Letölthető a legújabb, legokosabb zzEPG 3.5.4.0!

2012. november 18. vasárnap, 00:00 - Módosítás: 2012. november 18. vasárnap, 13:08

Köszönöm mindenkinek, aki a tesztelés során segített, bőven volt visszajelzés, néha csak
kapkodtam a fejemet! Az, hogy most már stabilan, és megbízhatóan működik az újra feltámadt
zzEPG, az elsősorban a ti érdemetek! A leveleket továbbra is küldhetitek a zzepg [kukac]
tvmusor [pont] tv címre, és ha tetszik ne felejtsétek el a Tetszik gombot használni, illetve
megmutatni a programot másoknak is.

Továbbra is köszönet a tvmustra.hu csapatának, hiszen együtt támasztottuk fel a már 7 éves,
és továbbra is
ingyenes
programot.

Ha még a 3.5 előtti verziót használod, akkor ne feledd, hogy az új adatbázis használatához min
denképpen az új verziót kell használni
: rengeteg a változás a fedél alatt. A régi verzió frissítése, felülírása működik, de ERŐSEN
ajánlott a tiszta telepítés: a 3.5 előtti verziók frissítéséhez képest egy tiszta telepítésű zzEPG
akár négyszer is gyorsabb lehet!

A zzEPG-t nem kell telepíteni, rögtön indítható, nem pakol semmit rejtett helyekre.

Ami változott:

3.5.4.0 (a publikus teszt verzió óta)

+ TURBÓ fokozatú műsorfrissítés: az adatok betöltésének sebessége bizonyos esetekben
bru-tá-lis mértékben megnőtt
# a Részletek ablakbeli Google Naptár néha nem töltötte ki az ablak szélességét
* átláthatóbb bejelentkező ablak
* a csatornanevekből eltűntek a speciális karakterek - most már mehet hozzájuk is az ikon
# a böngésző ablakokban a felugró hibaüzenetek - remélhetőleg végleg - javítva
- Twitter támogatás kuka
* a lebegő ablakokban már nem lesz olyan sok infó
* a teljes, részletes műsorismertető beköltözött a Részletek ablak aljára
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* egyéb finomítások a visszajelzések alapján

3.5.2.0 - Publikus teszt

! Végre.
! a tvmustra.hu -val együttműködve folytatja a zzEPG a pályafutását!
! erősen javasolt a program újratelepítése, és a kedvencek, esetleg a csatornacsoportok újra
beállítása - frissíthető a régi zzEPG, de egy
tiszta
telepítés esetén akár 4x gyorsabb lehet
a betöltés és a kedvencek kezelése
+ több, részletesebb információ a műsorokról, sok esetben az adott évad és epizód sorszáma
valamint leírása is böngészhető a zzEPG-ben
+ sokan... nagyon sokan kértétek a vízszintes nézetet: nos megjött, a menüből a TVMustra
nézetet kiválasztva ez jelenik meg
+ a Dumafal (Chat) saját menüpontot és ablakot kapott, így folyamatosan megnyitva
tarthatjátok a háttérben, illetve kis Műsorfigyelő ablak esetén is el tudjátok érni
* alapértelmezetten (új telepítés esetén) logikusabb csatornacsoportok
* apróbb módosítások
* külön köszönet Kugesznek az ikonokért!
* i'm back!

Nagyon fontos minden visszajelzés, észrevétel, ötlet: együtt alakítjuk a programot, és az
hogy ennyi embernek tetszik, az nektek is köszönhető! Ide írjatok:
zzepg [kukac] tvmusor [pont] tv

Windows 8 esetén egy kis segítség: .NET 3.5 aktiválása

A zzEPG 3.5.4.0 letöltése:
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