Actualizar o Ancestris
A equipa Ancestris trabalha constantemente na melhoria do Ancestris.
Todas as actualizações que fazemos na versão que utiliza estão disponíveis automaticamente e não precisa de
fazer nada, esteja a utilizar a versão principal ou a versão diária.

Actualizações automáticas
Receberá uma notificação automática das actualizações da sua versão actual, sempre que iniciar o Ancestris.
Quando o Ancestris for iniciado, verá um pequeno balão por alguns segundos no canto inferior direito, indicando o
número de actualizações disponíveis. Basta clicar na ligação neste balão e seguir as etapas.

Se perder este balão, só aparece por alguns segundos, o pequeno ícone do globo
reaparecerá novamente.

permanecerá disponível. O balão

Se clicar para obter as actualizações, ser-lhe-á solicitado que confirme a transferência das actualizações.

Clique em Avançar e o Ancestris fará a transferência. Verá uma barra de progresso no canto inferior direito.

Depois da transferência, o Ancestris pede a sua confirmação.

Clique em Continuar e verá o mesmo balão oferecendo o reinício do Ancestris para concluir a actualização.

Actualizações manuais
Também é possível efectuar actualizações a qualquer momento. Basta escolher Opções -> Procurar actualizações
na barra de menu principal. Será aberto o mesmo assistente mostrado acima. Basta seguir as mesmas etapas.
Se nenhuma actualização estiver disponível, verá a seguinte janela:

Saiba mais sobre as actualizações

Se utiliza a versão estável 10
Quando detectamos erros que podem afectar o uso da versão principal, corrigimo-los e a actualização fica disponível
de acordo com as instruções acima.

Estas actualizações são muito raras.

Se usa a versão diária 11
Em relação à versão diária, as actualizações acontecem quase diariamente!

Actualizações menores
Na maioria das vezes, as actualizações são evoluções ou novas funcionalidades.
Estas actualizações estão regularmente disponíveis.
Pode beneficiar delas de acordo com a descrição acima.

Actualizações estruturais
Em raras ocasiões, certas actualizações do Ancestris versão diária 11 acontecem na plataforma principal do Ancestris.
Essas alterações podem ser simples traduções de menu ou algo importante. Por exemplo, quando actualizamos a
plataforma Netbeans subjacente, sobre a qual o Ancestris funciona.
A equipa do Ancestris notificará os utilizadores através do fórum ou da lista de distribuição e no painel
Actualizações recentes da janela de boas vindas do Ancestris.
Por exemplo, a imagem abaixo mostra em amarelo, uma actualização da versão 11 que ocorreu em 12 de Janeiro de
2021.

Como de costume, estas actualizações estarão disponíveis através das actualizações automáticas descritas acima.
No entanto, se aplicar só as actualizações automáticas, não obterá o programa completo. Ou seja, a nova evolução
ainda não estará disponível (por exemplo, traduções de menus) ou talvez tenha algumas disfunções importantes. O
Ancestris pode deixar de funcionar.
Não se preocupe, isto não altera os seus dados. Para beneficiar totalmente das alterações, terá dereinstalar o
Ancestris. Por favor, siga as instruções de reinstalação neste caso.
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