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Datorklubb Ekenäs 17.11.2020
1. Spara dagens anteckningar från mikromanu.net till mappen Datorklubb2020
2. Helle-nätbibliotek och Pressreader – läs HBL och VN med hjälp av den.
3. Uppdatering
– införande av de senaste ändringarna, utbyte av gammal information mot ny. Att
uppdatera är att skaffa den senaste versionen.
Uppgradera
- skaffa en bättre, större eller dyrare variant.
En praktisk skillnad är att uppdateringar av program brukar vara gratis och
tillhandahållas genom internet mer eller mindre automatiskt, medan uppgraderingar ofta
kostar pengar. (IDG ordbok)
4. Uppdateringarna laddas ned och installeras
vanligtvis automatiskt. Det är ändå bra att
kontrollera läget då och då.
Välj Inställningar > Windows update
Vissa uppdateringar kräver att maskinen
startas om. Du kan själv välja när omstarten
sker. Du ser en orans prick på Av/på knappen och kan välja det
alternativ som passar bäst.
Windows får kvalitets- och funktionsuppdateringar
Funktionsuppdateringar släpps normalt två gånger per år och
innehåller nya funktioner och eventuella korrigeringar och
säkerhetsuppdateringar. Kvalitetsuppdateringar görs oftare och innehåller i huvudsak
små korrigeringar och säkerhetsuppdateringar. Windows levererar båda typerna av
uppdateringar till enheten via Windows Update. (Från Microsoft webbplats).
Välj Inställningar > System > Om för att kontrollera vilken utgåva och version du har.
Funktionsuppdateringarna ändrar versionsnummer.
Nyaste versionen har koden 20H2.
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Google-sökning
1. Vad är den rätta doseringen av Panadol 500mg värkmedicinen för en vuxen person?
2. Hur länge är biblioteket i Karis öppen i dag?
3. Vilka filmer visas på Bio Forum den här veckan?
4. Vem har skrivit boken ”Praktiska läkeörter”?
5. Sök fram en bild Ekenäs järnvägsstation.
6. Vems har namnsdag i dag?
Google special
1. Vilken tid är det minst besök på Ekenäs bibliotek?
2. Väderlek, prova, skriv i sökfältet Väder Ekenäs, väder Torremolinos osv.
3. Kalkylator. Skriv i sökfältet 3*3,29 (eller vilken annan ekvation som helst). PS. Det
finns också en kalkylator i ”datorn” – hittar du den?
4. Valuta skriv i sökfältet 120 eur in sek eller 1200 usd in eur osv.
5. Enheter: Skriv i sökfältet 5.5 feet to cm eller 62000 miles to km.
6. Snabb info om känd person visas genast när du skriver namnet i sökfältet.
7. Snabb info om orten visas när du skriver in ortsnamn
Näthandel
1. Tokmanni.fi – ta fram produkter med namnet ”poravasara”. Titta närmare på en
produkt. Kontrollera finns den på lager i Ekenäs Tokmanni.
2. Samsung Galaxy A41 är en av mesta sålda telefonerna. Vad kostar den på Gigantti /
Power / Euronics. Finns den i lager till exempel på Gigantti Ekenäs?
3. På adressen hintaseuranta.fi kan du jämföra priser på olika produkter. Testa med
Samsung Galaxy A41
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