Změny v SW Media Creator MIUč+ verze player
===========================================

Media Creator 3 MIUč+ build 6700GA, Qt5.5.1
1.2.2023
platformy: Windows
--------------------------------------------
Přizpůsobení velikosti IC Křížovka. Vylepšení hry Plánování cesty. Vylepšení dopočitadla. Možnost nastavit položku jako nezabarvitelnou. Možnost nastavit značku skriptům. Zohlednění nových DB titulů. Oprava pádu při použití nástroje kyblík.



Media Creator 3 MIUč+ build 6683GA, Qt5.5.1
5.10.2022
platformy: Windows
--------------------------------------------
Oprava aktualizace MC Student na Windows. Opravy dialogu Moje tituly. Oprava skrývání volného tahu, diakritiky k videím a velikosti IC křížovka. Další opravy a vylepšení.



Media Creator 3 MIUč+ build 6670GA, Qt5.5.1
7.7.2022
platformy: Windows, Android, GNU/linux, macOS
--------------------------------------------
Pro externí weby se používá systémový webový prohlížeč. Změna identifikace serveru pro MIUč+ tituly z IP na doménové jméno.



Media Creator 3 MIUč+ build 6666GA, Qt5.5.1
10.5.2022
platformy: Windows, Android, GNU/linux, macOS
--------------------------------------------
Podpora nového typu odkazů. Nová hra Rychlý kvíz, úpravy hry Blikající text. Nástroj záložka. Příprava na označování nevyhovující látky učitelem. Různé další opravy a vylepšení. 



Media Creator 3 MIUč+ build 6586GA, Qt5.5.1
30.8.2021
platformy: Windows
--------------------------------------------
Podpora novějšího typu animací. Úpravy IC. Úprava vazby na ucebnice.online. Možnost kreslení přes tlačítka. Odkazy do jiných titulů v rámci aktuálně spuštěného MC. Různé další opravy a vylepšení.



Media Creator 3 MIUč+ build 6586GA, Qt5.5.1
30.8.2021
platformy: Windows
--------------------------------------------
Podpora novějšího typu animací. Úpravy IC. Úprava vazby na ucebnice.online. Možnost kreslení přes tlačítka. Odkazy do jiných titulů v rámci aktuálně spuštěného MC. Různé další opravy a vylepšení.



Media Creator 3 MIUč+ build 6536GA, Qt5.5.1
24.3.2021
platformy: Windows, Android, GNU/linux, macOS
--------------------------------------------
Zobrazení poznámek vložených přes ucebnice.online (MCWV). Přesměrování zadávání IC skupině přes ucebnice.online. Zkrácení čekání před přechodem do offline režimu při výpadku sítě.



Media Creator 3 MIUč+ build 6519GA, Qt5.5.1
9.2.2021
platformy: Windows
--------------------------------------------
Oprava administrace účtů přes LDAP. Skupiny - provázání do ucebnice.online.



Media Creator 3 MIUč+ build 6505GA, Qt5.5.1
4.11.2020
platformy: Windows, Android, GNU/linux, macOS
--------------------------------------------
Integrace webového prohlížeče pro nové IC a animace spouštěné lokálně. Uživ. profil - možnost osamostatnění uživatele od školního admina. Přesměrování administrace na web. Úprava procesu aktualizace aplikace. Rozšíření schopností skupin. Různé další opravy a vylepšení.



Media Creator 3 MIUč+ build 6473GA, Qt5.5.1
13.8.2020
platformy: Windows, Android, GNU/linux, macOS
--------------------------------------------
Možnost změny přihlašovacího emailu. Ve vybraných IC režim více hráčů. Podpora pro nové typy animací a IC. Vybrané administrativní operace přesměrovány na web. Různé další opravy a vylepšení.



Media Creator 3 MIUč+ build 6452GA, Qt5.5.1
22.5.2020
platformy: Windows, Android, GNU/linux 
--------------------------------------------
Dotahování médií z nového serveru. Nová kategorie MŠ v Moje tituly. Varování při mazání titulů instalovaných administrátorem Windows. Nástroj T edituje text přímo ve stránce. Aktivace titulu kodem přes web. Různé další opravy a vylepšení.



Media Creator 3 MIUč+ build 6400GA, Qt5.5.1
12.2.2020
platformy: Windows, Android, GNU/linux, macOS
--------------------------------------------
Optimalizace volného tahu. Podpora záložek ve videu. Lepší podpora pro MIUč+ s vektorovým textem v podkladech stran. Úpravy her a IC. Oprava administrace uživatelů a chyb tabletového režimu. Různé další opravy a vylepšení.



Media Creator 3 MIUč+ build 6178GA, Qt5.5.1
26.8.2019
platformy: Windows, Android, GNU/linux, macOS
--------------------------------------------
Oprava velikosti IC ve stránce. Pamatování posledního otevřeného titulu. Možnost tisku poloviny dvoustrany. Úpravy her a skriptování. Různé další opravy a vylepšení.



Media Creator 3 MIUč+ build 6023GA, Qt5.5.1
10.5.2019
platformy: Windows, Android, GNU/linux, macOS
--------------------------------------------
Podpora učitelských certifikátů a nová licence. Nové menu uživatele (ikona v panelu). Podpora procesu změny školního admina pro učitelský/studentský účet. Možnost sloučení školních administrátorů včetně licencí a podúčtů. Různé další opravy a vylepšení.



Media Creator 3 MIUč+ build 5954GA, Qt5.5.1
17.3.2019
platformy: Windows
--------------------------------------------
Změna přihlašování v MC Teacher. Registrace a zapomenuté heslo přes webovou aplikaci. Oprava plynulosti videa na Windows 7. Podpora učitelských certifikátů. Lepší podpora vektorového textu. Vylepšená správa stránek. Úpravy her a IC. Různé dalsí opravy a vylepšení.



Media Creator 3 MIUč+ build 5864GA, Qt5.5.1
13.1.2019
platformy: Android, Windows, GNU/linux, MacOSX, iOS
--------------------------------------------
Rozšíření novinek zobrazovaných při startu aplikace, nebo otevření titulu. Oprava praskání zvuku při přehrávání videa na Windows 10. Vylepšená aktualizace náhledů stran. Úpravy her a IC.



Media Creator 3 MIUč+ build 5808GA, Qt5.5.1
23.10.2018
platformy: Windows
--------------------------------------------
Vylepšení síťové komunikace na Windows (nativní API i pro stahování titulů). Zjednodušení registrace na Androidu. Úpravy her.



Media Creator 3 MIUč+ build 5790GA, Qt5.5.1
8.10.2018
platformy: Android, Windows, GNU/linux
--------------------------------------------
Oprava zpracování univerzálních certifikátů na MIUč+. Zlepšení bezpečností síťové komunikace. Volitelný nový režim MC Teacher umožňující jednu instalaci pro více škol současně (v mc.ini nový par. force_login=1). Úpravy her.



Media Creator 3 MIUč+ build 5722GA, Qt5.5.1
1.8.2018
platformy: Windows
--------------------------------------------
Úpravy her. Provázání aktualizací MIUč+. Lepší obsluha kolečka myši. Vylepšené procházení katalogu MIUč+ při aktivaci titulu kódem. Možnost tvorby testů učitelem v MC teacher.



Media Creator 3 MIUč+ build 5676GA, Qt5.5.1
24.5.2018
platformy: Android, Windows, GNU/linux, MacOSX, iOS
--------------------------------------------
GDPR zásady zpracování osobních údajů. Vylepšení registrace MC student. Možnost ukládání pozice panelů v desktopové verzi MC. Vyřazení podpory flash verze IC (nadále jen html5). Další vylepšení a opravy.



Media Creator 3 MIUč+ build 5650GA, Qt5.5.1
29.4.2018
--------------------------------------------
Redukována hlášení při instalaci titulu do HOME. Oprava synchronizace podstránek, otázek a odpovědí. Doplnění obrázku do průvodců při tvorbě IC. Půl roku po expiraci titulu možná 30denní zkušební licence.



Media Creator 3 MIUč+ build 5621GA, Qt5.5.1
5.4.2018
--------------------------------------------
Zlepšení procesu aktualizací titulů - stahuje se méně dat. Podpora proxy na Androidu. Podpora gesta swipe na MS Windows. Při zapnuté tvorbě do HOME je nutné stáhnout .mc titul znovu. Úpravy her a průvodců IC. Další vylepšení a opravy.



Media Creator 3 MIUč+ build 5587GA, Qt5.5.1
21.2.2018
--------------------------------------------
Aktualizace datového modelu všech nainstalovaných titulů najednou. Možnost stáhnout titul do domovského adresáře v MC teacher i student. Podpora aktualizací titulů v MC student a v domovském adresáři. Opravy her. Vylepšení stahování titulů. Další vylepšení a opravy.



Media Creator 3 MIUč+ build 5612GA, Qt5.5.1
14.3.2018
--------------------------------------------
Aktualizace datového modelu všech nainstalovaných titulů najednou. Možnost stáhnout titul do domovského adresáře v MC teacher i student. Podpora aktualizací titulů v MC student a v domovském adresáři. Opravy her. Vylepšení stahování titulů. Další vylepšení a opravy.



Media Creator 3 MIUč+ build 5521GA, Qt5.5.1
6.12.2017
--------------------------------------------
Zavedení zabezpečené https komunikace se serverem. Zobrazení okna novinek při startu aplikace. Podpora pro univerzální certifikáty. Úpravy her. Zlepšení procesu změny hesla admina. Další vylepšení a opravy.



Media Creator 3 MIUč+ build 5493GA, Qt5.5.1
14.11.2017
--------------------------------------------
Podpora pro univerzální certifikáty v MC teacher a MC student. Úpravy her. Zlepšení procesu změny hesla admina. Další vylepšení a opravy.



Media Creator 3 MIUč+ build 5485GA, Qt5.5.1
31.10.2017
--------------------------------------------
Podpora pro univerzální certifikáty v MC teacher a MC student. Nové hry Bingo a Dopočitadlo, plus úpravy ostatních her. Úprava odkazu pro aktualizace. Další vylepšení a opravy.



Media Creator 3 MIUč+ build 5454GA, Qt5.5.1
10.10.2017
--------------------------------------------
Optimalizace volného tahu. Oprava zakládání účtů přes LDAP. Další vylepšení a opravy.



Media Creator 3 MIUč+ build 5435GA, Qt5.5.1
5.10.2017
--------------------------------------------
Oprava tabletového režimu na platformě Windows - přehrávání videí, klikání na položky. Ošetření přechodu na jinou síť během stahování titulu. Další vylepšení a opravy.



Media Creator 3 MIUč+ build 5428GA, Qt5.5.1
26.9.2017
--------------------------------------------
Oprava nastavení práv konf. souboru mc.ini při přeregistraci admina. Oprava procesu pro náhraní MIUč+ titul při existující licenci. Další vylepšení a opravy.



Media Creator 3 MIUč+ build 5423GA, Qt5.5.1
19.9.2017
--------------------------------------------
Oprava nastavení práv pro nově stažené tituly (Windows). Oprava chyby 203 při stahování titulu. Oprava zobrazení expirace při velkém systémovém písmu. Možnost použití externího přehrávače pro html5 animace (Android). Další vylepšení a opravy.



Media Creator 3 MIUč+ build 5413GA, Qt5.5.1
12.9.2017
--------------------------------------------
Oprava automatické aktualizace na platformě Windows. Bezpečnostní záplaty. Vylepšené stahování titulů. Optimalizace spouštění testů v rámci vzdálené výuky. Podpora nových typů her a IC. Možnost potlačení konfigurátoru MC na síťové jednotce. Oprava dotahování html5 animací do základu titulu. Další vylepšení a opravy.



Media Creator 3 MIUč+ build 5202GA, Qt5.5.1
25.5.2017
--------------------------------------------
Podpora nových typů her a IC. Vylepšený dialog Moje tituly. Zrychlení síťové komunikace při startu aplikace. Oprava odkazu pro stažení aktualizace MC Teacher na Windows.



Media Creator 3 MIUč+ build 5178 GA, Qt5.5.1
2.5.2017
--------------------------------------------
Podpora nových typů her a IC. Vylepšený dialog Moje tituly.



Media Creator 3 MIUč+ build 5161 GA, Qt5.5.1
18.4.2017
--------------------------------------------
Na systémovém disku MS Windows oddělení MIUč+ titulů ze složky aplikace do vybraného datového úložiště. Vylepšení stahování titulů z katalogu. Podpora nových typů her a IC. Nové ikony v panelu. Podpora zařízení s nízkým rozlišením. Studentský MC nezávislý na reg. administrátorovi. Vylepšen tisk stránek titulu.



Media Creator 3 MIUč+ build 4883 GA, Qt5.5.1
17.10.2016
--------------------------------------------
Studentský MC může po omezenou dobu pracovat offline. Při vkládání IC je místo konfigurátoru spuštěn průvodce. Vylepšení stahování titulů z katalogu. Příprava na herní tituly bez panelů. Obsažena řada dalších vylepšení, odstraněna řada chyb (např. zvuk na MacOSX). 



Media Creator 3 MIUč+ build 4785 GA, Qt5.5.1
28.7.2016
--------------------------------------------
Ve studentském MC umožněno prohlížet výsledky úkolů/testů. MC Teacher - možnost stáhnout titul později. Vylepšení hry Housenka. Nová hra Poznávačka. Konfigurátor pro clonu. Možnost hledání v Moje tituly. Oprava pádu aplikace při prohlížení videí na Windows. Obsažena řada dalších vylepšení, odstraněna řada chyb.



Media Creator 3 MIUč+ build 4698 GA, Qt5.5.1
2.6.2016
--------------------------------------------
Podpora vektorového SVG podkladu stránek titulů. Při expiraci licence provázání na eshop s možností zakoupení certifikátu. Nová hra Housenka. Nový typ IC Číselná osa s příklady. Možnost zmenšení trojúhelníku. Oprava kontextové nápovědy. Studentský MC obsahuje seznam úkolů zadaných učitelem.



Media Creator 3 MIUč+ build 4631 GA, Qt5.5.1
13.5.2016
--------------------------------------------
Přechod z Media Creator 2 (Qt4.8.6) na Media Creator 3 (Qt5.5.1). Oprava chyby 404 při přehrávání videí na Windows. Oprava mechanismu automatických aktualizací Media Creator na 64bit Windows. Oprava zadávání S- kódu při registraci studenta. Vylepšená pomůcka hodiny. Instalace fontů NNS SCRIPT.



Media Creator 3 MIUč+ build 4562 GA, Qt5.5.1
18.4.2016
--------------------------------------------
Přechod z Media Creator 2 (Qt4.8.6) na Media Creator 3 s novou knihovnou Qt5.5.1, která má lepší podporu Windows 10. Navíc je obsažen nový přehrávač videí nevyžadující instalaci Adobe Flash ani dodatečných kodeků. V učitelském MC boční panel Skupiny umožňuje učiteli zadat skupině žáků IC k řešení.



Media Creator 2 MIUč+ build 4509 GA, Qt4.8.6
21.3.2016
--------------------------------------------
Pro android obsažen interní video player a podpora matem. výrazů. V učitelském MC boční panel Skupiny pro správu skupin studentů. Při registraci validace emailové adresy a oprava zadávání PSČ, IČO a tel. Odkaz FAQ v Moje tituly změněn na nns.cz/podpora. V administraci možnost resetu hesla, deaktivace podúčtů a darování licencí na tituly. Byla upravena chybová hlášení sítě a opravena řada chyb.



Media Creator 2 MIUč+ build 4405 GA, Qt4.8.6
28.1.2016
--------------------------------------------
Postupně je odstraňována závislost na Adobe Flash ve prospěch technologie HTML5. V menu Uživatel upravena Administrace..., kde přibyla podpora pro LDAP. Byly vydány experimentální balíčky pro android x86. Byl vylepšen dialog Moje tituly ve studentském MC. V učitelském MC vzniká boční panel Skupiny. Opět je umožněno vkládat IC jako ikonu.



Media Creator 2 MIUč+ build 4205 GA, Qt4.8.6
2.11.2015
--------------------------------------------
Je obsažena lepší podpora pro vzdálené testy, dále je postupně odstraňována závislost na Adobe Flash ve prospěch technologie html5, do Moje tituly doplněn odkaz na Často kladené otázky, v menu Uživatel upravena Administrace..., plus byla odstraněna řada chyb. Nutné pro bezchybný update titulů Český jazyk.



Media Creator 2 MIUč+ build 4118 GA, Qt4.8.6
24.9.2015
--------------------------------------------
Aktualizace odstraňuje chyby pro instalace na síťový disk a nastavenou volbu createItemInHome=1 v mc.ini (tvorba do domovského adresáře). Dále je obsažena podpora pro vzdálené testy (online výuka), zajištěno lepší chování na tabletech s vysokým rozlišením displeje, zlepšen html5 mód IC (viz Nastavení - Předvolby) a byla odstraněna řada dalších chyb.



Media Creator 2 MIUč+ build 4052 GA, Qt4.8.6
26.8.2015
--------------------------------------------
Aktualizace odstraňuje chyby při práci s průhlednými obrázky, html5 verzemi IC a vylepšuje práci s katalogem titulů. Jsou také odstraněny různé problémy na platformách android a GNU/Linux.



Media Creator 2 MIUč+ build 4014 GA, Qt4.8.6
14.8.2015
--------------------------------------------
Aktualizace odstraňuje nežádoucí artefakty, které se mohly objevit v nových html5 edge animacích. Dále jsou obsasažena vylepšení pro vkládání matematických výrazů a symbolů.



Media Creator 2 MIUč+ build 3946 GA, Qt4.8.6
21.7.2015
--------------------------------------------
Je obsažena lepší podpora pro html5 animace a interaktivní cvičení, které nahrazují původní flash verze, a to včetně podpory zvuku. Dále je připraven nový nástroj pro sejmutí označeného výřezu do obrázku. Dále S- kód zadaný v rámci registrace je přednastaven i pro navedení licence na titul. Jsou obsažena mnohá další vylepšení a opravy.



Media Creator 2 MIUč+ build 3844 GA, Qt4.8.6
7.6.2015
--------------------------------------------
Aktualizace přináší možnost vkládat odkazy na soubory ext. aplikací (.pdf, .ppt ap.), dále lepší přizpůsobení tabletům s vysokým rozlišením, rozšíření IC typu kvíz a nové IC typu šibenice, možnost stáhnout jen základ titulu i v učitelském playeru. Je také obsažena změna datového modelu, tj. jsou vyžadována práva na zápis do .mc souborů titulů.



Media Creator 2 MIUč+ build 3807 GA, Qt4.8.6
27.5.2015
--------------------------------------------
Tato aktualizace obsahuje dialog Moje tituly, ze kterého je možné stahovat tituly z internetu a aktivovat je kódem z certifikátu. Byla odstraněna chyba soap_code=3 objevující se např. při přihlašování a síťová komunikace byla optimalizována. Dále jsou obsažena vylepšení pro tablety a byla rozšířena možná nastavení v konf. souboru mc.ini (viz nápoveda).



Media Creator 2 MIUč+ build 3587 GA, Qt4.8.6
2.3.2015
--------------------------------------------
Tato aktualizace obsahuje nové licenční podmínky a možnot aktivace titulů pomocí certifikátu.



Media Creator 2 MIUč+ build 3490 GA, Qt4.8.6
26.1.2015
--------------------------------------------
Tato aktualizace obsahuje katalog všech titulů a vylepšení pro aktualizace titulů.
Pokud chcete nějaký titul zdarma vyzkoušet, můžete ho pomocí katalogu stáhnout a nainstalovat na zkušební dobu 30ti dnů.



Media Creator 2 MIUč+ build >=3155 GA, Qt4.8.6
12.11.2014
----------------------------------------------
Tato aktualizace provede přechod na Media Creator 2. Aktualizaci musí provést uživatel s právy zápisu do složky MC a titulů. Kromě aplikace Media Creator budou instalovány i knihovny frameworku Qt verze 4.8.6.



Media Creator 1 MIUC+ build 2783 GA, Qt4.8.2
18.6.2014
--------------------------------------------
Tato aktualizace SW Media Creator MIUč+ umožňuje provedení aktualizace angličtin 1-3 a dalších vybraných MIUč+ titulů. Pokud některý z uvedených titulů otevřete, nabídne se vám možnost ho automaticky aktualizovat na poslední uvolněnou verzi. V seznamu titulů lze také aktualizovat všechny tituly najednou pomocí tlačítka Aktualizovat vše...
Aktualizaci musí provést uživatel s právy zápisu do složky MC a titulů.



Media Creator 1 MIUC+ build 2008 GA, Qt4.8.2
29.5.2013
--------------------------------------------
Toto je plánovaně poslední verze Media Creator 1 nad knihovnou Qt4.8.2. Doporučujeme aktualizovat! Obsahuje mechanismy pro překlopení na Media Creator 2 nad knihovnou Qt5.1, jehož vydání předpokládáme do konce června 2013.

Internacionalizace
Jsou obsaženy první verze překladů do angličtiny a němčiny. Jazyk aplikace lze přepnout pomocí menu Nastavení > Předvolby...

Přepnutí do pracovního sešitu
Od předchozí aktualizace byl seznam pracovních sešitů (PS) vyřazen ze seznamu nainstalovaných titulů. Nově je přístupný přes tlačítko PS a s učebnicí může být asociován i více než jeden PS. Seznam PS obsahuje stejné informace, které byly dříve uvedeny v seznamu titulů.

Fotoalba
Lze vkládat více obrázků najednou přidržením SHIFT/CTRL ve vyvolaném souborovém dialogu.

Obrázky
V kontextovém menu obrázků je možné nastavit (polo)průhlednost. Je podporován krok zpět (undo).
Posuvné obrázky - zoom je veden vždy od středu výřezu.

Interaktivní cvičení (IC)
Kvízy - je možné nastavit typ, velikost a barvu písma jak u otázek, tak u odpovědí.
Doplňovačka - při vkládání znaků z klávesnice jsou malá a velká písmena považována za ekvivalentní.
Scéna - v konfigurátoru je zobrazena pozice a velikost vybraného obrázku.

Player videa (Jaris)
Je možné nastavit výchozí snímek flv/f4v videa.

Aktualizace titulů
Opraveny chyby způsobující nemožnost provést korektní aktualizaci MIUč+ titulů (zatím tyto aktualizace nebyly distribuovány).

Nápověda
Doplněna kapitola Často kladené otázky - popis nastavení flash playeru (vyrovnávací paměť, zabezpečení).



Media Creator 1 MIUC+ build 1980 GA, Qt4.8.2
13.5.2013
--------------------------------------------
Možnost více PS k jedné učebnici
Vydavatel může k dané učebnici připojit více pracovních sešitů (PS), koncoví uživatelé mezi nimi mohou přepínat pomocí tlačítka PS v panelu.

IC kontejnery
Počet položek i kontejnerů doposud omezen na 12, nově počet neomezen (viz nápověda k upravenému konfigurátoru kontejnerů).
Dále oprava editace popisků položek 10.-12. (chyba vznikla v předchozím buildu 1965).

Čísla stránek
Ve vlastnostech dokumentu (pouze plná verze MC) lze předřadit stránky před stranu s číslem 1.

Skriptování
Nová operace isLayer(), popis viz doplněná nápověda, kap. Skriptování.

Polygon
Oprava klávesové zkratky (P), grupování (jen plná verze MC) a přepnutí na nástroj výběr (šipka) po dokončení kreslení polygonu.



Media Creator 1 MIUC+ build 1965 GA, Qt4.8.2
30.4.2013
--------------------------------------------
Nový nástroj polygon
V paletě grafických nástrojů přibyl nový nástroj pro kreslení mnohoúhelníků, tj. trojúhelníků až obecných n-úhelníků.
Více viz aktualizovaná nápověda, kap. Paleta grafických nástrojů.

Flash player
Pro nově vložená flash cvičení v případě chybějícího flash playeru zobrazení instrukcí pro jeho instalaci.

Ikony
Vyhlazení ikony pro zajímavosti, oprava ořezání ikon v seznamu titulů.
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Nástroj ruka
Možnost posunout horní okraj stránky do středu obrazovky (žáci nedosáhnou na horní okraj interaktivní tabule).

Volný tah
Vyhlazení volného tahu jak v hlavní scéně, tak v položkách OCR a v posuvných obrázcích.

Cvičení
Kvízy (i s tajenkou) - vyhlazení šípek, oprava editace zvuků.
Křížovka - oprava editace zvuků.
Kontejnery - možnost nastavení písma kontejnerů a položek.

Seznamy MPV, Zajímavosti
Oprava násobného výskytu vícestránkového MPV/zajímavosti v seznamu. Nutno označit všechny stránky odpovídajícím příznakem (full verze).

Textový editor
Možnost zarovnání na blok, písmo povoleno až 255pt.

Seznamy
Zaveden filtr podle uživatele (vrstvy), tj. možnost filtrovat anonymní položky, položky vypublikované a položky jednotlivých uživatelů (učitelů).

OCR položky
Po provedení operace přepis na tiskací znaky a ponechání původního volného tahu slabě na pozadí.

Nápověda
Doplněn popis operace  q.getOCRText() v kap. Skriptování.
Doplněn popis řazení obrázků ve fotoalbu (jen full verze, aktuálně nedistribuovaná).
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Tvorba do HOME
Doplněna konfigurace složky pro vyrovnávací paměť v mc.ini - nová preference cacheEnvVar, do které lze přiřadit systémovou proměnnou obsahující složku vyrovnávací paměti. Do té se kopírují přehrávaná média v případě, že je zdrojový disk jen pro čtení (nelze do něj dekódovat), nebo je nastavena preference video2home.
Pokud preference cacheEnvVar nastavena není a média je třeba před dekódováním kopírovat, použije se domovská složka uživatele.

Objekty
Lze nastavit záporné souřadnice i mimo plochu stránky.
Proporcionální zvětšování textu s obrázkovým náhledem.
Pro OCR položku možnost použít skryté skripty. 

Ukládání
Odstraněn dotaz na ukládání dokumentu, když nebyl změněn.

Lokalizace
Nová preference lang nastavitelná v mc.ini i v dialogu Předvolby. Možnost volby mezi českým a anglickým prostředím. Anglický překlad MC je rozpracován a bude dodán v dalších buildech, případně jen v anglické verzi distribuce MC.

Skriptování
Nové skripty pro skupiny.

Cvičení
Zarovnávání a lepší využití místa v kvízech.
Zesílení čar křížovek pro lepší zobrazení na zařízeních s nízkým rozlišením.
Oprava indikace vícestránkových cvičení v seznamu  - jen pro chystané tituly, pro již vydané proběhne později jejich aktualizace.

Různé opravy
Tl. reset rušilo zašedění volající stránky ve stránkovači.
Editace popisků obrázkové sbírky.

Nápověda
Kap. Skriptování - popis nových operací pro skupiny.
Kap. Konfigurace, kap. Často kladené otázky - popis konfigurace cache v mc.ini.
Kap. Konfigurace - popis preference lang (jazyk aplikace).
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Tvorba do HOME
Doplněna konfigurace domovské složky v mc.ini - lze uvést preferenci homeEnvVar, do které lze přiřadit systémovou proměnnou obsahující alternativní HOME.
Možnost zpětného slučování uživatelem provedených změn zpět do původního umístění bude předmětem některé další aktualizace MC.

Nástroj ruka
Oprava fungování nástroje ruka (posuv) v okně detailu.

Textový detail
Okno textového detailu zobrazuje text stejně, jak je zalomen ve stránce.

Sbírky s popisky
V player verzi zrušeny, tj. nadále je lze používat pouze při tvorbě titulu ve full verzi.

Číselné osy
Nový typ flash cvičení včetně konfigurátoru, dostupné z menu Vložit > Cvičení > Číselná osa...
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Tvorba do HOME
Nová preference createItemInHome=0/1 umožňující zapnout tvorbu uživatele do jeho domovského adresáře (HOME). Vhodné pro instalaci MC na síťový disk nebo disk pro běžné uživatele jen pro čtení.
Lze nastavit v mc.ini nebo přes dialog v menu Nastavení > Předvolby.
Možnost zpětného slučování uživatelem provedených změn zpět do původního umístění bude předmětem některé další aktualizace MC.

Lokalizace
Započata lokalizace do angličtiny.

Detaily obrázků
Pro malé obrázky je výchozí velikost okna s detailem max. 1.5násobek rozlišení obrázku.

IC - opravy
Oprava navigace v kvízech.
Doplnění redesignu doplňovacích cvičení, plus možnost editovat barvu pozadí cvičení.
Zkrácení nadpisu křížovky.

Fotoalba
Možnost vyvolat vlastnosti fotografie v albu přes jeho kontextového menu v seznamu v dokovaném okně.

Nástroj kyblík
Oprava aplikace při nastavené předvolbě Zvýrazňovat aktivní oblasti.

OCR
Možnost natočení OCR položky. Možnosti nastavit vlastní obrys a výplň pole.

Obrázkové mapy
Možnost sloučit dvě obrázkové mapy na téže stránce do jedné včetně sekvence detailů.

Doplnění nápovědy
Popis tvorby do HOME.
Popis odlišností player a full verze MC.
Doplnění a opravy popisu správce obsahu.
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Posuvný obrázek
Přidána možnost kreslit do posuvného obrázku volným tahem, který se obrázku drží při zoomování (zvětšování) a posuvu. Neukládá se.
Dále přidána možnost nastavit ve Vlastnostech výchozí zoom.

Tvorba do HOME
Nová preference v menu  Nastavení > Předvolby umožňující zapnout tvorbu uživatele do jeho domovského adresáře (vhodné např. pro síťové disky nebo disky jen pro čtení). Zatím rozpracováno, tj. není funkční (viz nápověda). Funkční prototyp bude obsažen v dalším buildu > 1870.

Sekvence detailů
V obrázkové mapě lze definovat sekvenci detailů. Po vyvolání detailu zařazeného do sekvence lze pomocí šipek procházet ostatní detaily v sekvenci. Viz nápověda pro obrázkové mapy.

Nové nástroje v okně detailu položky
Přidány nástroje ruka (posuv) a lupa (zoom). Vhodné v případě, že je okno detailu maximalizováno, tj. není dostupný hlavní panel ani panel s grafickými nástroji.

Transformace skupiny objektů
Možnost transformace (změny velikosti, rotace) i pro skupiny objektů. Doposud možné jen pro samostatné neseskupené položky. Různé chování transformace po stisku CTRL a SHIFT.

Konfigurátory interaktivních cvičení (IC)
Kvízy: V konfigurátoru nových kvízů možnost nastavit losování otázek. Dále upravena stupnice s hodnocením. Dále implicitní hodnocení je 1bod místo 0bodů. Zarovnání doleva místo na blok. Konečně vypnutí editace kvízu po stisku tl. Hotovo.
Doplňovací: Redesign.

Různé opravy
Omezení menu Soubor pro otevřený PS.
Oprava editace MC položky (odkaz na jiný titul).
Pro rozpoznaný OCR text se zahazují levo a pravostranné mezery.
Oprava nástroje ruka nad textovou a webovou položkou.
Před zahájením upgrade titulu kontrola práva na zápis.

Doplnění nápovědy
Popis vkládání OCR obrázků.
Nové menu Konfigurace.
Popis preference createItemInHome (Tvorba do HOME).
Popis tvorby sekvence detailů v obrázkové mapě.
FAQ - doplnění kap. Instalace na síťový disk.
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OCR
Do MC byl integrován Tesseract OCR SW (software na rozpoznávání znaků v obrázcích). Pomocí menu Vložit > Obrázek > OCR lze vkládat odpovídající typ nové položky, do které lze kreslit volným tahem a poté rozpoznat obsažené znaky.

Video
Bylo opraveno přehrávání f4v videa z disků jen pro čtení.

Seznam médií
Byl opraven pád programu při vyvolání seznamu zvuků (Ostatní > Audio).

Obsah
Oprava možného chybného řazení podkapitol v obsahu (po stisku tl. Kapitoly).

Kreslení
Oprava možného pádu programu při intenzivním kreslení pomocí editoru obrázků. Dále v editoru obrázků je dostupné lokální undo/redo (krok zpět/vpřed).

Preference
Nová preference umožňující potlačit hlášení při kopírování do domovského adresáře uživatele - viz menu Nastavení > Předvolby > Nezobrazovat upozornění při kopírování do HOME (cp2HomeMsg=0/1).
Nová preference pro potvrzování mazání objektů - viz menu Nastavení > Předvolby > Nezobrazovat upozornění pro nástroj koš (confirmDelete=0/1).

Transformace
Ve vlastnostech obrázku umožněno kromě změny šířky nastavit i výšku.
Spec. transformace ve scéně při stisku klávesy SHIFT.
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Multimédia
Bylo upraveno kódování a dekódování médií. Zejména byla odstraněna chyba přehrávání mp2, mp3 audio souborů zavlečená v buildu 1808, která se mohla projevit nepřehráním koncové části audio souboru. Dále bylo omezeno kopírování médií do domovského adresáře (HOME) pro jejich dekódování na nezbytné minimum.
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Přehrávač videí
Opakovaná oprava přehrávání videí. Videa, která je možno kódovat a dekódovat (disk je i pro zápis), se spouštějí jako dříve (před buildem 1780) s možností bufferování, skoku na daný snímek a nízkou paměťovou náročností. Videa na disku jen pro čtení s vypnutým kopírováním do HOME adresáře se přehrávají s vysokou paměťovou náročností, bez bufferování a s možností převinutí pouze na začátek.

Délky médií
V seznamu videí, zvuků se zobrazují doby přehrávání (délky) daného média.

Interaktivní cvičení
Doplnění chybějící klávesy Z/Y do virtuální klávesnice (křížovky a doplňovací cvičení).

Editor obrázků
Možnost undo/redo (krok vzad/vpřed) při editaci obrázku.

Skriptování
Nové skripty pro uchování stavu objektů. Obsluha události onPageLoad. Viz doplněná nápověda, kap. Skriptování.

Web Video
Zrušena podpora MP4, tj. pro interní web video zůstává podpora FLV, F4V (pro externí video zůstává podpora všech formátů, tj. AVI, MPG, ...).

Nápověda
Doplnění kap. Často kladené otázky o popis vytváření zástupců pro všechny uživatele (bude upraveno i interaktivně v budoucích setup DVD MIUČ+), plus popis možných omezení při instalaci na lokální disk.
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Dotazníky
Obecná podpora pro sběr dat pomocí dotazníků. Dotazník pro tituly Angličtina pro 1.-3. ročník ZŠ spouštěný při otevření titulu. Pro odeslání vyplněného dotazníku je nutné připojení k internetu.

Přehrávač videí
Oprava bufferování v jaris flv playeru, které bylo poškozeno v předchozím buildu 1780 ze dne 7.1.2013. Při spuštění videa se stáhne prvních pár sekund a video se spustí (před opravou se stahovalo celé video a teprvé poté bylo spuštěno).

Posuvné obrázky
Reorganizace začlenění do menu - přesunuto pod Vložit > Obrázek > Posuvný obrázek...

Cvičení
Redesign virtuální klávesnice v doplňovacích cvičeních (QWERTY s numerickým blokem).
Svazování jednopísmenných předložek ve kvízech.
Číslování otázek kvízu v konfigurátoru.

Fotoalba
Oprava nekonzistence ovl. prvků hlavního panelu po zavření dokovaného okna Fotoalba během prohlížení fotoalba.

Undo/redo
Reflexe undo/redo (krok zpět/znovu) v seznamu médií a cvičení, plus další opravy undo/redo.

Nápověda
Doplněny kapitoly Nastavení > Předvolby (preference pro kopírování videí do domovského adresáře), Často kladené otázky > Flash player (nový jaris player i pro disky jen pro čtení), Vložit > Obrázek > Posuvný obrázek...
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Posuvný obrázek
Nový typ obrázku umožňující posuv a zoom v zadaném výřezu plus definici obrázkové mapy. Vhodný např. pro interaktivní časové osy. Viz aktualizovaná nápověda.

Lepší podpora síťové instalace
Možnost spouštět videa ze síťového disku pouze pro čtení. Upravený player umí videa dekódovat do paměti (dříve pouze na disk, tj. bylo nutné právo na zápis). Podrobněji viz aktualizovaná nápověda, kap. Často kladené otázky (FAQ).

Úpravy interaktivních cvičení (IC)
Různé drobné úpravy, např. virtuální QWERTY klávesnice s numerickým blokem v pexesu aj.

Snadné vkládání interaktivních cvičení (IC)
Nové tlačítko pro vkládání IC nových/z online katalogu v panelu nástrojů.

ZIP v synchronizaci
Možnost exportovat a importovat svoji práci do zip souboru.
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Automatické aktualizace
Vymazání staré aktualizace (update.exe ) před stahováním nové aktualizace. Doplnění informací do hlášení.

Obsah
Oprava možného chybného řazení podkapitol na dvoustranách.

Nástroj text
Oprava výběru plochy pro vkládaný text - akce aktivní položky, do které se při výběru klikne, se neprovede.

Synchronizace
V exportu a importu lze použít i zip soubor.

Matematické výrazy
Oprava vkládání mathml výrazu přes clipboard.

Doplnění nápovědy
Kapitola Často kladené otázky - informace o přehrávání videí/swf do uživatelova HOME v případě, že nelze média dekódovat na zdrojovém disku pouze pro čtení. 
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Oprava sdílení flash cvičení
Při vkládání flash cvičení (křížovky, kvízy, ...) z internetového Online katalogu odstraněna chyba při rozbalování staženého archivu.

Instalace titulu na disk pouze pro čtení
1. Varování v případě, že se nepodařilo aktualizovat datový model titulu. Další práce nemusí být konzistetní. Je třeba zajistit otevření titulu uživatelem s právem zápisu do .mc souboru (např. správce IT).
2. Opraveno přehrávání videí a swf cvičení - automatické nastavení zabezpečení flash pluginu.



Media Creator 1 MIUC+ build 1755 GA
6.12.2012
-------------------------------------
Sdílení flash cvičení přes MCWS server v internetu
Pokud uživatel vytvoří IC (křížovku, kvíz, ...), může jej následně nasdílet do tzv. Online katalogu IC cvičení. Ostatní uživatelé daného titulu (i na jiných školách) pak mohou sdílené cvičení vložit do svého MIUč+ titulu. 
Akce jsou integrovány do kontextového menu daného IC cvičení, kontextového menu stránky a dále do hlavního menu Vložit > Cvičení.

Úpravy IC
Byly implemtovány různé drobné úpravy a vzlepšení IC, např. potlačení hlášení undefined v kvízu s tajenkou, sjednoceny popisy dlouhých úkolů aj.

Přepínání a navigace v UČ a PS
Byly odstraněny drobné nekonzistence v navigaci ve stránkách UČ a PS.
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Přehrávání zvuku
Volitelná externí aplikace pro přehrávání audio souborů pomocí menu Nastavení > Předvolby... Výchozí nastavení je interní přehrávač. Více viz nápověda, popis menu Nastavení > Předvolby...

Dekódovani médií na read only svazku
Pokud je titul nainstalován na disku s právy pro uživatele pouze pro čtení, pak se video a swf média kopírují a následně dekódují/kódují do uživatelova domovského adresáře.

Kvízy
Posun šipek v kvízech nahoru (překryv tl. Zpět).

Potvrzování mazání souborů
Připravena možnost nastavení potvrzování mazání souboru přes menu Nastavení > Předvolby... Zatím bez možnosti změny.

Tisk aktuální strany
Umožnění tisku aktuální strany přes kontextové menu stránky.

Cvičení s kontejnery
Zaoblení rohů položek v swf cvičení s kontejnery.

Podpora matematických výrazů v jazyce MathML, doplněno:
- nastavování barev,
- okno pro detail výrazu,
- editace MathML výrazu stále není zcela dokončena
  (může vést na pád MC).

Sdíleni swf cvičení přes server:
- přidaná podpora umožňující upload souboru na server,
- přidaná podpora umožňující download souboru ze serveru,
- možnost plného využití bude s dalšímy aktualizacemi,
- swf cvičení, které učitelé vkládají do stránek, 
  bude možné sdílet na MCWS serveru.

Rozšíření nápovědy:
- popis konfigurace externího přehrávače zvuku
  (Menu Nastavení > Předvolby...).
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Titul v režimu pouze čtení
Varování v případě, že se .mc soubor nepodařilo otevřít pro zápis, tj. bez možnosti tvorby uživatele.

Tisk
Oprava tisku vyvolávaného z menu Soubor > Tisk...
Netiskly se všechny objekty, nebylo možné zvolit strany.

Zvuk
Při nastavení debug=1 v mc.ini jsou obsaženy ladicí výstupy phonon-u.

Automatické aktualizace
Možnost potlačit aktualizace v preferencích (Nastavení > Předvolby...). Popsáno v nápovědě.

Změna hesla admina
Promítá se kromě do .mc souboru a účtu na serveru i do mc.ini.

Popisky obrázků
Možnost editovat v seznamu médií. Zobrazuje se v okně detailu.

Kontejnery
V režimu ponechání (2) výsledky na konci hry nezmizí.

Rozšíření nápovědy:
- popis vkládání matematických výrazů v jazyce MathML 
  (možnost plného využití bude s dalšímy aktualizacemi),
- vkládání animací - popsáno spuštění v Media Creator Web
  Browser-u,
- popis vkládání klíčů,
- popis předvoleb pro automatické aktualizace (on/off),
  tzn. v nápovědě se dozvíte jak změnit předvolbu pro
  automatické aktualizace (vypnout/zapnout).

Sdílení swf cvičení přes MCWS:
- přidaná podpora umožňující upload zip souboru na server,
- možnost plného využití bude s dalšímy aktualizacemi,
- swf cvičení, které učitelé vkládají do stránek, 
  bude možné sdílet na MCWS serveru.



Media Creator 1 MIUC+ build 1704 GA
08.11.2012
-------------------------------------

Media Creator Web browser:
- swf cvičení skrývající se pod ikonou se nyní otevírají 
  do okna nového Media Creator Web Browser-u (dříve do
  asociovaného programu).

Update nápovědy:
- kapitola často kladené otázky (aktualizace, instalace na
  síťový disk), 
  je zde přidáno vysvětlení základních otázek pro výše
  zmíněné témata.

Integrace qtmmlwidget:
- komponenta qtmmlwidget (LGPL) zahrnuta do projektu,
- v některém z dalších buildů bude možné v jazyce MathML
  editovat libovolně složité matematické výrazy.
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Možnost nastavení proxy v soap komunikaci:
- doposud byla podpora pouze pro proxy basic authentication
  (host, port, userId, password), pripadne WPAD
  (automaticka detekce proxy),
- tato aktualizace prinasi autentikaci pres WinHTTP API
  (podpora kerberos aj. mechanismu overovani),
- pro logování nutno v mc.ini nastavit debug=1,
- pro WPAD nutno v mc.ini nastavit proxyEnabled=1,
  ostatní položky proxy konfigurace v mc.ini nenastavovat.
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Doplnění nápovědy:
- skriptovací funkce pro nastavení barev,
- kapitola často kladené otázky - zápis do složky documents
  při síťové instalaci,
- doplnění popisu menu Uživatel > Síť - editace údajů
  účtu a změna hesla,
- doplnění informace o seznamu poduktů (administrace),
- kapitola často kladené otázky - doplnění informace o
  asociaci .mc souboru.
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Pomůcka plovoucí koš umožňující drag&drop (vzít&položit):
- umožňuje osamostatnění koše do speciálního panelu,
- panel lze oddkovat a přesunovat,
- na koš lze přesouvat objekty a tím je mazat,
- mazání je vizuálně indikováno.

Možnost nastavení proxy v soap komunikaci:
- přidání podpory dynamické konfigurace (WPAD),
- přidání logování (v mc.ini volby debug=0/1,
  debugFile=filename).
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Administrace uživatelů - změna údajů, hesla:
- přístup je umožněn přes menu Uživatel > Síť, 
  položky: Upravit údaje účtu, Změnit heslo, a další,
- je nutné být přihlášen na server,
- přidáním editAcc=0 v mc.ini lze položky menu výše skrýt.
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Guma - vizualizace a ovládání sirky tahu:
- doplneni preference Násobitel mazání
  (Nastavení > Předvolby > Násobitel mazání),
- doplnění v nápovědě.

Varování expirace:
- v casovém horizontu blížící se expirace (týden a méně) se
  objeví upozornění.
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Skriptovací funkce isVisible()
- skriptovací funkce pro ověření viditelnosti položky -
  isVisible(), včetně podpory importu a doplnění nápovědy.

Update MC 
- doplnění indikace stahování (ikona v hlavním panelu -
  vpravo dole).

Nový typ cvičení Kvíz s tajenkou:
- nový flash modul swf14, konfigurátor pro swf14,
- integrace do menu + podpora v seznamu cvičení,
- doplnění nápovědy.
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Možnost nastavení proxy v soap komunikaci:
- zatím jen basic authentication (host, port, userId,
  password),
- podpora v MC i v mcreg.exe (registrace),
- preference mají přednost před mc.ini,
- doplněna nápověda (kapitola Nastavení).





