Release Notes

Nieuw in versie 2.5:

De Open Deur ronde is hersteld, na versie 2 was er immers geen mogelijkheid meer de afbeeldingen van het keuzescherm aan te passen. Dit kan nu door drie afbeeldingen in de bronmap plaatsen, ze noem od1.jpg, od2.jpg en od3.jpg te noemen en te zorgen dat ze 320 bij 240 pixels meten. Dit zijn dan de afbeeldingen voor de 3 filmfragmenten van de open deur.

De Galerij is nu beperkt aanpasbaar vanaf het beginscherm: je kunt aanvinken om al dan niet de afbeeldingen opnieuw te overlopen na een ronde en je kunt ook kiezen om dit met dezelfde of met andere afbeeldingen te doen. Dit heeft ook als voordeel dat je enkel nog de 30 foto's voor de antwoordronde nodig hebt als je herhaalt zonder dezelfde foto's te gebruiken. (herhaling aangevinkt en zelfde foto's uitgevinkt). Dit bespaart misschien al een aantal mensen wat copy-paste werk.
Een klein nadeel is wel dat het terugkeren in de galerij sterk wordt afgeraden: het zou onverwachte effecten kunnen hebben als je van één reeks naar een andere terugkeert.

De 3-6-9 ronde is nu standaard ingesteld op de echte Slimste Mens wijze (15 vragen, om de 3 punten te verdienen). Mensen die de kortere optie willen kunnen dit ook op het startscherm aangeven.

Vooruitblik:

dit zijn een aantal functies waar die ik in de toekomst nog zie voor DSM. Het zou leuk zijn mochten jullie, de gebruikers deze lijst aanvullen en ook laten weten wat je het eerst zou zien.

	-De mogelijkheid om rondes over te slaan
	-Een eenvoudige manier om de puntentelling aan te passen (startpunten, 	punten per goed antwoord,…)
	-Stabielere seconden (niet meer afhankelijk van processorkracht)
	-Het aantal vragen in de 3-6-9 ronde kunnen aanpassen, alsook waar en 	hoeveel punten er te verdienen vallen
	-oplossing voor het terugkeren in de galerij geïntroduceerd in versie 2.5
	-Aantal afbeeldingen kunnen aanpassen in de Galerij.

Dat was het, hopelijk zitten er geen beesten in de nieuwe versie, anders kun je dat, net zoals al het andere aan mij laten weten.

P.S. Om 2.5 te gebruiken volstaat het om het swf-bestand te vervangen, antwoorden.txt, de flv's en afbeeldingen werken op dezelfde manier.
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