Verze 4.21
-

zlepšena kompatibilita s některými typy mobilů (odstranění chyby při
instalaci midletu)

Verze 4.20
Změny v menu "Nastavení":
-

-

-

-

lze zadat identifikaci pro odeslání SMS (menu Identifikace).
Možnosti: dle nastavení na smsmidlet.com, tel. číslo, tel. číslo
(lokální formát), uživatelské jméno
lze zvolit, přes kterou bránu se mají SMS odeslat (menu Volba
brány). Možnosti: dle nastavení na smsmidlet.com, G1 - G4. Pokud se
při odesílání SMS zjistí, že nastavenou bránu pro dané číslo nelze
použít, použije se brána G1.
pomocí menu Dostupnost bran lze zjistit aktuální dostupnost bran pro
jednotlivé operátory, cenu 1 SMS v kreditech a podporu identifikace
odesílatele SMS.
v menu Ostatní lze zadat IP adresu serveru smsmidlet.com. Implicitní
adresa je 87.236.197.7. Tuto možnost využijete v případě možné změny
IP adresy serveru smsmidlet.com v budoucnosti (nebude třeba stahovat
nový midlet).

Verze 4.12
-

změna IP adresy serveru smsmidlet.com

Verze 4.11
-

drobné úpravy kvůli Nokii 6230

Verze 4.10
-

odstraněna možnost odesílání přes Oskarovu WWW bránu
zlepšena podpora znaků švédské diakritiky

Verze 4.09
-

opraven problém s diakritikou při bezpečnostním uložení editované
zprávy
opravena chyba s odesíláním e-mailu

Verze 4.08
-

upraveno odesílání přes Oskarovu WWW, zejména pro telefony Sony
Ericsson
do editoru zprávy přidán příkaz Zkomprimovat, který vypustí ze
zprávy mezery a převede první písmena slov na velká (včetně
diakritiky)

Verze 4.00 beta 3 - beta 7
- v hlavním menu se nyní zobrazuje verze midletu, aktuálně 4.07
- odstraněny (snad již definitivně všechny) problémy s odesíláním přes
Oskarovu WWW bránu
- vyřešeny problémy s ukládáním českých znaků v adresáři a v uložených
zprávách
- opraveno zobrazení měsíce v datumu uložení zprávy
- podpora Unicode je po instalaci implicitně v Nastavení vypnuta, tj.
pokud chcete odesílat SMSky s diakritikou, musíte si tuto volbu
nejdříve zapnout
- zrychlena práce s adresářem. Adresář se nyní automaticky třídí dle
abecedy až po ukončení jeho editace. Tj. pokud přidáváte nové
kontakty do adresáře, automaticky se přidají na konec seznamu
kontaktů a na správné místo se zařadí až po návratu do hlavního menu
- při psaní zprávy se nyní počitadlo aktualizuje každou 1 vteřinu,
původně bylo 0.5 vteřiny. To může způsobovat pomalejší odezvu
počítadla, ale zrychluje to odezvu midletu při psaní zprávy
- bezpečnostní uložení zprávy při psaní v editoru probíhá nyní s
intervalem 15 vteřin, ale spustí se jen tehdy, jestliže od minulého
uložení došlo k napsání/smazání více jak 10 znaků
- k čištění paměti při psaní zprávy (tzv. garbage collecting, spouští
se 1x za 30 sekund) dojde jen v případě, že aktuálně volná paměť je
menší než 16 KB
- vyřešeno blikání nápisu na displeji při odesílání zprávy

Verze 4.00 beta 2
- zrychlen start midletu
- opravena chyba s Unicode zprávami. Pokud bylo nastaveno odstraňování
diakritiky a zpráva obsahovala diakritiku, diakritika se sice
odstranila, ale zpráva odešla rozdělená po 70 znacích (tj. jako kdyby
se posílala Unicode SMS). Následkem toho mohla zpráva o 160 znacích
stát 3 kredity.
Verze 4.00 beta
Obecné změny:
- změněna struktura adresáře a outboxu, stávající data z verze 3 se
importují
- přidána podpora odesílání přes WWW Oskara, prozatím je v testovací
fázi. Pozor: nefunguje u hromadných zpráv (tj. při odeslání jedné
zprávy na více čísel najednou, nebo při odeslání více zpráv najednou
ze složky K Odeslání)
- podpora EMS a Unicode
- podpora švédštiny
- vytvoření speciální verze pro telefony s omezením velikosti midletu
na 30KB (např. Nokia 6310i), bez obrázků, podporující pouze 1 jazyk.

Pro bližší informace pište na midlet_support@smsmidlet.com

Změny v editoru zpráv:
- každých 10 sekund se uloží aktuálně editovaná zpráva, kvůli možnému
výpadku midletu (chyba SW telefonu, přijmutí hovoru, násilné ukončení
midletu, nechtěné ukončení midletu stiskem tlačítka červeného
telefonu,....). Tato záloha se automaticky smaže po úspěšném
odeslání, nebo při zrušení editace zprávy (návrat do hlavního menu
bez uložení zprávy)
- do editoru zpráv byl přidán příkaz Smazat text, který smaže celý text
zprávy naráz
Změny v "K odeslání":
- u každé zprávy je napsáno kdy byla vytvořena a kdy odeslána (pokud
byla zpráva uložena verzí 3, objevuje se <neznámo>)
- kromě odeslání všech zpráv a odeslání 1 zprávy lze posílat i zprávy,
které ještě nebyly odeslány
- lze mazat jednotlivé zprávy
- lze smazat již odeslané zprávy
Změny v "Adresář":
- zcela předělaný vzhled, vybráním 1. řádky (<Nové číslo>) se přidává
nové číslo, vybráním jakékoliv jiné dojde k editaci příslušného
záznamu
- lze mazat jednotlivé záznamy
- při synchronizaci s WWW lze určit, zda se mají pouze přidat nové
záznamy, nebo přidat nové+aktualizovat stávající, nebo zda se má
adresář kompletně převzít z WWW. Při aktualizaci se jako klíč používá
jméno kontaktu. Tj. jednotlivé možnosti provádějí následující:
a) Jenom nové: přidá jen jména, která ještě v mobilu nejsou
b) Aktualizovat: přidá nové (= bod a) ) + u všech stávajících
změní tel. číslo a email dle stavu na www
c) Převzít z WWW: Adresář se kompletně převezme z WWW.
Změny v "Nastavení":
- nastavení User Agent a Typ Spojeni (HTTP/Socket) bylo sloučeno do 1
bodu "Spojení"
- nové menu Oskar WWW, kde si můžete povolit/zakázat posílání SMS přes
bránu Oskara (http://sms.oskarmobil.cz), popř. vyplnit vaše číslo pro
identifikaci u příjemce. Číslo se zadává ve tvaru +420...
- "Nastavení/Ostatní":
1) Dlouhé zprávy:
a) Ne - lze odeslat pouze 1 zprávu o délce 160 znaků
b) 1/5..5/5 - lze odeslat až 5 očíslovaných zpráv

o

max.

délce 780 znaků
c) EMS - lze odeslat EMS zprávu o maximální délce 612 znaků
2) Prefix tel. čísla: Prefix tel. čísla automaticky vyplňovaný v
bodu Nová zpráva/Nové číslo a při založení nové položky do
Adresáře. Poznámka pro majitele telefonů Siemens a telefonů
podporujících MIDP 2.0 (neověřeno): Pokud toto nastavení
necháte prázdné, pak se vám automaticky při vstupu tel. čísla
nabídne přístup do telefonního seznamu v mobilu. Tuto
"vymoženost" podporují možná i některé ostatní typy telefonů,
ovšem je to záležitost mobilu, ne Java midletu, proto nás
prosím nekamenujte e-maily typu "proč mi to nejde na mojí
Nokii, doděláte to?" - buď to telefon umí nebo ne a nedá se s
tím z naší strany nic dělat.
3) Vyhozena položka "Alternativní ovládání"
4) Unicode: Pokud je tato volba zatržena a zpráva obsahuje
diakritiku, bude odeslaná zpráva obsahovat také diakritiku. V
opačném případě dojde před odesláním zprávy k jejímu převedení
(Á->A,Č->C,..). Pokud zpráva diakritiku neobsahuje, nemá tato
volba žádný význam.
POZOR: Při odeslání zprávy obsahující
diakritiku je maximální povolená délka přibližně poloviční než
u zprávy bez diakritiky !
5) Zvuky: Pokud není tato volba zatržena, měly by být výstrahy
nebo informativní hlášení bez zvukového signálu.

