Sorsz.
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Megjegyzés

Verzió

Dátum

1.4.30a

2013.11.03 - a 10.30-i gc láda logokban szereplő ékezetes betűk gc.hu-s kódolásának visszalakítása olvashatóra
- android 2.x-en gc ládaleírásba lépéskor előforduló lehalásos hiba javítása

1.4.29d

2013.10.29

98

1.4.28

2013.09.18

96

1.4.27

2013.06.15

95

1.4.27a

2013.05.28

94

1.4.26z

2013.04.02

93

1.4.26y

2013.03.20

92

1.4.26x

2013.03.18

- gc láda Adatlapon megjelenik a megye (nem csak frissítés után, a következő visszalépésig)
- gc láda frissítéskor nem felejti el a korábban betöltött logokat és képeket
- ládalista letöltéskor nem felejtődnek a korábban már betöltött ládák képei és logjai
- zárójelet tartalmazó nevű ládák megnevezése is jól (nem hiányosan) töltődik le
- android 2.0-n javítva az iránytű által mutatott távolság
- geocaching.hu oldal változása miatt nem működő megtalálás statisztika igazítása a módosult html kódhoz
- mapsforge térképfile elhelyezhető nem csak belső tárolón, hanem külső SD kártyán is
- újabb grafikus elemek cseréje (davidovits jóvoltából)
- android 4.2 belső hiba miatt láda távolság kijelzéskor ill. ládalista távolság alapú rendezésnél fellépő
anomáliák kiküszöbölése
- láda- vagy játékleírásból láda/játéklistába visszatérve nem a lista elejére ugrik, hanem ugyanoda, ahol
voltunk a listában
- program induláskor, ha GPS engedélyezve van, akkor nem reklamálja, hogyha nincs engedélyezve más
(hálózat alapú) helymeghatározási módszer
- Térképre 'Új pont' megadáskor most már látszik is az új pont
- további javítások, optimalizálások
további hibajavítások
- Megtalálás bejelentéskor a 'Képeket is' checkbox szándékolatlan bekapcsolódásának megszüntetése
(most már tényleg)
- Láda frissítés után az Adat oldal tartalma is frissül
-4.x-es androidon jeletkező képkezelési hibák javítása
- GC megtalálás bejelentéssel egybekötött képbeküldés hibájának javítása
- iránytűről ládaleírásba visszatérés javítása (android 4.x)
- 'nem megtaláltak' szűrés működésének javítása
Javítások:
- GG bejelentkezés
- GC megtalálás bejelentés (Android 4.0 és afölött)

Market

DB

2013.10.31

14

2013.09.22

2013.06.15

2013.04.02
2013.03.20
2013.03.18
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90

89

88

1.4.26

1.4.25j

1.4.24

1.4.23

2013.01.26 - iránytű képernyőre felkerült az aktuális pozíciót szolgáltató eszköz neve és az aktuális pontosság
- apró javítások+kiegészítések az Infó funkcióban

2013.03.14
13

- GC megtalálás adatok letöltési hibájának (nem minden megtalálást jegyzett meg) javítása
- GC megtalálás adatok Frissítés funkció fix 'legutolsó 3 nap' történéseinek letöltése helyett dinamikusan
2013.01.24 állapítja meg a frissítési időszakot
- néhány újabb típusú objektum megjelenítése az openmaps 13.01.04 utáni mapsforge térképeivel
- Biankó megtalálás bejelentési lehetőség a Megtalálásaim funkcióban visszaállítva
- GC ládalistában hosszú bökéses felugró menüből a Megtalált/Nem megtalált állítási opció kiszedve
- Android 4.0 és afölötti verziókon fellépő netes problémák (Bejelentkezéskor, ládaletöltéskor, stb.) javítva
- Netes letöltések környékén előfordulható pár alattomos (szerencsére ritkán előjövő) hiba javítása
- Letöltésekkor egységes, Megszakítás gombbal megszakítható Progress Dialog

2012.12.28

2012.10.13

87

1.4.22

2012.10.07

86
85

1.4.21
1.4.20

2012.08.16
2012.08.08

- GC láda / GG játék oldalra való visszalépéskor azt a képernyőállást kapjuk vissza, amit a
térképre/iránytűre lépés előtt utoljára láttunk
- GPS vevő kezelés javítása (szándékolatlan GPS-használat kiküszöbölése)
- Saját fénykép elforgatáskor a geotag infók elfelejtődésének javítása
- Megtalálás bejelentéskor a 'Képeket is' checkbox szándékolatlan bekapcsolódásának megszüntetése
- Korábbi GC megtalálás adatok megjegyzése
- GC Adatlapra Úthossz (ha meg van adva)
- mozgóládafigyelő letölti a ládaleírást is (nem csak az adatlapot és az utolsó logokat)
- saját képek geotaggelésénél a hosszúság koord. kitöltés javítása
- új GC logó
- infó funkcióban, GC ládaleróban, GG játékleíróban az egyes lapok közti átváltás vízszintes csúsztatással
(swipe)
- saját fényképek ellátása geotag információkkal
- GC lista log- és képletöltés hibák javítása
- GC ládaleírás menüben új menüpont: Frissítés
-GC ládaletöltésben a 'Csak a még meg nem találtakat' opció javítása

12
2012.10.23
11

2012.08.29

84

1.4.19

83

1.4.18

- GC ládaleírás letöltés gyorsítva, menet közben Vissza gombbal félbeszakítható
- Kísérlet ICS-en előforduló 'Ládaleírás helyett fekete képernyő' probléma kiküszöbölésére
- GC ládaleírás import külső html file-ból: megszűnt az 1,2 Mbyte-os méretkorlát
2012.07.31
- a GC ládaleírás html import menet közben félbeszakítható a Vissza gomb megnyomásával

2012.08.07

82

1.4.17

2012.07.19

81

1.4.16

2012.06.11

80

1.4.15

2012.06.08

79

1.4.14

2012.05.29

78

1.4.13

2012.05.25

77

1.4.12

2012.05.23

76

1.4.11

2012.04.15

75

1.4.10

2012.04.02

- Optimalizálás (GC ládák / GG játékok adatbáziskezelésének stabilizálása/gyorsítása)
- GC listában a Megtalált/Nem megtalált állapot állíthatósága/megjelenésbeli elkülönítése, szűrési
lehetőség (csak meg nem találtak megjelenítése)
- mapsforge térképbe belépéskor GPS pozíció hiányában a legutolsó használatkori helyre pozicionálás
- szintvonalas biciklis térkép (OpenAndroMaps) megjelenítési lehetőség
- Android 2.1-en jelentkező adatbázis létesítés/megnyitás hiba javítása
- 1.4.11-ről upgrade hiba javítása
- adatbáziskezelés kód optimalizálása
- mozgóláda figyelés manuális indíthatóság
-GC ládalistába belépkori hiba javítása (db create)
-Iránytű címszöveg ürítés, ha nincs célpont
- mapsforge térképfile be/átállításkori leállásos hiba javítása
- GC/GG segédponthoz iránytű hívás javítása
- GC ismételt bejelentkezési hiba javítása
- előtérbeli és (mozgóláda figyelős) háttérbeli web-es letöltések összeakadásának javítása
- optimalizálások, javítások
- mozgóláda figyelés
- új elven működő iránytű
- 'Hogy is kell?' bővítése
- Beállítások oldalain is korrekt GPS igény kijelzés
- mapsforge vektoros téképhez Infó funkció helyreállítása
- láda le/betöltéskor a korábban betöltött ládák adatainak frissítése
- apró hibajavítások
- mapsforge térkép megjelenésének finomítása
- Google Play (market) által jelzett készülék inkompatibilitási problémák megoldása
- 2 ritkán előforduló leállásos hiba javítása
- mapsforge térképek megjelenésének javítása

2012.08.06

10
2012.06.11

2012.06.04

9

2012.04.20

2012.04.02

74

73

1.4.9

1.4.8

72

1.4.7

71

1.4.6

- mapsforge Térkép megjelenés alakítása (újabb objektumípusok megjelenítése)
2012.03.29 - mapsforge térképen turistajelzés megjelenítés kísérletek
- GPS bekapcsolási anomáliák javítása

-láda/játék listából/leírásból Térképre váltáskor nem csak az első alkalommal, hanem mindig az adott
2012.03.26 láda/játék helyére pozicionálás
- osmdroid-os online turistautak.hu térképből mostantól a szintvonalas változatot tölti le a program
- mapsforge téképeknél formátumváltás: a 0.2.4-es verziójú helyett a 0.3.0-s térképeket kezeli a program
- gc loghoz képfeltöltéskor a 'Képek' pipa figyelembevétele

- File pickerben a keresett file kiterjesztése szerint redukált könyvtárstruktúra
- Láda/játék leírásból Térkép ikonra bökéssel bejövő térkép nem az aktuális pozícióra, hanem a láda/játék
koordinátájára pozicionálva jelenik meg
2012.03.10
- csiganyál kijelzési hiba javítása (néha csak a kezdőpont és az aktuális pozíció közt látszott egy szakasz)
- Osmarender raszteres tékép szerver leállítása miatt megszűnt ez a fajta térképforrás a programban
- Térképre hosszan bökve felugró menü: 'Jelölő / Célpont / Új pont' opciókkal
- GC ládalista felugró menüjében a Törlés javítása
- GC logoláskor képbeküldés finomítása / loghoz utólagos képfeltöltés funkció megvalósítása
- Mapsforge térképen méretvonal
- Mapsforge térképen csiganyál, térkép nézeten ki-/bekapcsolható
- Új térképbeállítás: nyomvonal (csiganyál) max. mérete
- Láda/játéklista kiürítés funkció beköltözött az adott lista menüjébe
2012.03.02 - Láda/játéklista elemre hosszan bökve felugró menü aktiválódik:
'Térképre', 'Célpont' (= iránytű) és 'Törlés' funkciókkal
- térkép aktuális pozícióra visszaugratási lehetőség Mapsforge térképen
- Infó gomb a főmenüben
- iránytű működés stabilizálása (legalábbis újabb kísérlet)

70

1.4.5

2012.02.20

69

1.4.4

2012.02.17

68

1.4.3

2012.02.14

67

1.4.2

2012.02.14

66

1.4.1

2012.02.09

65

1.4.0

2012.02.06

64

1.3.30

2012.01.02

63

1.3.29

2011.12.20

62

1.3.28

2011.11.23

- Mapsforge térképen helyzetkövetési (nem frissülési) hiba további javítása
- Mapsforge térképen a helyzetjelző (álló emberke vagy mozgás közben nyíl) színe kifejezi, hogy van-e már
(még) érvényes GPS pozíció (sárga, ha van, szürke, ha nincs)
- Mapsforge térképre helyezett támpont is használható a láda/játék letöltés paraméterezéskor
- Térkép ill iránytű funkcióknál a képernyő fényesen bekapcsolva marad külső áramforrás (töltő) esetén
- GPS pontosság jelzése (áttetszó körrel az aktuális pozíció körül) Mapsforge térképen
- Infó funkció a Mapsforge térkép menüjében
- Mapsforge térképen helyzetkövetési (nem frissülés) hiba javítása
- Mapsforge térkép overlay funkciók belső optimalizálása (memóriafelhasználás csökkentése, áttetszőségek
finomítása)
- képernyő pixelsűrűséghez igazodó feliratméretezés a Mapsforge térképen
- kijelölt térképfile vizsgálata (formátum illetve verzió megfelelő-e)
- GG játékleírás fejben a megszokott GC-s koordinátaformátum alkalmazása
- 1.4.1 verzió hibáinak javítása (térkép, iránytű FC, stb.)
- Iránytű híváskori FC hiba javítása
- Kilépés után bekapcsolva maradó GPS hiba javítása
- Memóriahasználat optimalizálása
- Mapsforge térkép file kijelölés utáni fekete képernyős hiba javítása
- Újabb kísérlet marketen jelentkező inkompatibilitási probléma megoldására
- GG beállításokban felh.név/jelszó ellenőrzéskor informatívabb üzenetek
- Ládaleírás fejben a megszokott GC-s koordinátaformátum alkalmazása
- gc.hu-s bejelentkezés javítása ékezetes betűt ill. spec. írásjelet tartalmazó felhasználónevek esetén
- Beállítások képernyőinek informatívabbá tétele
- Beállításokban GC/GG felhasználói név/jelszó ellenőrző funkció
- MAPSFORGE térképformátum (vektoros offline térkép) kezelése (KÍSÉRLETI állapot)
- pár ritkán előforduló kisebb hiba javítása
- program indulás gyorsítása
-újabb készülékeknél marketen jelzett inkompatibilitási probléma megoldása
- off-line térképletöltés indító képernyőn az olvashatatlan feliratok színe fehérre módosítva
- online Google térkép komponensek eltávolításával a program méretének csökkentése

2011.12.20

61

1.3.27

2011.11.22

60

1.3.26

2011.11.15

59

1.3.25

2011.11.12

58

1.3.24

2011.11.08

57

1.3.23

2011.11.02

56

1.3.22

2011.10.25

55

1.3.21

2011.10.01

54

1.3.20

2011.09.18

53

1.3.19

2011.08.29

52

1.3.18

2011.08.20

51

1.3.17

2011.07.28

50

1.3.16

2011.07.16

49

1.3.15

2011.06.20

48

1.3.14

2011.06.10

- SD kártyára installálhatóság támogatása
- kijelölt területről térkép letöltés off-line használatra
- OSMDROID térképmotornál is lehet csippentéssel zoomolni a térképeket
- online/offline térképeknél változott a min-max. zoom szint
- Új online/offline térképforrás: turistautak.hu
- GC rejtő telefonszám értelmezés finomítása
- Láda/játék lista rendezéskor kis-/nagybetű megkülönböztetés megszüntetése
- Láda/Játék menü megnevezések igazítása
- SD kártya file managerben a könyvtárak rendezése névsorba
- Térkép nézetben ládára bökéssel a leírásra váltás OSM térképek esetén is
- GPS+iránytű kezelés további finomítása
- Ládaletöltés és ládalista oldalak is álló/fekvő módban
- Pozíció meghatározási algoritmus finomhangolás (GPS hangsúlyosabb figyelembe vétele)
- GPS ki-be kapcsolás nem automatikusan a képernyőváltások között, hanem manuálisan a képernyő
címsorban GPS ikon megnyomással
- GG betöltés hibajavítások
- Iránytű viselkedés igazítása
- Telefonszám kihámozása Rejtők mezőből
- Tel.hívás előtt biztonsági rákérdezés
- hibajavítások
- GC ládánál a TB gomb megszűnt
- GC ládánál Telefon gomb a rejtő felhívására (ha adott meg telefonszámot)
-on line Google térkép be nem töltődési hiba javítása
- internetes műveletek (letöltés, bejelentés, stb) közben a képernyő végig aktív marad (legfeljebb
halványodik, de nem kapcsol ki)
- GC és GG megtalálás bejelentő képernyőn a szervertől kapott visszajelzés a képernyő aljáról a közepére
költözött
- nagy mennyiségű GC láda letöltés közben néha előjövő FC hiba javítása
- GC sorszám nélküli (nem valós) ládaleírások kiszűrése letöltéskor
- GC loggal együttes képbeküldéshez előrehaladás jelző megjelenítése
- GC láda/GG játékleírásból térképre elágazáskori térképforrás keveredési hiba javítása
- GG lejelentéskor szöveges visszajelzés
- iránytűhöz szenzorfrekvencia beállítási lehetőség

2011.11.21

2011.11.06

2011.10.11

2011.09.04

2011.08.29
2011.07.29

2011.07.16

2011.06.26
2011.06.13

47

1.3.13

46

1.3.12

45

1.3.11

44

1.3.10

- OSMDROID finomítások
2011.06.04 - Támpontos letöltés OSMDROID téképforrás esetén is
- GG letöltési hiba (Inverz-caching típusú játék letöltéskor 'Force Close') javítása
- Kódoptimalizálás
- online/offline térképhasználat (OSMDROID térkép motorral)
2011.05.22 - iránytűn számok méretének igazítása a képernyő felbontáshoz (pl. htc desire)
- GG jelszó nélküli játékok lejelenthetősége
- GG játék rövid leírás a leírás elejére
- Apró hibajavítások
- Kódoptimalizálás
2011.05.08
- Szépészet
- Háttérből visszatérés finomítása (iránytű, térkép, megtalálás jelentés)

2011.05.01

43

1.3.9

2011.04.18

42

1.3.8

2011.04.14

41

1.3.7

2011.04.07

- Térképen levő láda/játék pontra bökve nem az utoljára megnézett, hanem a rábökött láda/játék jön be
(hibajavítás)
- Iránytű használat után bekapcsolva felejtődött szenzorok miatti plusz áramfogyasztás megszüntetése
(hibajavítás)
- GG játékhoz is 'Új pont' menüfunkció
- GC/GG Megtalálás adatok (jelszó, időpont, stb.) megőrzése későbbi lejelentéshez
- Szépészet
- GC ládához/GG játékhoz saját kép(ek) készíthető(k), amik címmel elláthatók, megtekinthetők, törölhetők
- GC megtalálás jelentéskor a saját képek feltöltődnek a loghoz
- Térképen irányba álló pozíció kijelzés haladáskor
- GC logban saját azonosítási hiba javítása
- GC/GG lista menüben új funkció: Rendezés
- GC keresési lehetőség ládanév részlet alapján is
-Szépészet, optimalizálások, hibajvítások
- GG letöltés és megtalálás bejelentés az XML API új funkcióival
- adMob beépítése néhány képernyőbe
- Térkép: "Jelölők törlése" a támpont ikont is törli
- GC <coord> értelmezés javítása (most már beveszi a milliméteres pontossággal megadott magasság
értéket is, és nem kerül végtelen ciklusba emiatt a le/betöltés...)

2011.05.15

8
2011.04.24

2011.04.13

40

1.3.6

39

1.3.5

38

1.3.4

37

1.3.3

36

1.3.2

- Térképre hosszú rábökéssel helyezhető (mentőöv ikonú) támpont,
- GG/GC letöltés szűrés ablak új választási lehetőséggel bővült: az aktuális pozíció közelében, vagy a
2011.04.05 térképre lerakott támpont körül akarunk pontokat keresni és letölteni
- GC ládaleírásnál új menüpont: "Új útpont" megadása, <coord> formátumban bekerül a ládaleírás elejére
- Iránytű és Térkép képernyőknél a háttérvilágítás folyamatosan bekapcsolva marad (de elhalványulhat)
- Szépészeti beavatkozások
- Új címsor, bal oldalt aktív ikonnal: visszatérés a főmenübe
-GC lista képbetöltés optimalizálás (egyenkénti db mentés helyett 10-es kötegekben)
- GC lista logbetöltés átalakítása (sok apró wap-os kérés helyett ládánként egyetlen gpx lekérés)
2011.03.28
- GG lista kép/logbetöltés optimalizálás (egyenkénti db mentés helyett 10-es kötegekben)
- program elhagyás-újra visszatérés kézreállóbb kezelése
- kódoptimalizálás
- GC le/betöltés további optimalizálása (ládakorlát 200 db, html fájlméret max 1,2 Mbyte), előrehaladás
kijelzése
2011.03.25
- GC lista nézetben 2 új menü funkció: Logletöltés és Képletöltés
- GG lista nézetben 2 új menü funkció: Logletöltés és Képletöltés
-GC le/betöltés közbeni kifagyás oka végre megcsípve, javítva, (egyúttal a ládaszám korlát felelmelve 2502011.03.23
re)
- letöltött GC/GG képekre bökve böngészőben letöltődik a kép teljes méretű változata, zoomolhatóan
2011.03.22 - kódoptimalizálás GC le/betöltés környékén
- nagyszámú GC láda le/betöltésekor előforduló lefagyás ill. 'Nem található a feltételeknek megfelelő láda'
hiba kiküszöbölése (a ládaszám 100-ra korlátozásával)

7

2011.04.04

35

1.3.1

34

1.3.0

- GC/GG 'Képek' funkció csak akkor nyúl nethez, ha még nem lettek korábban letöltve képek az adott
ládahoz/játékhoz
- GG lista újbóli elővétel utáni 'Ehhez a játékhoz nincs kép' hiba javítása
2011.03.21 - Szépészeti beavatkozások
- GC ládalista online letöltés közben véletlenszerűen előforduló 'Nem található a feltételeknek megfelelő
láda' hiba javítása
- Térkép nézetben nyomógombos váltási lehetőség Térkép/Műhold kinézet között
2011.03.19 - GG játékleírás kicsinyített képeinek letöltése és megjelenítése (Játékleírás/Menü/Képek)
- GC ládaleírás kicsinyített képeinek letöltése és megjelenítése (Ládaleírás/Menü/Képek)

33

1.2.11

2011.03.17

32

1.2.10

2011.03.13

31

1.2.9

2011.03.09

30

1.2.8

2011.03.05

29

1.2.7

2011.02.27

-Újabb 'Nem található a feltételeknek megfelelő láda' hiba javítása (megint egy nem teljesen szabványos
GC<coord> írásmód miatt)
- Iránytű kifagyás javítása
- Iránytű megjelenés és működés javítása fektetett módban
- Térkép nézetben a következő pozíció frissítés nem rántja vissza a térképet az aktuális pozícióra, ha az
utolsó 15 másodpercben volt felhasználói interakció (elmozdítás, zoomolás) a térképen
- GC letöltés közben eltűnő GPS-használat javítása
- bizonyos GC <coord> formátumok értelmezési hibájának (és ebből eredő 'Nem található a feltételeknek
megfelelő láda') javítása
- kódoptimalizálás
- GG loglista rátöltési hiba (logok kétszer jelennek meg) javítása
- GC ládaleírásból "weblap" menüfunkcióval a láda geocaching.hu-s weblapjának megjelenítése (képekkel
együtt)
- GG játék leírásból "weblap" menüfunkcióval a játék gpsgames.hu-s weblapjának megjelenítése (képekkel
együtt)
- Iránytű nézetben a távolság frissítés sűrítve (1,5 mp vagy 5 m-ről 1 mp vagy 3 m-re)
- GC ládaleírás térkép ikonos funkciója bővült: a leírás <coord> formátumú pontjai is megjelennek a
térképen, ott rábökve infó a pontról
- GC ládaleírásban <coord> formátumú pont szövegre bökve iránytű az adott ponthoz
- GC ládalista online letöltés hiba (közeli ládák letöltésekor ('Nem található a feltételeknek megfelelő láda')
javítása

2011.03.20

6

5

2011.03.05

28

1.2.6

27

1.2.5

26

1.2.4

25

1.2.3

24

1.2.2

23

1.2.1

- GC usernév nélküli GC ládaadatletöltési hiba ('Nem található a feltételeknek megfelelő láda') javítása
- GG játék leíráshoz az utolsó logok online rátöltése (XML API bővítést használatba véve)
- GC/GG logok is megőrződnek a láda/játék leírással együtt (új loglista betöltés frissíti)
- GPS használatbavételi hiba (menet közben bekacsolt GPS-t csak Kilépés utáni újraindításkor kezdte el
használni a program) javítása
2011.02.21 - GPS működés leállítása háttérbe vonuló alkalmazás esetén
- GCSubmit/GGSubmit layout igazítás
- Iránytű feletti műszerfal vonalkázás igazítása
- Belső linket tartalmazó GC ládaleírás letöltési hiba javítása
- Indoor GG játék letöltési hiba (FC) javítása
2011.02.20
- Iránytű mutató nyíl színezése is mutatja, hogy van-e érvényes pozíció
(kék vázlat: nincs koord., É felé mutat, piros teli: van koord., célra mutat)
2011.02.23

- GC ládaleírásból / GG játékleírásból indítható iránytű, ami mutatja a célig hátralevő távolságot, a
függőleges magasságkülönbséget és a cél pillanatnyi irányát
- nyomkövetési szint automatikus visszaállítása induláskor
2011.02.19 - GC ládanév elejéről a sorszám eltüntetése
- internetes funkciók (adatletöltés, megtalálás jelentés, stb.) hívásakor gyors ellenőrzés, hogy van-e
internet kapcsolat
- GG outdoor játék magasság adat helyes értelmezése (XML-API hiba javításhoz igazítás)
- letöltött GG játék adatok megjegyzése (my.db adatbázisban)
- GG játéklistában a koordinátával rendelkező outdoor játékok távolsága automatikusan frissül pozíció
változáskor
- GG játéklista mindig az aktuális távolságok szerinti növekvő sorrendben, a végén a koordináta nélküliek
2011.02.13
- GG 'Megtaláltam' játékleírás nélkül közvetlenül is indítható
- GC pontok térképes megjelenítési hiba (FC a 'Térkép' ikonra bökéskor) javítása
- GC/GG térképi jelölőre bökéssel elágazás a láda/játék leírásába
- rövidke GC log (pl: ok) letöltéskor feljövő FC hiba javítása
- GC log betöltés finomítása
2011.02.12 - SD kártyás betöltéskor azt a könyvtárat ajánlja kiindulásként, amelyből legutóbb töltöttünk be html-t
- Online GC letöltési hiba javítása

2011.02.19

- Új, gyorsabb GC ládaadat letöltő módszer (kisebb netes adatforgalom)
- GC ládaikonok csoportos kirakása térképre GC-lista nézet menüjében
- letöltött ládadatok automatikus megjegyzése (my.db adatbázisban)
- offline ládaadat betöltés GC.hu-ról letöltött caches.html-ből
2011.02.10
- utolsó logok online rátöltése az aktuális ládaoldalra
- ládalistában a ládák távolsága automatikusan frissül pozíció változáskor
- ládaleírás automatikusan az aktuális távolságok szerinti növekvő sorrendben
- GC 'Megtaláltam' ládaleírás nélkül közvetlenül is indítható
- GC szűrés hiba javítása (ha max. távolság nem volt megadva, FC hiba jött)
- felkészülés off-line funkciókra (adatbáziskezelés)
2011.01.28
- GC logok megjelenítésben kis módosítás (a log fejlécre rábökve eltűnik a log szövege, csak a színes fejléc
marad, újabb rábökésre visszajön)
2011.01.24 - az ő, ű betű lenyelődési probléma végleges javítása (legalábbis GG-nél)

22

1.2.0

21

1.1.8

20

1.1.7

19

1.1.6

2011.01.23 - az ő, ű betű lenyelődést javító módosítás javítása (sajnos az eredeti gondot nem szünteti meg)
- egyéb apró javítások a GC lejelentésnél

18

1.1.5

2011.01.22

17

1.1.4

16

1.1.3

15

1.1.2

14

1.1.1

- GG és GC megtalálás jelentés szövegében előforduló Ő és Ű betűk lenyelődési hibájának javítása
- Új funkció a térkép menüben: koordináta ellenőrzés (GC rejtéshez: védett területre esik-e az aktuális
koordináta)
- extrém karakteres nevű felhasználóknál előjövő GC bejelentkezési hiba javítása
(innentől 'SylverRat + Bogee' is tudja majd használni…)
2011.01.21 - apró szépészeti beavatkozások a térképes megjelenítéskor
- program nyomkövetés (log) tisztába rakása
- adatbáziskezelés előkészítés további lépései
- adatbáziskezelés alapjai (majdani offline működés előkészítése)
- GG listából kreált jelölők pozicionálási hibájának javítása (pár pixellel balra elcsúsztak)
- GG csak a meg nem találtak keresés Javítása (nem működött ez a szűrés)
2011.01.19 - GC láda helyének kijelzése a térképen
- GG kijelző ikon pozicionálás hiba javítása (picit el volt csúszva jobbra)
- GG játékok helyzetének megjelenítése térképen
2011.01.18
- Jelelők ürítése a térlépről
2011.01.20

2011.02.09

13

1.1.0

2011.01.16

12

1.0.11

2011.01.12

11

1.0.10

2011.01.11

10

1.0.9

2011.01.10

9

1.0.8

2011.01.08

8

1.0.7

2011.01.07

7

1.0.6

2011.01.07

6

1.0.5

2011.01.06

5

1.0.4

2011.01.05

4

1.0.3

2011.01.04

- kód optimalizálás (kevesebb CPU és RAM igény remélhetőleg)
- térképkezelési kezdemények
- apró formázási módosítások (csinosítás)
- alapértelmezett szövegek megtaláláshoz
- logolási szint beállítási hiba javítása (ALL nem működött)
- Helymeghatározás kontrollálása
- GC ládalista ill. GG játéklista görgetés gyorsítása, memóriaigény csökkentése
- GC és GG kód input mező maszkolása
- apró formázási módosítások
- GC bejelentkezés HTTP HEAD-del, POST helyett (gyorsabb)
- HTTP stream buffer kezelés (elcsúszások, összekeveredések) javítása
- GC ládalista és ládaleírás letöltés gyorsítása (kb. 4x)
- Próbálkozás letöltés stabilabbá tételével
- majdani logolási lehetőség előkészítése
- Némely GC ládánál a leírás és a logok formázása összeakadt. Javítva
- extra nehézségű GC ládák koordináta megelenítés hiba javítása
- layout szépészkedések
- GC és GG megtalálás jelentéskor a Megjegyzés kimaradás hiba javítása
- GC ládaleírás végére az utolsó 10 megtalálás logja
- GG típus szerinti szűrési hiba (csak 1 játék jön fel) javítása
- újabb ikonok
- GG userID a meg nem talált szűréshez
- Még meg nem találat szűrés felélesztése
- GG megtalálás jelentés gatyába rázása
- GG lejelentés Dátum mező szerkeszthetőség megszüntetése
- Gckod ill. Ggkod kitöltés közben a többi szűrőmező láthatatlanná téve
- GG XML API változások átvezetése
- Kódszám alapján keresett GG játék dupla megjelenés javítása
- GG szűrés közeli helyekre ill. még meg nem találtakra

3

1.0.2

2

1.0.1

1

1.0.0

- Gclist és Gglist listaelem szövegméret növelés (magasabb sorok)
- főmenű landscape layout igazítás
- Beállításoknál a jelszó maszkolva (nem olvasható)
2011.01.03
- Rádiógombos kiválasztású mezőknél szerkeszthetőség megszüntetése
- GC lejelentés dátum és időpont mező szerkeszthetőség megszüntetése
- Ürítés gombok életre keltése
- GC ládaleírás oldal FC hiba javítás
2011.01.03
- verziószám a főoldal címében
- Beállítások: GC/GG user és pwrd
2011.01.02 - GC: letöltés, ládaleírás, lejelentés
- GG: letöltés, leírás, lejelentés (csak jelszavasnál)

