Erratum – Automatisch
caches met banners
herkennen
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Doel
Het doel van deze erratum is het automatisch kunnen herkennen van caches met een
banner en deze markeren in een eigen dataveld.
De macro die we hier gaan gebruiken is geschreven door Thex (Theo den Exter).
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Eigen velden toevoegen aan de database
Het voordeel van eigen velden gebruiken is dat we ze zo kunnen maken als we ze hebben
willen. Een bijkomend voordeel is dat we deze velden ook weer in onze filters en macro’s
kunnen gebruiken.
We gaan nu een veld aanmaken met de naam “Banner” van het type Boolean. Dat is een
veld wat alleen aan of uit kan (1 of nu, waar of niet waar). In GSAK presenteert dit type
veld zich als een “vinkje” wat aan en uit gezet kan worden. Dus in dit geval aan = cache
heeft banner.

Velden toevoegen
Om velden te kunnen toevoegen moet alle filters uit zijn. Zet alle filters uit door op het
“rode kruisje” te klikken in de knoppenbalk, of via menu “Zoeken” -> “Filter resetten”.
Ga nu naar menu “Waypoint” en kies voor “Gebruikers velden”. We zien dan het volgende
scherm :

Wanneer nog geen velden zijn staan er alleen maar knoppen op het scherm.
Klink nu op de knop “Velden”:
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Ook hier zal de lijst leeg zijn wanneer er nog geen velden zijn gemaakt.
Dit scherm geeft een overzicht van de velden, types, bereik etc.
Met de knop toevoegen kunnen velden worden toegevoegd.

Veldnaam: Naam zoals het in de database en schermen word weergegeven.
Type: Wat voor soort veld is het (In dit geval een boolean).
Bereik: in alle databases of alleen in de huidige. (Alle databases is het meest logisch,
beter mee dan om verlegen).

Volgorde: is de volgorde in de GSAK schermen.
Standaard waarde: Spreekt voor zich.
Sqlite expressie: Hier kan een Sqlite expressie staat die bijvoorbeeld rekenwerk doet.
Echter is de uitkomst alleen zichtbaar in het grid en nergens anders.
Met de knop “OK” word het veld aangemaakt en is bruikbaar.
We komen dan weer in het scherm met de tabel met velden.
Deze schermen kunnen we nu allemaal afsluiten.

Veld zichtbaar maken in het grid
Eigen velden in de database is leuk, maar het is ook wel handig als we de inhoud hiervan
kunnen zien ;-).
Via het menu “Extra’s” -> “Opties” kunnen we op het tabblad “Scherm layout” kolommen
aan of uit zetten.
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Simpel een vinkje zetten bij het veld wat aan moet staan.
In het grid staat dit veld nu achteraan. Verplaatsen kan door de kolomkop beet te pakken
en te slepen naar de plek waar je het wilt hebben.
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Macro installeren en gebruiken
Voor we een macro kunnen gebruiken moet de worden geinstalleerd.
Download de macro bannercheck van de volgende locatie:
http://www.gsakboek.nl/index.php/downloads/category/4-macro-s
Ga vervolgens met de windows verkenner naar de plek waar de macro is op geslagen
(meestal de map Downloads). Dubbelklik hier het bestand en GSAK zal gaan vragen wat
er moet moet worden gedaan. Kies dan voor “installeren”.
Als alles goed is gegaan zie je een soort gelijk scherm:

Door het dubbelklikken op de naam van de macro zal de macro gaan draaien.
Dit kan met een flink gevulde database wel even duren.

7

Resultaat
Het resultaat van de macro is een database met hier en daar een vinkje in het veld
“Banner”
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Filteren op eigen velden
Het is ook mogelijk om te filteren op “Gebruikers velden”. In het filter scherm (ctfl +F)
staan in het laatste tabblad de “Gebruikers velden”. Hier kunnen de selecties worden
gemaakt voor de “Gebruikers Velden”.

In dit voorbeeld dus alle caches waar “Banner” op “Ja” staat.
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