Installer et program
Her vil jeg vise, hvordan man installerer et program, som hedder IrfanView, og som vi skal bruge til
billedbehandling.
Programmet er gratis, og det kan downloades fra internettet. Derfor går jeg ind på Google og skriver
Irfan View i søgefeltet, og blandt mange hits dukker dette søgeresultat op:

Her klikker jeg på Download, og et nyt vindue åbner, hvor mange forskellige udbydere tilbyder sig:

Det er stort set lige meget, hvilken udbyder jeg vælger, så jeg klikker på den øverste, og endnu et
vindue åbnes:

Her klikker jeg på Download Now
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Og så sker der ikke andet end, at firewall’en på min pc blokerer downloadet, og der dukker en ny
linje med en advarsel op lige under værktøjslinien:

I linjen står der: For at hjælpe med at beskytte din sikkerhed har Internet Explorer blokeret for
downloads fra dette sted til din computer. Klik her for muligheder…
Jeg vælger at klikke, og en boks dukker frem,
hvor jeg klikker på Download File…

I næste boks vælger jeg Run

og en ny boks viser, hvordan downloadet
skrider frem.
Hvis der er hak her,
lukker boksen automatisk, når downloadet
er færdigt.
Hvis ikke, skal man klikke på Open.
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Her er en advarsel om, at denne fil ikke har
en gyldig digital signatur, men jeg kender
programmet fra tidligere, så jeg vælger
at installere det, og jeg klikker på Kør.

Før installationen skal jeg tage stilling til,
om jeg vil have en genvej til programmet på skrivebordet og i Start Menuen.
Det er valgt på forhånd, men jeg vælger
ikke at fjerne hakkene.

Derimod sætter jeg prik her,
så andre brugere af pc’en
også må bruge programmet.
Jeg accepterer også at programmet
installeres i den mappe, som
bliver foreslået her.
Til slut klikker jeg på Næste>

Det her er bare oplysning om, hvilke
forbedringer denne version har i forhold
til tidligere versioner af programmet.

Jeg klikker videre på Næste>
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I denne boks skal jeg vælge, hvilke filtyper
IrfanView skal være standardprogram for.
Der er ikke truffet nogle valg på forhånd,
og jeg har mulighed for senere at vælge,
om Programmet skal være standardprogram,
så jeg klikker bare på Næste>

Her får jeg tilbudt Google Toolbar, som måske
nok har nogle fordele, men den optager plads
på min skærm og gør den del af skærmen
mindre hvor jeg kan se internetsider, så jeg
fjerner hakket her

Derefter klikker jeg på Næste>

Det her tager jeg slet ikke stilling til,

så jeg klikker på Næste>
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Installationen går i gang, og efter
kort tid er den færdig.

Det hele afsluttes med et klip på Done
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