PROGRAM[1]-programmet:

Nedanstående KONTROLL-program som anropas från PROGRAM[2]-programmet:

