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Програма TVView. Версия 1.0.022
Copyright © 2005 by Alex.

Нови версии се публикуват на сайта на програмата

При въпроси и за предложения може да се контактува с автора

Програмата се разпространява безплатно, но при добро желание може да се
помогне на автора материално (без значение от сумите:))
Подкрепа се приема чрез WebMoney:
във валута: Z653047517919 / в рубли: R868325035695 / в гривни: U281537047107
За улеснение за сваляне на актуални ТВ-програми се публикуват следните препратки (линкове):
Програма на Poltava Star (киевско време, московско време), Програма на TeleWeb
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За програмата
Програмата е предназначена за преглед на TV програми във формат JTV.
Същата позволява да се преглеждат програми с ТВ-предавания за определен
канал и ден.
Отделни канали могат да бъдат избирани от списъка и да се настройват по име за
по-удобно преглеждане.
В реда за състояние се изобразява текуща програма и процент оставащо време
до края на същата за даден канал:

Обновяване на програмите се извършва ч бутон .

Освен функция „преглед”, в основното меню е налично и търсене по канали :
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Може да се търси както
• по всички канали, така и
• по отделни избрани такива.

В зависимост от постигнатите резултати при търсене е възможен преход към
дадена програма:

В програмата са на разположение филтри:
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с възможности за
• Индивидуални настройки за преглед (примерно само „Футбол” или „Худ".

Филми”).
• Освен индивидуални (единични) филтри могат да бъдат създавани групи от

филтри (примерно настроен филтър за „Спорт” ще покаже футболни
мачове, хокей и др. под. в зависимост от това, какво е заложено в групата).

Налична е възможност за печат на програми
• за текущия ден,
• на предавания, които са текущи в дадения момент и
• за резултати от търсенето.

Има и възможност за проверка за нови версии чрез интернет:
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Започване на работа
Преди първо стартиране е необходимо да бъдат извършени някои елементарни
настройки.

Забележка:
Няма нищо плашещо - действията се свеждат до няколко клика:)

• На първо място трябва да се подготви Windows за правилно визуализиране
на интерфейса.

• Втората стъпка е свързана с настройки на самата програма.
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Настройки на Windows
Внимание: За правилно визуализиране на интерфейса (на екрана да има букви вместо
"маймуни") е необходимо да бъде настроена операционната система (Windows).

Важно!
• За правилно визуализиране на шрифтове е необходимо в Windows -

Regional Options («Регионални настройки»): Control PanelRegional and
Language Options...
да бъде зададен регион Russian (Bulgarian);

• В секция «Advanced» («Допълнително») за не-Unicode приложения също
трябва да бъде зададен «руски» («български») език.
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Настройки на програмата
При първо стартиране е необходимо програмата да бъде настроена за преглед на

ТВ-програми. За това е необходимо да се влезе в секция „Настройки” .

В раздел "Общи"  като начало е необходимо да се укаже път към

файлове, които съдържат ТВ-програми. За целта трябва да се натисне бутон  и
в появилия се диалогов прозорец да се избере съответна папка:

Ако съответната папка е избрана правилно, в списъка "Доступные
каналы"~"Достъпни канали"  ще се появи списък с всички файлове, в които се
съдържа ТВ-програма.



Copyright 2011~2021 beholder-eurpoe.com 8

От този списък е необходимо да се изберат необходимите (желани) канали и
същите да бъдат пренесени в списъка "Выбранные каналы"~"Избрани канали".
Избрани канали могат да се настройват (вж. Настройки и избор на канали).
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Настройки и избор на канали
В прозореца за настройки и избор на канали се виждат два списъка:
Първият списък "Доступные каналы"~"Достъпни канали" съдържа всички файлове
с ТВ-канали, които са в избраната директория, но не са в списъка "Выбранные
каналы"~"Избрани канали".

• За преместване на единичен нужен канал е необходимо такъв да бъде
избран в левия списък и да се натисне бутон .

• За преместване на всички канали трябва да се натисне бутон .
• За преместване на няколко канала се натиска клавиш Ctrl, с мишката се

избират нужните канали и се натиска бутон .
• За премахване на канал от списъка с „избрани” е необходимо съответният

канал да бъде избран с мишката и да се натисне бутон .
• За премахване на всички канали трябва да се натисне бутон .

Ако име на файл не съответства на точно наименование на канал, даден канал
може да бъде настроен (редактиран). За целта се клика двукратно с мишката
върху нужния канал в списъка с избрани канали и в следващия диалогов прозорец
се въвежда наименование за канал.

Номер на канал е резервиран за последващи версии. Наименованието на канал
ще се изобразява в основния прозорец на програмата.

Каналите в списък „Избрани” могат да бъдат сортирани. За целта е необходимо да
бъде избран нужен канал и със съответния бутон  или  да се придвижи на
желано място.

В този прозорец може да се настрои също така изместване по време.
Величината на изместване се измерва с часове и може да бъде променяна от -12
до +12 ч.
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Търсене
Предвидена е възможност за търсене на необходима програма по канали.

За търсене е нужно да се натисне бутон „търсене” в панела с инструменти.

Ако е нужно търсене не по всички канали в списъка с канали трябва да се
отметнат желани такива.

В диалоговия прозорец се настройват параметри за търсене:

• Могат да бъдат избирани дни от седмицата, в които да се търси;
• Може да се избере диапазон от време, респ. начало и край, да се търси

цяла дума и да се включи отчитане на регистъра.
Освен отделни думи могат да се търсят цели групи от думи. За целта трябва да
се създадат групи филтри (вж. „Настройка фильтров”~ „Настройки на филтри”). В
реда за търсене е нужно да се въведе име за група, която се предшества от
символи %%. Например за група филтри Спорт. В реда за търсене се въвежда
%%Спорт и ще бъде осъществено търсене всички филтри, които влизат в група
Спорт.

Резултатите от търсене се извеждат в прозореца за търсене в дървовиден вид.
Основните разклонения („корените” на „дървото”) показват имена на канали и
количество намерени програми. При отваряне на разклонение се виждат всички
намерени програми за даден канал. Ако не е намерено нищо за канал, такъв няма
да бъде изведен в прозореца за търсене. С двукратен клик с мишката по намерена
програма се преминава към такава в прозореца за изобразяване на програми.
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Съхраняване на програми
Има възможност  за съхраняване на необходима програма по канали.

За търсене е нужно да се натисне бутон в панела с инструменти.

В диалоговия прозорец трябва да се укажат необходими варианти за съхраняване:

Може да се съхранява програма за всички канали, само за отбелязани или
съдържанието на прозореца за търсене.
Също така могат да се избират дни, за които да се извършва съхранение.

• Може да се съхранява програма за „Цялата седмица” ~„Вся неделя”;
• Ако се избере „С текущего дня”~ „От текущия ден”, ще бъде съхранена

програма, като се започне от с днешния ден и до края на седмицата.
• Ако се избере „Выбранные дни”~ „Избрани дни”, то в реда за въвеждане е

необходимо с цифри да се въведат дни от седмицата, които да бъдат
съхранени. Могат да се въвеждат както единични дни със запетая, така и
диапазон от дни с тире.
Например, ако се въведе 1,3-5 ще бъде съхранена програма за понеделник,
сряда, четвъртък и петък. Дните от недели седмицата се номерират, като се
започне от 1 (понеделник).

Накрая – може да се избира формат за съхранявания файл. Текстов формат се
съхранява в WIN кодировка.
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Настройки на филтри
За създаване на филтри трябва да се влезе в настройките на програмата (бутон

 в панела с инструменти) и да се избере секция „Фильтры”~ „Филтри”. В
следващия прозорец се появяват два списъка – групи и филтри.

В списъка с групи ВИНАГИ присъства група „Одиночные фильтры”~ „Единични
филтри”. Същата не може да бъде премахната. В тази група се внасят единични
филтри.
С натискане на бутон  над списъка с групи може да се създава нова група.
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При натискане на същия бутон над списъка с филтри може да се създава нов
филтър.

За филтрите има възможност да се задават настройки за шрифт за изобразяване

в прозореца с програми .

При натискане на бутон  над списъка с групи се премахва група. С аналогичния
бутон над списъка с филтри се  премахва филтър.
С двоен клик с мишката по филтър се извиква прозорец за редактиране на
дадения филтър. Аналогично действие изпълнява бутон  над списъка с филтри.
Всички създадени единични филтри и групи се внасят в падащия списък от панела
с инструменти. При избор на съответен филтър от него такъв се активира и
прозореца за изобразяване се извеждат програми, които съответстват на даден
филтър.
Бутони  служат за разместване на филтри във възходящ или
низходящ ред.
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Обновяване на програмата
За проверка в сайта за нова версия на програмата е необходимо да се влезе в

настройките на програмата (бутон  в панела с инструменти) и да се избере
секция „Интернет”.
Ако се използва прокси-сървър е необходимо да се включи превключвател
"Использовать прокси-сервер"~„Използване на прокси-сървър" и да се попълнят
необходимите полита за адрес и порт.
Програмата НЕ ПРОВЕРЯВА наличие на връзка с интернет. Това трябва да се
извърши самостоятелно.

Натискане на бутон  извършва проверка за наличия на нова версия на
сайта.

 Ако на сайта има по-свежа версия, в диалоговия
прозорец ще бъдат изброени изменения и допълнения за новата версия.

Обновяване от архив
За проверка в сайта за нова версия на програмата е необходимо да се влезе в

настройките на програмата (бутон  в панела с инструменти) и да се избере
секция "Обновление"~ „Обновяване”.
За начало е необходимо да се зареди файл от архив, в който се пазят програми.
Обновяване се изпълнява само от архиви ZIP и RAR.

За обновяване се натиска бутон . Обновяване става автоматично.
ВНИМАНИЕ: Обновяват се само тези файлове, които са настроени в програмата.
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Печат

Разпечатване се осъществява чрез натискане на бутон  от панела с
инструменти.
В зависимост от това, кой прозорец е активен, ще се отпечатват:

• Текуща програма за конкретна дата (активен е прозорец за изобразяване на
програми);

• Резултати от търсене (активен е прозорец за резултати от търсене);
• Списък с предавания в текущия момент (активен е прозорец за текущи

предавания).

Информация за контакти

Превод на български език © 2011~2021 www.beholder-europe.com

Изход

www.beholder-europe.com

