Een eenvoudig
database-programma
voor RISC OS

Databeest ondersteunt de interactieve Helpfunctie
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Inleiding  Waarom dit programma?

Inleiding: Waarom dit programma?
Geschiedenis
Het idee voor Databeest ontstond in een tijd dat schijfruimte zeer beperkt
en duur was  een harde schijf van 10 Megabyte was in 1985 een luxe die
maar weinig mensen zich konden veroorloven.
Dat maakte het praktisch onmogelijk om als particulier een uitgebreide database aan te leggen, zoals bijvoorbeeld de complete inventarisatie van honderden grammofoonplaten. Hoofdoorzaak was de verplichting om alle te deniëren velden vooraf een bepaalde lengte toe te kennen (een beperking die
sommige moderne databases nog steeds treft), waarna die ruimte vervolgens
voor de gehele database vastlag, ook als die velden in een bepaalde kaart in
het geheel geen informatie bevatten.
Het was dus zaak om heel zuinig
met de lengte van de velden (en het
aantal velden per kaart!) om te
springen. Een database met zeer uitgebreide informatie, zoals de CDdatabase bij dit programma, zou in
die tijd (en ook nu nog steeds) ruim
tien megabytes in beslag hebben
genomen  ruimte die eenvoudig
niet betaalbaar was.
Databeest trachtte dit probleem te
omzeilen door het toepassen van
een eigen indexerings-techniek.
Het komt er op neer dat ieder veld
van iedere Databeestkaart slechts 2 bytes lang was  te kort natuurlijk om er
meer dan twee tekens in op te slaan. Feitelijk bevatte zon veld dan ook niets
anders dan een getal tussen 0 en 65.535, uitgedrukt in twee bytes. De eigenlijk informatie stond in een lijst, op een plek waarnaar dat getal verwees.

Velden in een database zijn niet zelden leeg

Deze techniek bracht, met betrekking tot de opslagruimte, twee grote
voordelen met zich mee: ten eerste ging nooit ruimte verloren aan lege of
slechts ten dele gebruikte velden, omdat velden sowieso nooit langer waren
dan twee tekens en ten tweede werd informatie slechts één keer opgeslagen.
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Dat laatste behoeft wellicht enige verklaring: in een database, zoals bijvoorbeeld de hierbij geleverde CD-database, komen verschillende data vaak meer
dan eens voor, zoals de naam van een componist, of de naam van een bepaald orkest. In Databeest worden zulke data niettemin slechts één keer opgeslagen; iedere keer echter dat de betreffende tekst in een veld verschijnt,
wordt in feite met dezelfde twee bytes naar die ene tekst verwezen.
Het effect ervan is enorm: dezelfde informatie die elders ruim tien megabytes in beslag neemt, kostte binnen Databeest niet meer ruimte dan zon
240 kilobyte  een verschil van een factor 50! Versie 2·0 werkt weliswaar met
vier-bytes-adressen binnen een geheugenblok, maar ook daar is de compressie nog altijd een factor 25. Nu zal zeker niet iedere database met een factor
25, laat staan 50 kunnen worden ingedikt, maar uitgebreide databases konden niettemin met gemak op een oppy bewaard worden, zelfs in die tijd.
Andere voordelen
Gigantische opslagruimte is tegenwoordig zowat gratis, waarmee het bestaansrecht van Databeest danig onder druk komt te staan.
In de loop der jaren zijn aan het programma echter enkele aardigheidjes toegevoegd, waardoor het zich nog altijd positief van andere databaseprogrammas onderscheidt. De twee meest in het oog springende zijn: de eenvoudige
maar krachtige export-scripttaal met behulp waarvan o.a. zeer fraaie prints
kunnen worden gefabriceerd (zie hoofdstuk 5, bladzijde 25) en de handige
CSV-import-functie, met behulp waarvan CSV-bestanden in een automatisch
aangemaakt window te bekijken zijn (zie hoofdstuk 7, bladzijde 41).
Nadelen
De lijst met nadelen is daarentegen helaas schier oneindig. Om slechts de
belangrijkste te noemen: Databeest is niet relationeel, het is niet programmeerbaar, het formaat is met geen enkel ander programma uit te wisselen,
het heeft geen spreadsheet-functies, kan geen graeken presenteren, heeft
geen multi-user- of netwerkvoorzieningen en kan geen andere informatie bewaren dan tekst of aan heel nauwe beperkingen gehoorzamende plaatjes.
Een van de grootste nadelen is echter de moeizame creatie van een nieuwe database, waarvoor het programma zelfs in het geheel geen voorziening
heeft.
Laten we daarom maar beginnen met het meest omslachtige: het ontwerpen en realiseren van een nieuwe database.
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Hoofdstuk 1: Het creëren van een nieuwe database
Algemeen
Databeest is een programma dat geschreven is voor het RISC OS besturingssysteem. In deze handleiding wordt de werking van dat systeem bekend
verondersteld. Computers waarop het systeem draait zijn o.a. Acorn
Archimedes, RiscPC en Iyonix. Voor een probleemloze werking (voor zover dat
al mogelijk is) worden versies ouder dan 4·2 niet aanbevolen.
RISC OS is een zogenaamd co-operative multitasking besturingssysteem.
Zeer fraai is de wijze waarop diverse programmas tegelijkertijd aan het werk
kunnen zijn en onderling informatie kunnen uitwisselen. Voor dat doel hebben de windows (en ook de programmas zelf) een iets andere structuur dan
bijvoorbeeld de windows en de programmas in WindowsXP.
Windows van Databeest zijn volledig normale RISC OS-windows, reden
waarom wij voor het maken ervan onze toevlucht zoeken tot de gratis
window-ontwerp-programmas, die precies op dat doel zijn toegesneden.
In deze handleiding maken wij gebruik van het programma !WinEd (van Tony
Houghton), maar iedere andere zgn. template editor voldoet even goed.
Voorbereiding
Voor een zo volledig mogelijke uitleg zullen wij eerst trachten een zeer
eenvoudige naam- en adressen-database te ontwerpen, om daar in het volgende hoofdstuk wat extra mogelijkheden aan toe te voegen.
De preciese informatie die wij willen vastleggen is de volgende:
 Naam
 Straatnaam
 Postcode
 Telefoon
 Email-adres
 Opmerkingen

 Huisnummer
 Woonplaats
 Mobiele telefoon
 Website

Bedenk vooraf goed welke informatie men wil vastleggen. Achteraf velden
toevoegen (of weghalen) is weldegelijk mogelijk, maar helaas nogal omslachtig. Ook is het verstandig om vooraf al de volgorde van de velden te bepalen
(die bij een adressen-database natuurlijk tamelijk voor zich spreekt).
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Stap 1: Maak een window
Start de template editor en maak een nieuw window aan. Voor de consistentie noemen we ieder nieuw window: Window.

Klik op het icoontje, genaamd Window, en zoek
de optie Edit Title.
Typ een naam in (bijvoorbeeld Adressendatabase) en klik de optie Indirected aan.
2 Vul bij Max text length een waarde in die ten minste 18 groter is dan het aantal letters in de titel
(deze ruimte heeft Databeest nodig voor extra informatie). Klik tenslotte op
Update. Laat de afmetingen van het window voorlopig nog even ongemoeid.

Stap 2: Voeg invoervelden toe
In dit eenvoudige voorbeeld is er slechts sprake van één soort veld: het
standaard invoerveld. In WinEd kan dit eenvoudig vanuit de zgn. Icon picker
naar het window gesleept worden. Kies daarvoor
het icon Writable icon.
Maak dit icon zo lang en breed als gewenst.
2 Zorg er voor dat in het vakje Validation tenminste
de letters KTDN staan (het icon moet daarvoor indirected zijn).
2 De Max.text length bepaalt de lengte van het
veld. Bedenk echter dat een waarde n betekent
dat er n-1 tekens kunnen worden ingevoerd. Het
aantal tekens (met een maximum van 240) kan
achteraf eenvoudig weer worden aangepast.
2 Vul bij Button type in: Writable/drag
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Stap 3: Voeg kopjes toe
Behalve de invoervelden waarin alle te bewaren tekst wordt opgeslagen,
heeft Databeest nog een tweede soort icon nodig: het zogenaamde kopje 
een label dat een beknopte beschrijving geeft van het soort informatie in het
veld dat het vergezelt.
Ieder invoerveld dient vergezeld te gaan van een kopje. Ook indien men er
voor kiest geen kopjes te gebruiken, dienen ze onzichtbaar aanwezig te zijn.
Het kopje mag iedere gewenste vorm hebben, maar voor de duidelijkheid
kiezen we voor de knop-vorm, omdat deze speciale icons binnen Databeest
inderdaad een knopfunctie hebben (waarover later meer).
Sleep vanuit de Icon picker het icon
Cancel naar het window en wijzig daar de
afmetingen en de tekst.
2 Vul bij Validation in: R5,3 (experimenteer
met andere waarden voor een ander soort
knop.
2 Vul bij Button type in: Click.

Stap 4: Hernummer alle icons
Indien alle velden en kopjes zijn aangebracht, ziet het window er bijvoorbeeld uit
zoals hieronder. Een belangrijke stap die
nog moet worden genomen is het bepalen van de volgorde van de velden.
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De volgorde van de velden is van belang bij het invoeren van alle gegevens, zodat een druk op Enter of op Tab de cursor naar het juiste veld brengt.
De volgorde wordt bepaald door de iconnummers: ieder icon (invoerveld of
kopje) dat in het window is geplaatst, heeft automatisch een nummer gekregen, te beginnen bij 0.
2 In principe is het niet van belang welk nummer het eerste invoerveld krijgt, zolang alle volgende invoervelden maar consequent doorgenummerd worden.
Hetzelfde geldt voor alle kopjes.
In het voorbeeld nummeren we alle invoervelden van 0  9 en alle kopjes
van 10  19.

Stap 5: Het window opslaan
Het window-ontwerp is nu gereed en kan worden opgeslagen in een lege
directory. Alle data die straks gaan worden ingevoerd zullen automatisch in de
zelfde directory worden opgeslagen. In principe is iedere lege directory geschikt, maar Databeest voorziet in de mogelijkheid alle databases op één plek
te bewaren en ze aldus vanuit het iconbar-menu op te roepen. Daartoe opent
men de !Databeest-directory door er, met de Shift-toets ingedrukt, twee maal
op te klikken. Zoek in de directory die verschijnt de subdirectory Databases en
maak daarin een nieuwe directory aan, bijvoorbeeld onder de naam Adressen.
2 Bewaar in deze directory het zojuist ontworpen window onder de naam
Templates. Databeest is nu gereed om de eerste data in te voeren.

Stap 6: Database-variabelen invoeren
Tot nu toe hebben we het programma Databeest helemaal niet nodig gehad, maar dat gaat nu veranderen. Start Databeest en kies uit het iconbarmenu de database Adressen.
Er verschijnt een mededeling in het midden van het scherm: Van dit bestand zijn nog niet de (juiste) bestandsvariabelen bekend. Druk op OK en volg
de aanwijzingen.
Druk inderdaad op OK, waarna het zojuist ontworpen window verschijnt, samen
met een tweede window, waarin een aantal
bestandsvariabelen dient te worden
ingevuld.
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Klik de eerste optie (Aantal velden)
aan en vul het juiste getal in (het gaat
hier natuurlijk om het aantal
invoervelden).
Klik op de tweede optie (Klik in
eerste veld) en klik vervolgens in het
eerste veld. Het iconnummer van dat
veld zal automatisch worden ingevuld.
Op dezelfde wijze wordt het iconnummer van het eerste kopje
ingevuld.
Omdat ons Adressen-window nog niet beschikt over aanstipvelden,
graphics-velden of run-velden (waarover in het volgende hoofdstuk meer) kan
nu op OK gedrukt worden.
De variabelen worden opgeslagen, de database wordt opnieuw geladen
en het programma staat klaar om de eerste kaart in te voeren.
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Samenvatting
2 Een Databeest-window wordt gemaakt met behulp van een template editor.
2 Het window heet Window
2 De title bar van het window moet 18 tekens langer zijn dan de title text.
2
2
2
2

Invoervelden zijn altijd Indirected.
Invoervelden hebben als Validation tenminste de tekens KTDN.
Het maximale aantal tekens in een invoerveld is 240 (max text length = 241)
Het button type van een invoerveld is Writable/Drag.

2 Een Kopje heeft bij voorkeur een knopvorm (Validation = R5,3).
2 Het button type van een kopje is Click.
2 De volgorde van de velden wordt bepaald door de opeenvolgende
iconnummers.
2 Invoervelden dienen doorlopend genummerd te zijn (dus geen onderbreking).
2 De iconnummers van de kopjes zijn overeenkomstig opeenvolgend.
2 Het window wordt onder de naam Templates in een lege directory bewaard.
2 Om de database vanuit Databeest te starten moet een directory worden aangemaakt in !Databeest.Databases.
2 Voordat de nieuwe database in gebruik genomen kan worden, dienen enkele
bestandsvariabelen bekend te zijn: het aantal velden, het iconnummer van het
eerste invoervoeld en het iconnummer van het eerste kopje. Deze variabelen
worden automatisch opgevraagd bij het eerste keer laden van de database.
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Hoofdstuk 2  Het creëren van speciale velden
In het vorige hoofdstuk hebben wij een eenvoudige database opgezet, die
slechts over één soort veld beschikte: het standaard invoerveld. Dat veld is geschikt voor alle mogelijke tekst-invoer.
Databeest onderscheidt daarnaast echter nog drie andere soort velden, te
weten:
1. Het aanstip-veld
2. Het graphics-veld
3. Het run-veld
In dit hoofdstuk leren we de betekenis van deze velden en hoe ze in een
window dienen te worden geïmplementeerd.

1. Het aanstipveld
Vroeg of laat zal men een database, zoals de adressendatabase uit het vorige hoofdstuk, willen gebruiken om er informatie uit te printen  bijvoorbeeld
een vel met adreslabels. Vaak is het dan zo dat lang niet alle adressen uit de
database op zon label terecht dienen te komen. Er moet dus een selectie gemaakt worden. Zon selectie laat zich op verschillende manieren aanbrengen,
bijvoorbeeld door middel van de zoekbox (zie hoofdstuk 4, bladzijde 17).
In veel gevallen echter is het veel eenvoudiger om de adressen over welke
het gaat gewoon aan te stippen. Precies voor dat doel dient het aanstipveld.
2 Het aanstipveld is slechts één teken groot. Hoewel dit in principe ieder teken
kan zijn, vult Databeest zelf een stip in () wanneer functietoets F2 wordt ingedrukt, of wanneer met de muis op het middelste vakje van de pane wordt
geklikt. De stip haalt men weer weg door nogmaals op F2 of het middelste
vakje te drukken.
Open Templates nogmaals in de template editor en klik op Window.
Voeg een kort veld toe achter Opmerking en voorzie dat veld van een dito
klein kopje.
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2 Zorg ervoor dat de Max text length op 2 staat (zodat er slechts één teken kan
worden ingevuld).
2 Voor de duidelijkheid doet men er goed aan om de tekst in dit veld rood te laten afdrukken. Klik daartoe de rode kleur aan bij Foreground colour.
2 Hernummer nu alle icons (er is immers een icon bijgekomen!) en bewaar het
nieuwe window.
Wanneer nu de adressendatabase opnieuw gestart wordt, dient het programma nog op de hoogte gebracht te worden van het extra veld en waar
zich dat bevindt. Dat gaat als volgt:

Start de nieuwe database en kies uit het hoofdmenu de optie Diversen ß
Edit database. Een window verschijnt met behulp waarvan een groot aantal
speciale bewerkingen op de database kan worden uitgeoefend, waarover in
een later hoofdstuk meer (hoofdstuk 8, bladzijde 47). Voor dit moment volstaat het om de optie Voeg veld toe achter aan te klikken en het iconnummer
van het veld Opmerking in de database in te vullen. Het eenvoudigste gaat dat
door gewoon in het Opmerkingen-veld te klikken; het iconnummer wordt dan
automatisch ingevuld. Klik op OK, waarna het programma reageert met de
opmerking dat van dit bestand nog niet de juiste variabelen bekend zijn, gevolgd door een opmerking dat eventueel de exportscripts moeten worden
aangepast. Deze laatste opmerking kan in dit stadium worden genegeerd.
Vul echter wel de nieuwe variabelen in volgens het procedé zoals dat op
bladzijde 7 staat beschreven. Vergeet vooral de vierde optie niet: Klik in het
aanstipveld. Klik tenslotte op OK, waarna het programma u zal vragen de
nieuwe data al dan niet te saven (wel saven, natuurlijk). De database wordt
vervolgens automatisch opnieuw ingelezen, waarna het aanstipveld actief is
(controleer dit door op F2 te drukken).
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2. Het Graphics-veld
De benaming graphics is nogal wijds gesteld. In de huidige versie kan
Databeest alleen het locale bitmapformaat, sprite geheten, opslaan.
Bovendien dient het plaatje eerst aan de grootte van het veld te worden aangepast  Databeest kan namelijk ook nog niet automatisch vergroten of
verkleinen.
Open het window opnieuw in de Template editor en voeg een nieuw veld
toe, dat groot genoeg is voor het bevatten van een klein fototje.
2 Zorg ervoor dat alledrie de opties Text, Sprite en Indirected zijn aangeklikt.
2 De Validation dient het woord databeestsprite te bevatten.
2 Het Button type is Click.
Voorzie het foto-veld van een passend kopje en hernummer nu alle icons.
Save het window en laad de adressendatabase opnieuw. Op de manier zoals
die beschreven staat onder punt 1 (het aanstipveld) dient Databeest op de
hoogte gebracht te worden van het extra veld en van de nieuwe databasevariabelen (zie vorige bladzijde), waarna het programma klaar is om de eerste
plaatjes in te voeren. Dat geschiedt eenvoudig door de bewuste plaatjes naar
het foto-veld te slepen.
In hoofdstuk 9, bladzijde 53 worden de nesses van de graphics-velden
en het bijbehorende menu beschreven.
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3. Het Run-veld
Het laatste speciale databeestveld is het zogenaamde run-veld  eigenlijk
meer een knop waaronder in principe ieder soort bestand kan worden bewaard. Dat bestand wordt dan automatisch in het juiste programma geladen
op het moment dat op die knop gedrukt wordt: JPEG-, PDF-, tekst-, DTP-,
MIDI-bestanden, noem maar op.
Open het window weer in de Template editor, en voeg een sprite-le toe
(in WinEd kan dat door het Text-icoontje naar het window te slepen).
2 Zorg er voor dat de opties Text, Sprite en Indirected zijn aangeklikt.
2 Vul bij Validation in: r5,1;Srun,run0 (het laatste teken is een nul).
2 Het Button type is Click.
Voorzie de aldus gecreëerde knop van een passend kopje en hernummer
weer alle icons.
Op de reeds eerder beschreven manier dient Databeest van de veranderingen op de hoogte gebracht te worden (zie vorige bladzijden).
Bestanden kan men aan iedere kaart toevoegen door ze naar de knop te
slepen. Als er een bestand bewaard wordt, verandert de knop van vorm.
De nesses van het run-veld en het bijbehorende menu worden beschreven in hoofdstuk 9 op bladzijde 53.
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Hoofdstuk 3  Het invoeren van de data
We beschikken thans (zie de vorige twee hoofdstukken) over een naamen adressendatabase  althans, we beschikken over een kaartstructuur waarbinnen alle namen en adressen kunnen worden ingevoerd.
Anders dan menig professionele database, maakt Databeest geen onderscheid tussen numerieke velden en tekstvelden, of datumvelden, of wwwvelden, etcetera. Dat heeft als voordeel dat men volkomen vrij is in het invoeren van welke data in welk veld dan ook. De nadelen ervan laten wij hier
wijselijk onbesproken. Toch kent Databeest binnen het standaard invoerveld
een variant, te weten het zogenaamde komma-veld.

1. Het komma-veld
Databeestbestanden worden automatisch gesorteerd op de eerste drie velden. In ons voorbeeld is de Naam dus in eerste instantie bepalend voor de
plaats waar een nieuwe kaart wordt ondergebracht. (Iedere database kan overigens op elk veld naar wens worden gesorteerd, zie hoofdstuk 9, blz. 53).
Welnu, een naam kan men op twee manieren weergeven, te weten:
 Paul Sprangers of
 Sprangers, Paul
In veel databases komt men de tweede manier tegen, om de eenvoudige
reden dat men wil dat de database wordt gesorteerd op de achternaam.
2 In Databeest is het echter mogelijk om de database op de achternaam te sorteren, terwijl bijvoorbeeld toch Paul Sprangers getoond wordt. Dat doet men
door de betreffende data alsvolgt in te voeren:
 Sprangers,, Paul
(Let op de dubbele komma.)
Databeest beschouwt een veld met twee opeenvolgende kommas als een
kommaveld en zal diens inhoud omgedraaid en zonder kommas weergeven.
2 De oorspronkelijke notatie kan men zichtbaar maken door met de rechtermuisknop in het betreffende veld te klikken.
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2. De speciale velden
In het vorige hoofdstuk is al aangegeven hoe met de speciale velden dient
te worden omgegaan. Hier volgt nog een korte samenvatting:
2 Het aanstipveld mag met ieder teken worden gevuld, maar de stip () verkrijgt
men het eenvoudigst door op F2 te drukken.
2 Het graphics-veld wordt gevuld door het betreffende plaatje naar het kadertje
te slepen. Er is geen restrictie aan de plaats waar het plaatje vandaan komt.
Om echter te voorkomen dat de locatie onvindbaar wordt, als men Databeest
bijvoorbeeld naar een andere computer copieert, verdient het aanbeveling de
plaatjes binnen het programma zelf te bewaren  en wel in de directory waar
alle data zijn opgeslagen. Maak daartoe een aparte directory aan, zoals Pics.

2 Het run-veld wordt geactiveerd door er een bestand naar keuze toe te slepen.
In ons voorbeeld slaan we een curriculum vitæ op, aangemaakt in het DTPprogramma OvationPro.
Ook voor bestanden in het run-veld geldt dat ze op iedere locatie mogen worden bewaard, maar dat alleen een directory binnen Databeest zelf zal worden
meegecopieerd als het programma bijvoorbeeld naar een andere computer
wordt verplaatst. In ons voorbeeld maken we daartoe in de data-directory een
extra directory aan, genaamd Docs.

3. Tekst invoeren met behulp van een tekst-bestand
Behalve het met de hand intypen van de data, kan men eventueel ook een
tekstbestand rechtstreeks naar de kaart slepen. Zorg er wel voor dat de cursor
reeds in het juiste veld staat. Databeest zal reageren met een waarschuwing,
waarna de operatie nog ongedaan gemaakt kan worden.
Eventuele reeds bestaande tekst
zal worden overschreven. Tekst
die in het bestand op een nieuwe
regel begint, wordt automatisch
naar het volgende veld
getransporteerd.
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4. Tekst invoeren met behulp van een CSV-bestand
Aan de manipulatie van zogenaamde CSV-bestanden is een apart hoofdstuk gewijd (zie hoofdstuk 7, bladzijde 41).

5. De oorspronkelijke kaart herstellen
De oorspronkelijke kaart kan eventueel hersteld worden door op het
Databeest-icoontje op de taakbalk te klikken.

6. Een nieuwe kaart invoeren
Indien alle velden naar wens zijn ingevuld, dient de nieuwe kaart in het
bestand te worden opgenomen. Daartoe drukt men op F8, of men kiest uit
het hoofdmenu de optie Invoeren... Databeest vraagt nog om een bevestiging
voordat de kaart denitief in het bestand wordt ondergebracht.
Om daarna een volgende kaart in te voeren, drukt men nogmaals op F8,
of kies uit het hoofdmenu de optie Nieuwe kaart. Een nieuwe kaart verschijnt
(zichtbaar door de tekst (Nieuwe kaart) in de titel van het window en door het
woord nieuw in de pane). De velden van de nieuwe kaart zijn al ingevuld met
de data van de vorige kaart. Dit vergemakkelijkt het invullen indien de gegevens voor een deel identiek zijn aan de vorige.
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7. Velden leegmaken
2 Een tekstveld maakt men eenvoudig leeg met de toetscombinatie Ctrl-U (dit is
standaard binnen RISC OS).
2 Een graphics-veld of een run-veld maakt men leeg, door er met de muis naar
toe te bewegen en vervolgens uit het speciale menu (middelste muisknop) de
optie Verwijder plaatje respectievelijk Verwijder link te kiezen.

8. Een complete kaart verwijderen
In het geval dat men een complete kaart wil verwijderen, drukt men op
Shift-F8, of men kiest uit het hoofdmenu de optie Verwijder kaart. Databeest
vraagt om een bevestiging, alvorens de kaart denitief uit het bestand te
verwijderen.

9. Het bestand vastleggen
Vergeet vooral niet het gehele bestand van tijd tot tijd vast te leggen.
Druk daartoe op F3, of kies uit het hoofdmenu de optie Save Ù Bestand.
Databeest vraagt om een bevestiging voordat het gehele bestand wordt
vastgelegd.
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Hoofdstuk 4  Zoeken (en vervangen)
Het nut van een database zit hem vooral in het snel kunnen terugvinden
van ieder denkbaar gegeven. Buiten de solipsistische wereld van Databeest bestaan daarvoor verscheidene protocollen, waarvan SQL wellicht de bekendste
is. Uiteraard hanteert Databeest zijn eigen protocol, dat uitmunt in eenvoud
en ontoereikendheid.
Niettemin is het mogelijk om zowel op ieder veld apart als op iedere combinatie van velden te zoeken. Bovendien kunnen zowel restricties als enkele
eenvoudige wildcards worden toegepast. Tenslotte is het mogelijk om een
globale zoekopdracht binnen de gehele database te geven. Het is echter niet
mogelijk om binnen meer dan één database tegelijk te zoeken.
Het zoeken wordt gestart door op F4 te drukken, of door uit het hoofdmenu de optie Zoeken te kiezen.

1. Een eenvoudige zoekopdracht
Databeest verschaft de gebruiker voor iedere zoekopdracht een leeg window van de database waarin iets gevonden moet worden. Vervolgens kan in
ieder veld naar keuze een zoekterm worden ingevuld.
Stel, wij willen in de bijgeleverde Muziekdatabase zoeken naar de componist Albéniz. Daartoe drukken we op F4, waarna we in het lege window bij
het label Componist de naam albeniz invoeren (hoofdletters en accenten mogen
daarbij weggelaten worden). Nogmaals drukken op F4 start het zoekproces.
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2 Databeest maakt standaard geen onderscheid tussen hoofd- en kleine letters,
noch tussen letters met en zonder accent  of ligaturen.
 gerard vindt zowel Gerard als Gérard.
 Strauss vindt zowel Strauss als Strauß.
 Francais vindt Français.
2 Databeest toont alle kaarten die de opgegeven zoekterm in het betreffende
veld bevatten. In ons voorbeeld krijgen wij dus zowel Matteo Albéniz als Isaac
Albéniz voorgeschoteld.
2 In tegenstelling tot vele database-programmas presenteert Databeest zijn resultaten niet in de vorm van een tabel, maar toont daarentegen de kaarten
één voor één. Men kan er doorheenbladeren met behulp van de pane, of met
behulp van de functietoetsen F6 en F5 (respectievelijk vooruit en achteruit).
2 Het zoekproces wordt beëindigd indien Databeest geen kaarten meer vindt
die aan de zoekopdracht voldoen, of indien men nogmaals op F4 drukt (of uit
het hoofdmenu de optie Stop zoeken kiest).

2. Zoeken op een combinatie van velden
Stel, wij willen in de Muziekdatabase alle werken van Ravel vinden, gespeeld door het Concertgebouworkest. Daartoe openen we opnieuw het
zoekwindow met behulp van F4 (of met de optie Zoeken in het hoofdmenu) en
vullen bij het label Componist de naam Ravel in en bij het label Orkest/Ensemble
het woord concert. Een tweede druk op F4 toont ons de resultaten
2 Omdat de term concert zowel deel uitmaakt van Het Concertgebouworkest als
van Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, zullen de uitvoeringen van beide orkesten worden getoond. Om alleen Het Concertgebouworkest in beeld te krijgen, dient men de zoekterm lang genoeg te maken om
deze uniek te laten zijn (bijvoorbeeld concertgeb ).
2 In principe kan aldus naar iedere combinatie van een hoeveelheid velden naar
keuze worden gezocht.

3. De zoekbox
Databeest biedt mogelijkheden om een zoekopdracht te verjnen of nader
te preciseren met behulp van de zogenaamde zoekbox, die automatisch geopend wordt bij iedere zoekopdracht.
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2 De optie AND is standaard en wordt gebruikt bij het zoeken naar combinaties
van velden: de gezochte kaart dient aan alle ingegeven velden te voldoen.
2 De optie OR wordt eveneens gebruikt bij het zoeken naar combinaties van velden: de gezochte kaart dient aan tenminste één van de ingegeven velden te
voldoen.
2 De optie NOT wordt gebruikt indien de gezochte kaart juist niet aan de opgegeven zoekterm(en) dient te voldoen.
2 De optie Tekst is standaard  de opgegeven zoekterm zal als tekst worden
geïnterpreteerd.
2 De optie Numeriek interpreteert de opgegeven term als een getal. Databeestvelden maken zelf geen onderscheid tussen numerieke en alfanumerieke data,
maar dat verschil kan in de zoekbox alsnog worden duidelijk gemaakt.
2 De opties >= en <= zoeken naar waarden groter, respectievelijk kleiner dan de
opgegeven waarde indien Numeriek is aangeklikt, dan wel naar teksten die alfabetisch ná respectievelijk vóór de opgegeven tekst komen indien de optie
Tekst is aangeklikt.
2 De optie Letterlijk zal kaarten vinden waarvan de tekst in het betreffende
veld letterlijk met de opgegeven tekst overeenkomt.
2 De optie Kast-gevoelig maakt dat Databeest onderscheid zal maken tussen
hoofd- en kleine letters.
2 De instructie TEL toont slechts hoeveel kaarten aan de opgegeven zoekcriteria
voldoen.
2 De instructie ZOEK start het daadwerkelijke zoeken (identiek aan een druk op
F4).
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 Voorbeeld 1: Van een typische pianocomponist als Rachmaninov willen wij
weten welke werken zonder piano in onze muziekdatabase zijn opgeslagen.
Daartoe vullen wij (na een druk op F4) bij het label Componist de naam
Rachman in  en bij het label Bezetting de term piano. In de zoekbox klikken
wij tenslotte op de optie Not. Een druk op F4, of klikken op ZOEK in de zoekbox,
brengt ons de verlangde resultaten.
Op soortgelijke wijze kan men bijvoorbeeld ook naar alle pianomuziek
zoeken die juist niet van Rachmaninov is, door bij Componist op Not te klikken.
 Voorbeeld 2: Van de componist Ravel zoeken wij alle werken, behalve operas, die minstens 30 minuten duren. Daartoe vullen we bij het label Componist
de naam Ravel in, bij het label Bezetting de term opera waarbij we in de zoekbox op de optie Not klikken, en tenslotte bij het label Lengte het getal 30,
waarbij we in de zoekbox de opties Numeriek en >= aanklikken.

 Voorbeeld 3: In de database komen zowel CDs voor van het merk Emi als
van het merk Emi Classics. Indien wij alleen het merk Emi willen vinden, dan
vullen wij bij het label Merk de naam Emi in en klikken in de zoekbox op de optie Letterlijk.

4. Zoeken en vervangen
Geen zoekfunctie is compleet zonder de mogelijkheid automatisch te vervangen. De zoekbox van Databeest herbergt tevens de vervangfunctie. Klik
daartoe op het pijltje rechtsboven, waardoor de zoekbox uitklapt.
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 Voorbeeld 1: Een tekst geheel of gedeeltelijk vervangen
Stel, in de database komt onder het label Orkest/Ensemble de naam voor van
het Ensemble Intercontemporain. Dit moet zijn InterContemporain  dus met
een hoofdletter C in het midden. Om dit te verbeteren drukt men op F4 en
vult men bij Orkest/Ensemble de zoekterm intercontemp in. Bij het label
Vervang door in de zoekbox typt men InterContemp.
2 Automatisch wordt de optie Partieel geactiveerd. Dit heeft tot gevolg dat alleen het tekstdeel Intercontemp wordt vervangen. De tekstdelen Ensemble 
en Leden van het Ensemble  (en orain) blijven onaangetast.
Wanneer de optie Partieel uitstaat, zouden alle gevonden teksten in het betreffende veld geheel vervangen worden door het tekstdeel InterContemp.
In sommige gevallen kan dat handig zijn, maar natuurlijk niet in dit voorbeeld.
De gevonden kaarten worden één voor één getoond, waarbij men de gelegenheid krijgt om daadwerkelijk te vervangen door op F7 of in de pane op
de knop vervang te drukken.
2 Wil men alles in één keer vervangen, druk dan op
Shift-F7 of in de pane op de meest rechtse knop.
Databeest zal om een bevestiging vragen alvorens
automatisch alle gevonden tekstdelen te vervangen.
Voorbeeld 2: Een tekst geheel of gedeeltelijk verwijderen
In het veld Bezetting vindt men een zeer groot aantal instrumenten in diverse
combinaties, waaronder de geprepareerde piano. Deze komt men zowel solistisch tegen als in combinatie met andere instrumenten. Stel, men wil om redenen van niet nader genoemde aard (bijvoorbeeld het schrijven van een voorbeeld over zoeken en vervangen) geen onderscheid meer maken tussen
gewone en geprepareerde pianos. Daartoe typt men in het veld Bezetting de
zoekterm geprepareerde  (inclusief spatie, want ook die zal moeten verdwijnen), en in het veld Vervang door de tekst <delete> of eenvoudig <>. Zorg dat
de optie Partieel is aangevinkt, omdat anders de complete inhoud van de gevonden velden gewist zal worden.
Ook in dit geval kan men er voor kiezen om alle gevonden kaarten één
voor één te vervangen, dan wel het hele proces in één keer te laten uitvoeren.
Voorbeeld 3: Een complete kaart verwijderen
Stel, men wil met geprepareerde pianos niets meer van doen hebben, zodat
alle kaarten met dat instrument uit de database verwijderd kunnen worden.
Daartoe typt men in het veld Bezetting de zoekterm geprepareerd en in het
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veld Vervang door de tekst <R>. Databeest zal altijd om een bevestiging vragen
om iedere kaart apart, dan wel alle gevonden kaarten in één keer te wissen.
 Voorbeeld 4: Teksten toevoegen met de wildcard @
Stel, men behoudt voorlopig de kaarten waarin een geprepareerde piano
voorkomt, maar wil aan de betreffende bezettingen de tekst (Kan weg) toevoegen. Van tevoren is niet bekend in welke combinaties de geprepareerde piano voorkomt, maar een eenvoudige wildcard biedt hier uitkomst.
In het veld Bezetting typt men wederom geprepareerd terwijl men in het
veld Vervang door het volgende invult: @ (Kan weg)
De wildcard @ staat in dit geval voor de gehele tekst waarin de zoekterm
geprepareerd voorkomt. Op identieke wijze kan men de bezetting ook door
een tekst vooraf laten gaan, bijvoorbeeld: Pas op! @  of een combinatie van
beide, zoals (Pas op!) @ (kan dus weg).

5. Globaal zoeken
In alle voorgaande voorbeelden werd steeds gezocht naar een bepaald gegeven in een bepaald veld, dan wel een combinatie daarvan. Het is echter ook
mogelijk om in alle velden naar een bepaald gegeven te zoeken. Te denken
valt aan een persoon die zowel componist is als dirigent, of zowel dirigent als
pianist, of zelfs alledrie.
 Voorbeeld: klap de zoekbox open zoals beschreven op bladzijde 20 en vul
in het veld Zoek globaal de naam Bernstein in. Een klik op Zoek of een druk op
F4 laat alle kaarten zien waar de naam Bernstein in voorkomt  in welk veld
dan ook.
2 Globaal zoeken annuleert alle eventuele eerdere zoekopdrachten  een reeds
(gedeeltelijk) ingevulde zoekkaart zal worden genegeerd.

6. Wildcards
Wildcards (of jokers) zijn tekens die iedere denkbare term kunnen representeren. Met betrekking tot het vervangen van teksten zijn we er al een tegengekomen  de @, welke staat voor de gevonden tekst in een veld (zie
hierboven).
De bekendste wildcard is de asterisk (*), die staat voor om het even welke
tekst van om het even welke lengte. Van alle bekende wildcards is dit de enige die ook binnen Databeest gebruikt kan worden.
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Feitelijk is iedere zoekterm die binnen Databeest in een veld wordt ingevuld automatisch echter al van de *-wildcards voorzien. Het maakt voor
Databeest namelijk niet uit of men bijvoorbeeld bach of *bach* invult. Beide
schrijfwijzen zijn aan elkaar gelijk en beide vinden zowel de loten van de familie Bach als de componist Offenbach.
 Voorbeeld: wil men alleen die componisten vinden die op bach eindigen,
dan typt men in het het veld Componist de tekst *bach

7. Zoeken naar waarden tussen twee grenzen
Databeest kent nog een wildcard van eigen makelij, te weten de vierkante
haken [ ], die het mogelijk maken te zoeken naar waarden tussen twee grenzen. Twee voorbeelden vermogen dat hopelijk duidelijk te maken.
 Voorbeeld 1: Stel, men wil (om redenen van zuivere nieuwsgierigheid) zoeken naar alle componisten wier naam begint met X, Y of Z. Daartoe typt men
in het veld Componist de tekst [X-Z]
2 Bij het zoeken naar beginletters tussen bepaalde grenzen zoals [X-Z] dient
men bij uitzondering wèl onderscheid te maken tussen hoofd- en kleine letters. Omdat deze vorm van zoeken per denitie om beginletters gaat en omdat alle velden van het label Componist per denitie met hoofdletters beginnen,
zal de zoekterm [x-z] (dus met kleine letters) niets opleveren.
 Voorbeeld 2: Graag wil men weten welke muziekstukken in de database
tussen de 60 en 70 minuten duren. Daartoe typt men in het veld Lengte de
tekst [6070]
2 Bij het zoeken naar numerieke, dan wel alfanumerieke waarden tussen twee
grenzen is het niet nodig om in de zoekbox de opties Numeriek dan wel Tekst
aan te klikken. Databeest herkent zelf of het om getallen of tekst gaat.

8. Naar meerdere termen binnen één veld zoeken
Net als bijvoorbeeld bij Google kan men in Databeest ook naar meerdere
termen binnen één veld zoeken. Stel, men wil weten in welke werken zowel
een gitaar als een uit voorkomen. Daartoe vult men bij het veld Bezetting de
woorden gitaar en uit in. De volgorde is niet van belang. Databeest zal alle
kaarten tonen waarin beide woorden in dat veld voorkomen.
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Samenvatting
2 Het zoeken binnen Databeest wordt gestart met F4 of met de optie Zoeken uit
het hoofdmenu.
2 Databeest gebruikt een leeg window voor het zoeken naar termen binnen een
veld of binnen een combinatie van velden.
2 Bij het zoeken hoeft men geen rekening te houden met hoofd- en kleine letters, noch met accenten.
2 Databeest toont de gevonden kaarten één voor één. Bladeren geschiedt met
de pane of met de functietoetsen F5 en F6.
2 De zoekbox kan een zoekopdracht nader preciseren, bijvoorbeeld of het om
tekst dan wel getallen gaat, of de gezochte kaart aan alle opgegeven velden
dient te voldoen of juist aan tenminste één, of juist aan niet één. Ook of er
juist wèl rekening gehouden moet worden met hoofd- en kleine letters, etc.
2 Wildcards zijn:
1. De asterisk (*) voor iedere denkbare tekst (waarbij aangetekend dient te
worden dat de zoekterm abc identiek is aan *abc*. Wil men echt alleen naar
abc zoeken, klik dan in de zoekbox de optie Letterlijk aan.
2. De vierkante haken [ ], voor het zoeken naar waarden tussen twee
grenzen, zoals [A-C] of [19002000].
2 Vervangen kan men zowel partieel (waarbij alleen de opgegeven zoekterm
vervangen wordt, als niet-partieel (waarbij de gehele veldtekst die de zoekterm bevat, vervangen wordt door de vervangtekst).
Wildcard is de @, die staat voor de gevonden veldtekst. Hieraan kan men
teksten toevoegen volgens abc@xyz. De optie Partieel heeft dan geen functie.
2 Zoeken naar een gegeven in om het even welk veld geschiedt met de optie
Globaal zoeken.
2 In één veld kan men naar meerdere termen zoeken. De volgorde waarin ze gegeven worden is van geen belang.
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Hoofdstuk 5  Exportscripts
Vroeg of laat zal de behoefte rijzen om gegevens die in een database zijn
opgeslagen naar een ander medium te exporteren. Beschikt men bijvoorbeeld
over een PDA, iPod, of ander apparaat met ingebouwd adresboek, dan zal
een manier gevonden moeten worden om de betreffende programmas van
de benodigde data te voorzien  vooropgesteld althans dat men niet alles opnieuw wil intypen.
Maar ook het printen van gegevens is, wat Databeest betreft, een kwestie
van data exporteren. De losoe hierachter is dat bestaande tekstverwerkers
en DTP-programmas (om maar een voorbeeld te noemen) volledig zijn toegerust voor het uitprinten van de meest complexe opmaak. Liever dan deze specialisatie te dupliceren, gebruiken wij de bestaande programmas om onze documenten samen te stellen, om deze vervolgens vanuit Databeest van de
benodigde gegevens te voorzien.
Het exporteren van gegevens geschiedt met behulp van een script.
Speciaal voor dat doel is Databeest uitgerust met een zeer eenvoudige, maar
daarom niet minder krachtige scripttaal. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe
men zon script schrijft en hoe dat script vervolgens gebruikt kan worden.

1. Algemeen
Het exporteren van gegevens geschiedt in drie stappen:
1. Schrijf een script
2. Pas de script toe op een selectie van kaarten
3. Copieer het resultaat naar het betreffende programma
Stap 1 is uiteraard de meest tijdrovende stap, waarin bovendien makkelijk
fouten kunnen sluipen. Daar staat tegenover dat men die stap slechts één
keer hoeft te nemen. Binnen iedere database kunnen maximaal 10 verschillende exportscripts worden bewaard, die men naar hartelust doorelkaar kan gebruiken. In de bladzijden die volgen leren wij aan de hand van voorbeelden
enkele doeltreffende exportscripts te schrijven.
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2. Het schrijven van exportscripts
Uit het hoofdmenu kiest men de optie
Diversen ß Edit exportscript. Automatisch
wordt een window geopend van de actieve
tekst-editor (is er geen actief, dan wordt automatisch !Edit gestart). Dit window bevat
alle eerdere scripts die bij de gekozen database horen. Zijn er nog geen scripts geschreven,
dan is het window uiteraard leeg.
Een exportscript bestaat uit drie
onderdelen:
1. De naam, die in het exportmenu
verschijnt.
2. Eventuele headers, die aan de uiteindelijk geëxporteerde gegevens
vooraf gaan (waarover in een later stadium meer).
3. De eigenlijke script.
2 De eerste regel van een script is de naam. Deze mag ieder denkbaar teken bevatten en zo lang zijn als men wil, maar in het exportmenu van Databeest
worden alleen de eerste 40 tekens getoond. De naam dient altijd te worden
voorafgegaan door het teken @.
2 Headers worden voorafgegaan door de tekst Header:.
2 Teksten in de scripts verschijnen in principe precies zo in het uiteindelijke bestand. De inhoud van de gewenste velden wordt weergegeven door hun veldnummer tussen driehoekige haken, bijvoorbeeld <1> voor het eerste invoerveld
(ook al heeft dat een ander iconnummer  zie Hoofdstuk 2).

Voorbeeld 1  Een eenvoudig script voor adreslabels
Stel, men wil een aantal adressen printen op een vel adresstickers. Het
principe van printen vanuit Databeest is, zoals gezegd, gebaseerd op het printen vanuit een ander programma  in dit voorbeeld gebruiken we het DTPprogramma OvationPro. Hierin maken we eerst een zogenaamde template
aan, dat we vervolgens vanuit Databeest vullen met de gewenste gegevens en
eventueel de gewenste opmaakinstructies. Als database gebruiken we de
Adressendatabase die we in de eerste twee hoofdstukken ontworpen hebben.
Zorg ervoor dat daarin al enkele adressen zijn opgeslagen.
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Op ieder adresetiket willen wij de volgende gegevens kwijt:
 Voornaam + Achternaam
 Straat + huisnummer
 Postcode + Stad (in vette tekst)
 Land (indien anders dan Nederland)
Het hiervoor te schrijven script beginnen we met de naam, bijvoorbeeld
Adres-etiketten. Daarachter volgt de eigenlijke script, waarin nummers tussen
haken de feitelijke databasegegevens representeren.
De complete script ziet er dan alsvolgt uit:
@Adres-etiketten
<1>
\<2> <3>
\{bold on}[<5> ]<6>{bold off}
[\<7>]
{nextframe}
Dit eenvoudige voorbeeld toont reeds een aanzienlijk deel van de typische
script-syntax van Databeest.
2 Allereerst is daar de backslash ( \ ) welke staat voor Nieuwe regel. Alles wat op
een nieuwe regel dient te beginnen, moet door een backslash voorafgegaan
worden.
2 De vierkante haken [ ] zijn zogeheten conditionele operatoren. Zij geven aan
dat de tekst die zij omsluiten slechts dan geëxporteerd mag worden als het
eveneens ingesloten veldnummer daadwerkelijk een gegeven bevat.
In dit voorbeeld wordt bijvoorbeeld de postcode ([<5> ]) alleen geprint als
die ook daadwerkelijk bekend is. Dit voorkomt dat de naam van de stad (<6>)
met een spatie begint, mocht de postcode ontbreken.
2 De instructies {bold on} en {bold off} en {nextframe} hebben niets met
Databeest te maken. Het zijn opmaakcodes in het zogenaamde DDL-formaat.
In het uiteindelijke tekstbestand, dat naar een template van OvationPro zal
worden gesleept, zullen ze ervoor zorgen dat OvationPro vette tekst gebruikt,
respectievelijk naar het volgende frame (in dit geval: etiket) springt.
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2 Indien de exportscript naar wens is, slaat men deze op (altijd met F3), waarna
men de database opnieuw laadt (dit is noodzakelijk om de nieuwe script te
activeren).
Indien men deze script toepast op één enkele kaart uit de adressendatabase (hoe dat dient te gebeuren, wordt verderop in het hoofdstuk uitgelegd),
dan is het resultaat een tekstbestand dat zal lijken op het volgende:
Paul Sprangers
Zuid-Oosterstraat 29
{bold on}5014 BB Tilburg{bold off}
{nextframe}
In dit voorbeeld gaan we er overigens van uit dat in de database het veld
Land alleen wordt ingevuld indien dat niet Nederland is. Omdat Paul Sprangers
in Nederland woont en omdat het betreffende veld in de database dus leeg is,
werd het in het exportbestand overgeslagen. Zonder de vierkante haken zou
er een lege regel tussen het adres en de instructie {nextframe} hebben gestaan.
Wanneer dit tekstbestand naar het window van OvationPro wordt gesleept (dit window vindt men bijgeleverd in de directory Tutorials, genaamd
Etiketten), dan verschijnt in het eerste etiket linksboven de volgende tekst in
ongeveer de volgende opmaak:
Paul Sprangers
Zuid-Oosterstraat 29
5014 BB Tilburg
... terwijl de cursor reeds klaar staat in het volgende etiket. Indien men
meerdere (of alle) kaarten aan de script had onderworpen, dan zouden één of
meerdere etikettenvellen zich aldus vullen met de gewenste adresgegevens.

Voorbeeld 2  Een iets complexer script voor een telefoonboekje
Hoewel het vorige voorbeeld bijzonder eenvoudig was, kan het zich in de
praktijk vaak genoeg bewijzen. Voor het volgende voorbeeld echter kiezen wij
een complexere naam- en adressendatabase, waaruit wij een handig telefoonboekje willen destilleren. De database in kwestie ziet er alsvolgt uit (zie volgende bladzijde):
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Het bijbehorende script luidt:
@Telefoonboek privé
[{”Bold” on}<1,>{”Bold” off}]
[\t.a.v. <2>]
[\<3>][ <4>]
[\<5> ][<6>]
[\<7>]
[\tel: <9>]
[\mobiel: <10>]
~IF: <19>=P
[\{”Italic” on}<18>{”Italic” off}]
~ENDIF
~IF: <21>=P
[\{”Italic” on}<20>{”Italic” off}]
~ENDIF
\\
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Drie typische scriptkenmerken zagen we reeds: de naam, die met @ begint, de backslash ( \ ), die een nieuwe regel markeert, en de vierkante haken
[ ], die ervoor zorgen dat de data die ze omsluiten alleen worden geëxporteerd als het bijbehorende veld ook daadwerkelijk een gegeven bevat.
Daarnaast introduceert deze script twee nieuwe elementen:
2 Een veldnummer met een komma, zoals in dit voorbeeld (<1,>) zorgt ervoor
dat een naam in een kommaveld (zie hoofdstuk 3, pagina 13) wordt geëxporteerd als bijvoorbeeld Sprangers, Paul. (Wordt de komma weggelaten, dan
wordt de naam geëxporteerd als Paul Sprangers).
2 Het daadwerkelijk exporteren van gegevens kan eventueel afhankelijk worden
gemaakt van de specieke inhoud van een bepaald veld. In het voorbeeld
worden de velden Opmerking en Extra gegevens alleen geëxporteerd als in de
vakjes daarachter een P (van Printen) staat (en dan nog alleen als die velden
ook daadwerkelijk gegevens bevatten  vandaar de vierkante haken [ ] ).
De algemene syntax hiervoor is:
~IF: <veldnummer>=bepaalde tekst
. . . stukje script met één of meer veldnummers . . .
~ENDIF
Indien men deze script op de kaart uit het voorbeeld toepast, verkrijgt men
het volgende tekstbestand:
{"Bold" on}Sprangers, Paul{"Bold" off}
Zuid-Oosterstraat 29
5014 BB Tilburg
tel: (013) 53 68 444
mobiel: 06 38 36 77 83
{"Italic" on}Auteur van Databeest{"Italic" off}
{"Italic" on}Tevens auteur van !FontSelect, !ConvText en !Dict"{Italic" off}
Indien men dit bestand naar OvationPro sleept, is het resultaat iets als:
Sprangers, Paul
Zuid-Oosterstraat 29
5014 BB Tilburg
tel: (013) 53 68 444
mobiel: 06 38 36 77 83
Auteur van Databeest
Tevens auteur van !FontSelect, !ConvText en !Dict
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Voorbeeld 3  Een nog complexere script voor een CD-boekje
Voor het derde voorbeeld nemen we als uitgangspunt de Muziekdatabase,
die bij dit programma is bijgeleverd. Van deze database willen wij een boekje
printen waarin van ieder werk van iedere componist de uitvoerenden worden
vermeld, alsook de code van de betreffende CD.
De script van dit boekje ziet er alsvolgt uit:
@CD-Boekje
[\{"Componist" on}{Tab} <1,cat1>{Tab}{"Componist" off}]
\{"K-kap" on}[<20> ][<21,cat2>]{"K-kap" off}
[{Tab}{"Bold" on}<2>{"Bold" off}][ ({"K-kap" on}<3>{"K-kap" off})]
~idem:
[\{Tab}<4>]
[\{Tab}dirigent: <5>]
~IF: <31>=P
[\{Tab}<6>][{"Italic" on} − <7>{"Italic" off}]
[\{Tab}<8>][{"Italic" on} − <9>{"Italic" off}]
[\{Tab}<10>][{"Italic" on} − <11>{"Italic" off}]
[\{Tab}<12>][{"Italic" on} − <13>{"Italic" off}]
[\{Tab}<14>][{"Italic" on} − <15>{"Italic" off}]
~ENDIF
~idem off
\
Als eerste valt op dat de script hevig gebruik maakt van opmaakcodes, die
vooraf in het DTP-programma OvationPro gedenieerd zijn (op de volgende
bladzijde staat een voorbeeld van een pagina met deze opmaak).
Daarnaast onthult de script twee verdere geheimen, namelijk een nieuwe
conditionele operator, te weten ~idem: / ~idem off, en een speciaal conditioneel lter, te weten cat1 of cat2, dat wij categorielter zullen noemen.
2 Wanneer een veldnummer van de toevoeging cat1 of cat2 wordt voorzien (zoals in dit voorbeeld <1,cat1> en <21,cat2>), dan beschouwt Databeest het betreffende gegeven als een zogenaamde categorie, die slechts één keer wordt
afgedrukt.
In dit voorbeeld is de Componist tot categorie gemaakt, zodat iedere componist slechts één keer wordt afgedrukt, ongeacht het aantal werken dat
volgt. Hetzelfde geldt in dit voorbeeld voor de CD-code: indien op één CD
meerdere werken van diezelfde componist staan, dan wordt de CD-code toch
slechts één keer afgedrukt. Zie de volgende bladzijde als illustratie hiervan.

31

Databeest  handleiding

32

Hoofdstuk 5  Exportscripts

Merk hoe iedere componist slechts één keer, in opvallende opmaak, is afgedrukt. Merk ook op dat bij meerdere werken op één en hetzelfde medium
en die alfabetisch op elkaar volgen, de betreffende CD of MD slechts één keer
wordt afgedrukt (zoals bijvoorbeeld MD-2, bij Rudolf Escher).
Het voorbeeld illustreert ook de laatste conditionele operator:
2 Een stukje script dat tussen de termen ~idem: en ~idem off staat, wordt alleen
afgedrukt indien de betreffende gegevens uit de nieuwe kaart afwijken van
die uit de volgende kaart.
In de illustratie zien wij dat beide werken I taste a liquor never brewed en
Le vrai visage de la paix van Rudolf Escher door dezelfde musici worden uitgevoerd. Zonder de toevoeging ~idem: en ~idem off zouden koor en dirigent
twee keer achterelkaar genoemd worden. Nu worden de beide werken bij die
uitvoerenden samengevoegd. Hetzelfde zien we verderop gebeuren bij de
laatste twee werken van Escher en bij twee werken van De Falla, op CD-103.
2 Het verschil tussen het lter cat1/2 en de operator ~idem zit hem in het feit dat
het lter alleen op een enkel veld van toepassing is, terwijl de operator een
heel stuk script kan omsluiten, maar vooral in het feit dat het lter de betreffende tekst vooraan de opsomming afdrukt (zoals hier de componist), terwijl
de operator de betreffende tekst juist achteraan de opsomming afdrukt (zoals
hier de uitvoerenden).
2 Conditionele operatoren kunnen ieder op zich niet genest worden. Dat wil
zeggen: er mogen geen vierkante haken binnen vierkante haken staan, of een
~IF-routine binnen een andere ~IF-routine, etcetera.
De operatoren mogen echter wel binnen elkaar gebruikt worden, zoals in
dit voorbeeld: vierkante haken binnen een ~IF-routine binnen een ~idemroutine.
2 In de voorbeelden van conditionele operatoren worden hoofd- en kleine letters doorelkaar gebruikt. Dit is inderdaad toegestaan, zolang de tilde ( ~ ) en
de dubbele punt maar niet vergeten worden.
Complexe scripts als bovenstaande leveren niet altijd een foutloos opgemaakt document op. Enige handenarbeid achteraf is nooit uit te sluiten.
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Voorbeeld 4  Headers
Indien men een script op een verzameling kaarten loslaat, is het resultaat
een min of meer lange lijst van gegevens. Soms wil men een dergelijke lijst
vooraf laten gaan door een zogenaamde Header  een tekst die boven de hele
lijst staat en dus niet boven de uittreksels van iedere kaart afzonderlijk.
2 Een header voegt men toe, door meteen onder de naam van de script het
woord Header: (inclusief de dubbele punt) te typen, met daarachter de tekst in
kwestie (meteen achter de dubbele punt, dus zonder spatie).
Een handige toepassing van de header is bijvoorbeeld de header van een
CSV-bestand, waarin de labels van de velden worden gedenieerd (zie voor
meer uitleg daarover hoofdstuk 7, bladzijde 41).
2 Een speciale toepassing van de header is het SetType-commando. Met dit
commando kan men binnen RISC OS het bestandstype vastleggen (tekst,
JPEG, CSV etc.). Standaard krijgt ieder exportbestand het bestandstype Text.
Wil men echter bijvoorbeeld een vCard-bestand samenstellen dat ook door
andere programmas als vCard wordt herkend, dan typt men onder de naam
van de script:
Header:SettypevCard  of men gebruikt de hexcode:
Header:Settype&ACF

3. Kaarten selecteren voor een script
Een script kan men toepassen op één enkele kaart, een verzameling kaarten naar keuze, of alle kaarten. Het export-menu laat daarover aan duidelijkheid niets te wensen over.
Indien men voor de optie Diverse kaarten kiest, dan
wordt in feite een zoekopdracht gestart, zoals beschreven in hoofdstuk 4. Met behulp van de lege zoekkaart
en de zoekbox kan men vrijwel iedere
denkbare verzameling kaarten voor
een script selecteren.
Databeest stelt vervolgens van de geselecteerde kaarten in de database
een tekstbestand samen. Dat kan
even duren als het gaat om een zeer
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grote database. Indien het tekstbestand gereed is, wordt het automatisch in
een window geopend. Het voordeel hiervan is dat men het bestand, voordat
het naar het denitieve programma wordt gesleept, nog eventueel met de
hand kan bijstellen.
2 De nesses van de standaard aanwezige script CSV-bestand, bovenaan het
script-menu, worden in hoofdstuk 7 (bladzijde 41) uitgelegd.

4. Het bestand naar het uiteindelijke programma slepen
Het aldus gegenereerde resultaat sleept men eenvoudig naar het bestemde programma.
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Hoofdstuk 6  Tabellen
Soms kan het handig zijn om een database (of een deel daarvan) overzichtelijk in tabelvorm te presenteren. De voorziening die Databeest daarvoor
biedt is een spin off van de exportscript-taal. Heeft men enige bedrevenheid in
het schrijven van exportscripts ontwikkeld, dan is het creëren van een tabel
een uitje van een cent. Maar zelfs als iedere ervaring met exportscripts
ontbreekt, dan nog is het schrijven van een tabelscript kinderlijk eenvoudig.
Het presenteren van databasegegevens in een tabel bestaat uit slechts
twee stappen:
1. Schrijf een tabelscript
2. Pas de script toe op een selectie van kaarten.

1. Schrijf een tabelscript
Was de syntax van de exportscripttaal al erg basaal, die van de tabelscripttaal is op het infantiele af zo miniem. Een tabelscript bestaat slechts uit twee
regels. De eerste regel bevat de naam en de tweede regel de eigenlijke script.
2 De eerste regel van de tabelscript bevat de naam, voorafgegaan door het teken @. De naam mag ieder teken bevatten en zo lang zijn als men wil, maar alleen de eerste 40 tekens worden in het tablescript-menu getoond. Dit is identiek aan de syntax van de exportscripts.
2 De tweede regel van de tabelscript bestaat uit de gewenste velden, waarvan
de inhoud wordt gerepresenteerd door hun veldnummer tussen driehoekige
haken  zoals bijvoorbeeld <1> voor het eerste invoerveld, ook al heeft dit veld
een ander iconnummer (zie hoofdstuk 2).
De gewenste velden worden achterelkaar geschreven, dus zonder spaties
of andere tekens ertussen.
 Voorbeeld : Stel, men wil een overzicht in tabelvorm van alle werken voor
cello solo uit de bijgeleverde Muziekdatabase. Kies daartoe eerst uit het
hoofdmenu de optie Diversen Ù Edit Tabelscript. Een window wordt geopend
met daarin alle tabelscripts die bij de betreffende database horen. Zijn er nog
geen scripts geschreven, dan is het window uiteraard leeg.

37

Databeest  handleiding

In het window schrijven wij de volgende script:
@Componist+Titel+Solist+Code
<1,><2><6><21>
In dit voorbeeld verwijst de titel voor de duidelijkheid rechtstreeks naar de
te gebruiken velden. Dit is natuurlijk geen verplichting. Wel verplicht is het op
één regel achterelkaar schrijven van de veldnummers  dus zonder spaties of
andere scheidingstekens.
2 De enige variatie in de syntax is het al dan niet toevoegen van een komma aan
een veldnummer, zoals in dit voorbeeld <1,>.
Velden die in de database zogenaamde kommavelden zijn, zoals bijvoorbeeld het veld Crumb,, George (zie hoofdstuk 3, bladzijde 13), worden in de tabel standaard als doorlopende tekst weergegeven (George Crumb). Wordt het
betreffende veldnummer in de script echter van een komma voorzien, dan
wordt diens inhoud met een komma weergegeven, zoals Crumb, George.
Deze syntax is identiek aan die van de exportscripts
In het voorbeeld hebben wij ervoor gekozen om de componistennamen in
de tabel met de achternaam te laten beginnen, terwijl de solistennamen in de
tabel voluit worden weergegeven.
2 Twee andere toevoegingen aan een veldnummer (puntkomma en aanhalingsteken) worden beschreven in hoofdstuk 10, onder punt 6 en punt 7
(bladzaijde 66).

2. Pas de script toe op een selectie van kaarten
Bewaar de script (met F3) en laadt de muziekdatabase opnieuw om de zojuist geschreven script te activeren. Een tabelscript kan (evenals een exportscript) worden toegepast op één enkele kaart, een verzameling kaarten naar keuze, of alle kaarten.
Kies uit het hoofdmenu Tabellen Ù Div. kaarten Ù
Componist+Titel+Solist+Code.
Een zoekbox wordt geopend,
alsmede een lege zoekkaart
(zoals beschreven in hoofd-
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stuk 4  Zoeken), waarna men bij het veld Bezetting de zoekstring cello solo
intypt.
Klik met de muis op Zoek (of druk op F4), en in een oogwenk verschijnt de
volgende tabel:

In de huidige versie van Databeest (versie 2·xx) hebben tabellen geen andere functionaliteit dan de presentatie van de gewenste gegevens in één oogopslag. Weliswaar kan men ieder veld in de tabel bewerken, maar dit heeft
(nog) geen invloed op de inhoud van de database.
2 Een muisklik op één van de blauw genummerde velden brengt de corresponderende kaart in beeld.
2 Tabellen blijven op het scherm staan totdat men ze met de muis wegklikt 
ook als men een andere database laadt. Men kan dus van meerdere databases
verschillende tabellen tegelijk op het scherm hebben.
2 Ook indien er nog geen tabelscripts geschreven zijn, biedt Databeest de mogelijkheid om in ieder geval van alle velden een tabel weer te geven. Indien
het echter om alle kaarten van een zeer grote database gaat, kan dit geruime
tijd in beslag nemen.
2 LET OP: Per database mogen 10 verschillende tabelscripts worden opgeslagen.
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Hoofdstuk 7  CSV-bestanden
1. Algemeen
CSV staat voor Comma Separated Value  het is het internationale standaardformaat voor simpele database-informatie, waarbij iedere kaart op een
nieuwe regel begint en de diverse velden door kommas van elkaar worden
gescheiden. De vier adressen, zoals die op bladzijde 35 als etiketten staan afgedrukt, zouden er in een CSV-bestand als volgt uitzien:
"Paul Sprangers","Zuid-Oosterstraat","29","5014 BB","Tilburg",""
"The RISCOS Foundation","3 Clarendon Road","","Cardiff, CF23 9JD","Engeland"
"Muziektheater Amsterdam","Amstel","3","1011 PN","Amsterdam",""
"Nederlands Danstheater","Spuiplein","152","","Den Haag",""
Vaak bevat de CSV-versie van een database een header  een enkele regel
die aan het bestand voorafgaat en die de betreffende labels bevat.
In dit voorbeeld zou die header er als volgt uit kunnen zien:
“Naam","Adres","Huisnummer","Postcode","Stad","Land"
Databeest biedt de mogelijkheid om alle databases mèt of zonder header
als CSV-bestand te exporteren. Omgekeerd kan Databeest CSV-bestanden
ook importeren, hetzij in een bestaande database, hetzij als nieuwe database.
Op deze wijze is, in weerwil van het volstrekt eigenzinnige Databeestformaat,
toch enige communicatie met andere database-programmas mogelijk.

2. Een database exporteren als CSV-bestand
Een database exporteren als CSV-bestand is zowat de eenvoudigste opdracht die een Databeestgebruiker zichzelf op kan leggen.
Kies vanuit het hoofdmenu de
optie Export-scripts Ù Alle
kaarten Ù CSV-bestand. Wanneer
men de muis over het pijltje beweegt, verschijnt een standaard
RISC OS save box. Vul een naam naar keuze in en sleep het CSV-icoontje naar
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een openstaande directory, of rechtstreeks naar een ander programma.
Op dat moment stelt Databeest u voor de keuze om het CSV-bestand mèt of
zonder headers samen te stellen. Indien men de informatie naar een ander
programma transporteert waarin de labels al present zijn, kan de header weggelaten worden. In de meeste andere gevallen echter bewijst een header
weldegelijk zijn nut.
Behalve een complete database kan men ook een selectie
van kaarten, of slechts één enkele kaart als CSV-bestand exporteren. In het geval van een selectie verschijnt een lege zoekkaart
in beeld, samen met de zoekbox, zoals beschreven in hoofdstuk 4, bladzijde 25.

3. Een CSV-bestand in een bestaande database importeren
Een CSV-bestand in een bestaande database importeren, is een kwestie
van het CSV-icoontje naar het Databeest-icoontje slepen, of naar de openstaande database in kwestie. Databeest voert u vervolgens langs alle mogelijkheden door middel van vragen.
Als voorbeeld importeren wij het CSV-bestand van de vorige bladzijde (bijgeleverd onder de naam CSV-test in de directory Tutorials) in de adressendatabase die wij in de hoofdstukken 1 en 2 hebben ontworpen.
2 De eerste vraag die Databeest
stelt, is of men het CSV-bestand
in het huidige window wil opnemen of dat Database een nieuw
window moet creëren. Voor dit
voorbeeld kiezen wij de optie
Huidig.
2 Vervolgens vraagt Databeest of het CSV-bestand een header heeft. Omdat dat
inderdaad het geval is, kiezen wij voor de optie Ja. (Het effect hiervan is dat de
header bij het importeren genegeerd wordt.)
2 Daarna biedt Databeest de mogelijkheid het CSV-bestand aan de openstaande
database toe te voegen, dan wel die database vanaf de kaart die op dat mo-
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ment in beeld is te overschrijven.
Indien men een deel van de database wil
vervangen door een CSV-bestand, zal men
er dus eerst zorg voor moeten dragen dat de
kaart in beeld is vanaf waar de vervanging
dient plaats te vinden. Voor dit voorbeeld
echter kiezen wij de optie Toevoegen.
2 Databeest detecteert automatisch of het aantal velden in het CSV-bestand
overeenstemt met die van de actieve database. Is dat niet het geval, dan kan
de actie alsnog worden afgebroken. Kiest men ervoor om toch door te gaan,
dan worden de eventuele extra velden in het CSV-bestand, of de eventuele
extra velden in de database genegeerd.
2 Als het importeren tot een goed einde is gebracht, reageert Databeest met informatie om hoeveel kaarten het precies ging en welke velden van hetzij de
database, hetzij het CSV-bestand eventueel zijn genegeerd.
In het voorbeeld zijn aldus vier nieuwe kaarten toegevoegd. Omdat de zes labels van
het CSV-bestand niet helemaal overeenkwamen met de eerste zes labels van de database (waarin, naar nu pas blijkt, het label Land
helemaal vergeten is!), raakt de tekst
Engeland van de tweede kaart uit het CSVbestand verzeild in het veld Telefoon van de
eigen database. In de praktijk blijkt dus, dat Databeest ondanks de aanwezigheid van labels geen weet heeft van de inhoud van de velden. Fouten van bovenstaande soort zal men altijd handmatig moeten verhelpen.

4. Een CSV-bestand als nieuwe database importeren
Natuurlijk kan men voor ieder nieuw CSV-bestand eerst zelf een window
ontwerpen, vooraleer men het in Databeest importeert. Omdat dit echter
geen eenvoudige klus is (zie daarvoor de eerste twee hoofdstukken), prijzen
wij ons gelukkig dat Databeest de mogelijkheid biedt om zon window automatisch te creëren. Uiteraard mogen aan dat ontwerp geen buitensporige grasche verwachtingen verbonden worden.
Als voorbeeld nemen wij wederom het bijgeleverde CSV-bestand van vier
adressen. Indien men dit bestand naar een openstaande database sleept, rea-
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geert Databeest met de vraag of dit bestand in de bestaande database moet
worden opgenomen, of dat het zelf een nieuw window moet creëren. Wij kiezen thans voor de optie Nieuw.
Vervolgens waarschuwt Databeest dat het CSV-bestand weldegelijk over
een header dient te beschikken. Uit deze header stelt het programma namelijk
de zogenaamde kopjes (labels) samen. Heeft het CSV-bestand geen header,
dan kan men die in een editor alsnog handmatig aanbrengen.
Tenslotte verschijnt het CSVbestand als database in beeld. De
lengte van ieder veld is vastgesteld
aan de hand van het langste corresponderende veld in het CSV-bestand.
Indien men later kaarten aan de database wil toevoegen waarvan de velden langer zijn, zal men de betreffende velden alsnog in een zogenaamde
template editor moeten aanpassen
(zie hoofdstuk 1 voor uitleg).
2 De database kan men op iedere plaats naar wens bewaren met behulp van de
save box. Kies vanuit het hoofdmenu de optie Save Ù Bestand en beweeg de muis over het pijltje. Sleep het directory-icoontje naar de
plaats van bestemming. De Databeest-directory die aldus gecreëerd
wordt, bevat het database-bestand, het template-bestand en het
variabelen-bestand (zie hoofdstuk 1 voor nadere uitleg).
Merk op, dat een CSV-bestand van enkele tientallen kaarten soms al een
Database-bestand oplevert dat merkbaar
minder geheugen in beslag neemt dan
het oorspronkelijke CSV-bestand!

5. Een nieuw window ontwerpen met behulp van CSV
Een CSV-bestand biedt een alternatief voor het moeizame handmatige
ontwerp van een nieuw window. Voorwaarde is wel, dat men geen al te hoge
eisen stelt aan de grasche presentatie.
Het window voor de adressendatabase, voor welks ontwerp wij twee volle
hoofdstukken nodig hadden, kan voor het grootste deel ook met een eenvou-
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dig CSV-bestand in leven worden geroepen, zij het in andere opmaak.
Creëer daartoe een CSV-bestand dat uit slechts twee regels bestaat.
De eerste regel is de header:
“Naam","Straat","Nummer","Postcode","Woonplaats","Telefoon","Mobiel","Email","Website","Opmerking","•"
Het graphics-veld en het run-veld laten wij weg, omdat Databeest deze
speciale velden niet uit een CSV-bestand kan genereren.
De tweede regel bevat een dummy kaart, waarin ieder veld uit zoveel spaties (of andere tekens) bestaat als men ooit voor dat veld denkt nodig te hebben, bijvoorbeeld:
“XxxxxxxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxxxxx","XxxxxxxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxxxxxXx
xxxxxx","Xxxxxxxxxx","Xxxxxxxxxx","XxxxxxxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxxxxx","XxxxxxxxxxXx
xxxxxxxx","XxxxxxxxxxXxxxx","XxxxxxxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxxxxx"
,"XxxxxxxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxxxxx","XxxxxxxxxxXxxxxxxxxxXxxxx
xxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxxxxx","x"
In dit geval hebben wij (tamelijk willekeurig) 40 tekens voor de naam gereserveerd, 38 voor de straat, 10 voor het huisnummer, 10 voor de postcode,
etcetera.
Geef dit CSV-bestand de naam Adres-window en sleep het naar
Databeest, waarna deze er ogenblikkelijk het volgende window van maakt:
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Deze enkele kaart overschrijft men vervolgens met zinnige informatie,
waarna de database bewaard kan worden.
Wil men graphics- of run-velden toevoegen, of wil men de opmaak verfraaien, dan zal alsnog toevlucht tot een template editor gezocht moeten worden, waarbij men alle aanwijzingen in de hoofdstukken 1 en 2 in acht dient te
nemen.
Het zogenaamde aanstip-veld (zie hoofdstuk 2, bladzijde 9) wordt daarentegen wel automatisch herkend. Een veld dat slechts één teken breed is (dus
slechts één teken kan bevatten) ontvangt van Databeest bij de conversie vanzelf de aanstip-status. Met behulp van F2 kan men daarin dus de stip tevoorschijn toveren. Heeft men meerdere velden van slechts één teken breed gecreëerd, of is het één-teken-brede veld helemaal niet als aanstipveld bedoeld,
dan kan dit achteraf handmatig in het variabelen-bestand worden aangepast.

6. Tenslotte
Zoals wel vaker het geval is met internationale standaarden, kent ook het
CSV-formaat diverse variaties (wel of geen aanhalingstekens, alleen aanhalingstekens als het veld een komma bevat, complexe kunstgrepen als het veld
een aanhalingsteken bevat, geen aanhalingstekens bij lege velden, geen aanhalingstekens of zelfs kommas bij lege velden achteraan etc.)
De CSV-lees-routine binnen Databeest ging lange tijd prat op universaliteit, maar inmiddels is gebleken dat er op de planeet nog varianten rondzwerven die zelfs Databeest niet tot leesbare database kan converteren.
Vanzelfsprekend zijn deze bestanden van een verwaarloosbare importantie.
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Hoofdstuk 8  Database bewerken
Onder het bewerken van een database verstaan we niet het aanpassen
van de gegevens die ze bevatten, maar het veranderen van de structuur ervan.
In de praktijk komt dat neer op: velden toevoegen, velden verwijderen, velden
verwisselen, velden splitsen of velden samenvoegen. Ieder van deze handelingen vergt twee essentiële stappen:
 Bewerk de kaart visueel in een template editor.
 Breng Databeest op de hoogte van de veranderingen.
Zoals eerder beschreven, beschikt Databeest niet zelf over een kaart- of
window-editor. Kaarten (of windows) worden ontworpen in een zogenaamde
template editor, zoals bijvoorbeeld !WinEd.
Ook bewerkingen achteraf dienen in zon editor plaats te vinden.

1. Bewerk de kaart in een template editor
Voor details betreffende de omgang met een template editor verwijzen wij
naar de eerste twee hoofdstukken. Ten overvloede zij hier nog eens vermeld
dat na iedere nieuwe indeling alle velden en kopjes hernummerd dienen te
worden!

2. Breng Databeest op de hoogte van de veranderingen
Als Databeest voor het eerst een database met een nieuwe kaart inleest, is
weliswaar het nieuwe ontwerp zichtbaar, maar de bijbehorende database
heeft nog de structuur van de oude indeling. Informatie kan daardoor in de verkeerde velden staan. Voor het aanpassen
van de database aan de nieuwe indeling is
een doeltreffend gereedschap voorhanden,
dat men vanuit het hoofdmenu (Diversen Ù
Edit database) kan aanroepen. Van iedere
mogelijkheid die dit window biedt, zal in
dit hoofdstuk een voorbeeld gegeven
worden.
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 Voorbeeld 1  Velden toevoegen
De bijgeleverde Muziekdatabase biedt ruimte om van vijf solisten de namen en hun instrumenten op te slaan. Stel, dat men dit aantal wil uitbreiden
naar zes. In een template editor heeft men, analoog aan de velden van de eerste vijf solisten, nog 2 extra velden toegevoegd. Wanneer de database met de
nieuwe kaart wordt geladen, zullen de velden van Solist 6 en diens Instrument
zijn gevuld met de informatie die in de velden Stijl en Bezetting thuishoren.
Ook in de database zelf zullen dus nog 2 velden moeten worden ingevoegd.
Roep het Edit-window op en klik op de optie Voeg veld toe achter. De twee
nieuwe velden worden ingevoegd achter het veld Instrument van Solist 5, dus
wij dienen het nummer van dat veld in te vullen.
2 Het veldnummer betekent 1 voor het eerste invoerveld, 2 voor het tweede, enzovoorts (anders dan het iconnummer (zie hoofdstuk 2)). Een simpele klik met
de muis in het betreffende veld vult automatisch het juiste nummer in. Wil
men een veld vóór het eerste invoerveld invoegen, vul dan een 0 in.
2 Omdat het om twee nieuwe velden gaat, klikken wij twee keer in hetzelfde
veld (zie illustratie op de vorige pagina). Databeest kan per bewerking namelijk drie velden tegelijk hanteren. Dit mogen ook drie verschillende velden zijn.
Beslaat de aanpassing méér dan drie velden, dan dient deze in meerdere stappen genomen te worden.
2 Na een druk op OK voegt Databeest
twee nieuwe velden aan de database
toe, waarna een waarschuwing volgt
dat de bestandsvariabelen dienen te
worden aangepast.
2 Het variabelen-window zoals besproken in hoofdstuk 2 (bladzijde 9) verschijnt automatisch, waarin men vervolgens de juiste variabelen dient in
te vullen (dit geschiedt eenvoudig
door in de betreffende velden te klikken  alleen het aantal velden dient
men zelf na te tellen).
2 Een klik op OK past nu denitief de
bestandsvariabelen aan volgens de
opgegeven waarden.
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2 Databeest waarschuwt vervolgens
dat eventueel ook de export- en tabellenscripts aangepast dienen te
worden. Deze bevatten immers nog
de oude iconnummers, ten gevolge
waarvan de verkeerde informatie in
de exportbestanden of tabellen kan
verschijnen.
2 Tenslotte vraagt Databeest of het gewijzigde bestand moet worden vastgelegd. Dit is het moment waarop men nog kan afzien van alle veranderingen
(de optie Verder...), maar in de praktijk zal men toch meestal kiezen voor bewaren (de optie SAVE). Databeest legt de nieuwe structuur vast en laadt de database automatisch opnieuw, waarmee de volledige bewerking is afgerond.
De laatste vijf stappen (vanaf een druk op OK in het Edit-window) zijn voor
alle bewerkingen gelijk. Ze zullen in de volgende voorbeelden niet worden
herhaald.

 Voorbeeld 2  Velden verwijderen
Uiteraard voorziet het Edit-window ook in het verwijderen van velden. De
werking ervan spreekt eigenlijk voor zich: men klikt op de optie Verwijder
veldnummer  en vult het iconnummer van het betreffende veld in, door er eenvoudig in te klikken.
De rest van de operatie is identiek aan de laatste vijf stappen uit het vorige
voorbeeld.

 Voorbeeld 3  Velden verwisselen
Ook deze optie spreekt waarschijnlijk voor zich: wil men twee velden van plaats laten wisselen, dan
klikt men eerst op de optie Verwissel
de velden en vervolgens in de betreffende twee velden.
2 Wil men meerdere paren velden verwisselen, dan dient dat in meerdere
stappen te geschieden. Weliswaar kan men meer dan twee velden in het Editwindow invullen, maar alleen de eerste twee zullen worden behandeld.
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 Voorbeeld 4  Velden splitsen
Er zijn verschillende redenen denkbaar waarom men van één veld twee wil
maken. Zo kan het bijvoorbeeld achteraf toch handig zijn om voornaam en
achternaam apart op te slaan, of om netnummer van abonneenummer te
scheiden, etc.
Databeest biedt drie verschillende splitsopties, die samen hopelijk alle mogelijke scheidingspunten ondervangen: haakjes, teken en positie.
 Haakjes
De optie Haakjes is meteen een speciaal geval, uitsluitend bestemd voor
het scheiden van telefoonnummers in een netnummer en een abonneenummer. Voorwaarde is dat het oorspronkelijke volledige telefoonnummer het
netnummer tussen haakjes bevat (dit is overigens de ofciële schrijfwijze).
Voorbeeld: men klikt de optie Splits veldnummer aan en vult het juiste veldnummer in. Daarna klikt men op de optie Haakjes, waarna Databeest telefoonnummers als (013) 53 68 444 opdeelt in enerzijds 013 en anderzijds 53 68 444.
De haakjes zijn daarbij verdwenen.
 Teken
De optie Teken voorziet in de mogelijkheid om een veld te splitsen op een
bepaald teken, of op een reeks van tekens. Het teken, of die reeks van tekens,
verdwijnt bij de conversie. Stel, men wil
voor- en achternaam van elkaar scheiden.
Het oorspronkelijke veld is een kommaveld
(zie hoofdstuk 3, bladzijde 13) en bevat bijvoorbeeld de naam Sprangers,, Paul. Klik
op de optie Splits veldnummer en vul het
juiste veldnummer in. Klik vervolgens de
optie Teken aan. Vul daarachter de reeks
,, in. Databeest zal de naam vervolgens
splitsen in Sprangers en Paul.
 Positie
Stel, men wil een Postcode-veld (zoals 5014 BB) splitsen in een getalgedeelte en een letter-gedeelte. De postcodes in de database komen echter in
twee verschillende schrijfwijzen voor: zowel mèt als zonder spatie (5014BB). Hier
biedt de optie Positie uitkomst. Vul het juiste veldnummer in, klik de optie
Positie aan en vul het getal 5 in  de positie van waaraf hetzij het lettergedeelte, hetzij de spatie begint. Databeest splits het veld in 5014 en BB, ongeacht de aanwezigheid van een spatie.
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 Voorbeeld 5  Velden combineren
De optie Velden combineren is de logische tegenhanger van de optie
Velden splitsen. Om heel legitieme redenen kan men er voor kiezen om bijvoorbeeld voor- en achternaam in één (komma-)veld op te slaan, of om netnummer en abonneenummer samen in één telefoonveld te bewaren.
Dezelfde opties die vermochten vast te stellen waar de splitsing diende te
geschieden, bepalen nu hoe de beide velden worden aaneengesmeed.
 Haakjes
De optie Haakjes is exclusief bedoeld voor het samenvoegen van netnummers en abonneenummers volgens de ofciële schrijfwijze, waarbij het netnummer tussen haakjes staat.
Voorbeeld: klik op de optie Combineer de velden en klik in de twee betreffende velden (het netnummerveld en het abonneenummerveld). Klik vervolgens de optie Haakjes aan. Databeest zal nummers als 013 en 53 68 444 samenvoegen volgens de schrijfwijze (013) 53 68 444. De spatie tussen netnummer
en abonneenummer wordt automatisch toegevoegd.
 Teken
Indien men twee velden samenvoegt, zal in veel gevallen de spatie als
scheidingsteken fungeren. In principe kan echter ieder teken (of géén teken,
of een reeks van tekens) gebruikt worden.
Stel, men wil voor- en achternaam combineren tot één kommaveld. Klik op de optie
Combineer de velden en klik in het achternaamveld en het voornaamveld. Klik vervolgens op de optie Teken en vul daar achter
,,  in (inclusief de spatie, die essentieel is
voor een kommaveld!). Databeest zal vooren achternaam combineren tot bijvoorbeeld
Sprangers,, Paul.
 Positie
De optie Positie heeft bij het combineren van velden geen betekenis.
Zogauw men deze optie toch aanklikt, zal automatisch naar de optie Splits
veldnummer worden teruggeschakeld.
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Waarschuwing! Een aantal bewerkingen, zoals het splitsen van een veld op een
bepaald teken, kan ongewenste resultaten genereren, bijvoorbeeld indien het
veld in kwestie bij sommige kaarten dat teken niet bevat. Het verdient dus
aanbeveling om de database te controleren vooraleer men hem denitief vastlegt. In geval van onzekerheid verdient het aanbeveling om vooraf een copie
van de originele database te bewaren.
2 Bij het splitsen en combineren van velden ontstaan nieuwe data-elementen.
Immers, de inhoud van de oorspronkelijke velden wordt in delen opgesplitst of
juist samengevoegd. De oude informatie blijft echter intern bewaard.
Bij grootschalige bewerkingen kan dat leiden tot vervuiling van het databestand, hetgeen betekent dat een groot deel van het bestand uit informatie bestaat die in geen enkele kaart meer wordt getoond.
Om die reden loont het de moeite om na een grootscheepse databasebewerking het bestand op te schonen, door vanuit het hoofdmenu de optie
Diversen Ù Bestand hercoderen aan te roepen. Databeest indexeert het bestand
van de grond af aan opnieuw, waardoor alle overbodige informatie wordt gewist. Bij zeer grote databases, of op heel langzame computers, kan dit echter
geruime tijd in beslag nemen. Omdat het hercoderen multi-tasking geschiedt,
kan men niettemin de computer voor andere taken blijven gebruiken.
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Hoofdstuk 9  Databeest, menu voor menu
Nu de eerste acht hoofdstukken gedetailleerde aandacht hebben besteed
aan de belangrijkste eigenschappen van Databeest, is het  geheel in tegendraadse stijl  tijd voor de grote lijn. Databeest telt vijf verschillende menus,
die tezamen een redelijke samenvatting geven van alle mogelijkheden (en een
diep inzicht in alle onmogelijkheden).

1. Het hoofdmenu
Het hoofdmenu verkrijgt men door in een willekeurige
database op de menutoets te drukken. Bijna alle opties
van het hoofdmenu zijn in voorgaande hoofdstukken besproken, zodat we ons hier voornamelijk tot verwijzingen
beperken.
 Zoeken
Een klik op Zoeken initieert Databeests unieke zoekproces, zoals beschreven in hoofdstuk 4, bladzijde 17. Beëindiging van dat proces
geschiedt door te klikken op Stop zoeken dat in het menu de plaats van het
oorspronkelijke Zoeken heeft ingenomen.
Van deze menu-optie is functietoets F4 het equivalent.
 Nieuwe kaart
Een klik op Nieuwe kaart opent inderdaad een nieuwe kaart die reeds gevuld is met de data uit de vorige kaart (om het invullen te vergemakkelijken indien de data voor een deel overeenkomen met de vorige). Het proces is beschreven in hoofdstuk 3, bladzijde 13. Het daadwerkelijk toevoegen van de
nieuwe kaart aan de database geschiedt door te klikken op Kaart invoeren dat
de plaats van het oorspronkelijke Nieuwe kaart heeft ingenomen.
Van deze menu-optie is functietoets F8 het equivalent.
 Verwijder kaart
Een klik op Verwijder kaart verwijdert de kaart die op dat ogenblik wordt
getoond. Wel geeft Databeest vooraf een waarschuwing, opdat de verwijdering alsnog geannuleerd kan worden.
Van deze menu-optie is functietoets Shift-F8 het equivalent.
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2 Het verwijderen van een verzameling kaarten geschiedt met behulp van de
zoekbox, zoals beschreven in hoofdstuk 4, op bladzijde 21 (voorbeeld 3).
 Diversen
De optie Diversen herbergt een submenu dat op de volgende bladzijde onder punt 2 in detail beschreven wordt.
 Export-scripts
De optie Export-scripts onthult alle exportscripts die voor de database in
kwestie zijn geschreven, alsmede de standaard aanwezige optie om de gehele
database als CSV-bestand te exporteren. Bovendien biedt deze optie de mogelijkheid om de scripts toe te passen op één kaart, een verzameling kaarten,
dan wel het gehele bestand.
Het schrijven en hanteren van exportscripts is onderwezen in hoofdstuk 5,
bladzijde 25.
Deze menu-optie heeft geen functietoets-equivalent.
 Tabellen
De optie Tabellen onthult alle tabelscripts die voor de database in kwestie
zijn geschreven, alsmede de standaard aanwezige optie om van alle velden
een tabel te produceren. Bovendien biedt deze optie de mogelijkheid om de
scripts toe te passen op één kaart, een verzameling kaarten, dan wel het gehele bestand.
Het schrijven en hanteren van tabelscripts is onderwezen in hoofdstuk 6,
bladzijde 37.
Deze menu-optie heeft geen functietoets-equivalent.
 Save
De optie Save onthult drie verschillende subopties, te weten
Bestand
Ù
Veld
Ù
Veldnummer Ù
 Allereerst is daar uiteraard de optie om het gehele bestand op te slaan.
De bijbehorende Savebox (standaard RISC OS) bevat reeds de bestandslocatie indien het om een bestaande database gaat. Wil men de database echter op een andere plek bewaren (of gaat het om een geheel nieuwe database, zoals een geïmporteerd CSV-bestand), dan sleept men het
directory-icoontje naar de gewenste plek.
De menu-optie Save bestand heeft functietoets F3 als equivalent.
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 De optie Save veld biedt de mogelijkheid om de inhoud van een bepaald
veld direct naar elders te exporteren, bijvoorbeeld naar een tekstverwerker. Daartoe zorgt men dat de cursor in het betreffende veld staat en
sleept men het tekst-icoontje naar de plaats van keuze.
De menu-optie Save veld heeft geen functietoets-equivalent.
 De optie Save veldnummer biedt de mogelijkheid om het nummer van een
actief veld als tekst te exporteren. Dit is vooral handig bij het samenstellen van export- en
tabellen-scripts. Sleep het
data-icoontje naar de
script en het nummer verschijnt aldaar, reeds voorzien van de juiste driehoekige haken. Vooral bij
databases met veel velden
is deze optie sneller dan het handmatige natellen van al die velden,
waarbij de volgorde bovendien niet altijd zeker is.
De menu-optie Save veldnummer heeft geen functietoets-equivalent.

2. Het submenu Diversen
Het submenu Diversen bereikt men door vanuit
het hoofdmenu langs de optie Diversen te gaan.
Een aantal van de opties uit het submenu is reeds
uitgebreid aan de orde gekomen, waardoor een
verwijzing mag volstaan. De andere opties verdienen echter nadere aandacht.
 Bestandsinformatie
De optie Bestandsinformatie onthult een klein
venstertje, waarin een zestal variabelen wordt getoond, waarvan de functie misschien niet onmiddellijk duidelijk is. Het Aantal
kaarten heeft natuurlijk niets raadselachtigs, maar
het aantal Data-elementen slaat op het totale aantal
verschillende inhouden van alle velden in de
database.
De Lengte database is de som van de lengte van
alle data-elementen en de eigenlijke database, die
slechts uit pointers bestaat (zie bladzijde 1 voor een
beknopte uitleg).
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De Lengte totale file is de som van de lengte van alle data en de lengte
van het Templates-bestand, het Variabelen-bestand en (indien aanwezig) de
Export- en Tabellen-scripts. Eventuele extra data, zoals plaatjes en documenten die binnen de betreffende database-directory worden bewaard, blijven in
deze som buiten beschouwing.
De variabele Gewijzigd geeft aan of de database wel of geen onbewaarde
data bevat, terwijl de variabele Gevonden aangeeft hoeveel kaarten tijdens een
zoekactie reeds gevonden zijn.
De menu-optie Bestandsinformatie heeft functietoets F1 als equivalent
 Veldoverzicht
De optie Veldoverzicht produceert van het actieve
veld (het veld waarin de cursor staat) een alfabetische
lijst van alles wat in de gehele database in datzelfde
veld te vinden is. Elementen uit die lijst kunnen naar
andere velden (ook van andere kaarten van dezelfde
database) worden gecopieerd door eerst de cursor in
dat veld te zetten en vervolgens op de betreffende
tekst te klikken.
2 Klikt men met Select (linker muisknop), dan wordt de
oorspronkelijke tekst in het veld vervangen door de
tekst in het veldoverzicht; klikt men daarentegen met
Adjust (rechter muisknop), dan wordt de tekst uit het
veldoverzicht toegevoegd aan de tekst in het veld.
2 Het veldoverzicht kan ook worden opgeroepen door
met Select (linker muisknop) op het begeleidende kopje (label) van het veld te
klikken.
2 Klikt men met de rechter muisknop op om het even welk
kopje, dan wordt een geheel ander overzicht geopend,
namelijk een window met daarin alle velden van de actieve kaart. De teksten uit dit overzicht kan men op analoge
wijze (analoog aan het veldoverzicht) naar andere velden
copiëren, ook naar velden van een andere database!
Ook indien men dus een andere database laadt, blijft dit
window staan.
Deze optie heeft geen menu-equivalent.
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 Sorteren
De optie Sorteren biedt de mogelijkheid om de database op ieder veld
naar keuze te sorteren. In eerste instantie zal worden gesorteerd op het
actieve veld, maar met behulp van de
cursortoetsen (omhoog en omlaag)
kunnen andere velden gekozen
worden.
 Oplopend sorteren is alfabetiseren van A-Z.
 Aopend sorteren is alfabetiseren van Z-A.
De sorteerroutine is geavanceerd genoeg om niet in de war te raken van
hoofd- en kleine letters, of van accenten en ligaturen. Streepjes, spaties en andere leestekens worden genegeerd. Cijfers hebben voorrang op letters.
Bij het sorteren worden, ongeacht het gekozen veld, altijd de eerste vier
velden meegesorteerd. Dat betekent dat bijvoorbeeld bij gelijke namen (in
veld 1) de alfabetisering afhangt van de straatnaam (in veld 2) en bij eveneens
gelijke straatnaam van het huisnummer (in veld 3), enzovoort.
De menu-optie Sorteren heeft functietoets F9 als equivalent.
 Hercoderen
De optie Hercoderen biedt de mogelijkheid om de gehele database opnieuw
te indexeren, waardoor informatie die nog wel aanwezig is maar nergens
meer getoond, wordt gewist.
Ongebruikte informatie ontstaat door bijvoorbeeld gegevens in een kaart
te wijzigen, of door één of meerdere kaarten te verwijderen, of door velden te
combineren of te splitsen volgens het proces dat in hoofdstuk 8, bladzijde 47
beschreven staat.
Deze optie hoeft in principe nooit gebruikt te worden, tenzij men prijs stelt
op een zo klein mogelijke database en een optimale werking (in theorie zal
bijvoorbeeld het zoeken trager gaan indien de database meer ongebruikte informatie bevat  in de praktijk is dat waarschijnlijk slechts met een zeer nauwkeurige stop-watch te meten).
Het hercoderen zelf kan echter de nodige tijd in beslag nemen, zeker als
het om zeer grote databases gaat, zoals bijvoorbeeld de bijgeleverde muziekdatabase. Omdat het hercoderen multi-tasking geschiedt, kan men niettemin
de computer voor andere taken blijven gebruiken.
De menu-optie Hercoderen heeft geen functietoets-equivalent.
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 Duplikaten wissen
De optie Duplicaten wissen verwijdert van een serie identieke kaarten alle
exemplaren op één na. Dergelijke duplicaten kunnen bijvoorbeeld ontstaan tijdens het inlezen van csv-bestanden. Voorwaarde voor een succesvolle verwijdering is wel dat alle kaarten eerst zorgvuldig zijn gesorteerd.
 Hoofdletters
De optie Hoofdletters biedt de
mogelijkheid om alle teksten in een
bepaald veld, of alle teksten in de gehele database, met een hoofdletter
te laten beginnen  voor zover dat
nog niet het geval was. Deze situatie
komt nogal eens voor bij het importeren van CSV-bestanden. Het aldus
capitaliseren van velden verkleint het
aantal data-elementen, maar om het bestand zelf zo klein mogelijk te maken,
dient met de gecapitaliseerde database eerst als CSV-bestand te exporteren en
het vervolgens weer te importeren (overschrijven) en tenslotte te hercoderen.
 Kaartnummerveld
Soms kan het handig zijn om de database te voorzien van een extra veld
waarin de respectievelijke kaartnummers worden opgeslagen (dus 1 voor de
eerste kaart, 2 voor
de tweede etc.)  bijvoorbeeld indien de
database bewaard
moet blijven in een
bepaalde volgorde,
die niet is te realiseren met het sorteren
op welk veld dan
ook.
Indien men een
dergelijk veld heeft
aangemaakt (met behulp van de optie Edit
Database (zie hoofdstuk 8, blz. 47), dan kan dat veld met de optie
Kaartnummerveld van de benodigde getallen worden voorzien.
Vul het nummer van het betreffende veld in, of klik eenvoudig in dat veld,
en kies vervolgens hoe de nummers dienen te worden gegenereerd. Een 0 (of
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een 1) genereert gewone getallen, terwijl een 2 of meer, met een maximum
van 20, het aantal posities van ieder getal bepaalt. Een drie levert aldus de getallen 001, 002, 003 etc.; een 4 levert 0001, 0002, 0003 etc.
2 Databeest kan alleen deze laatste soort getallen correct sorteren. Indien het
kaartnummerveld dus bedoeld is voor sorteren (en speciaal daarvoor is de
functie immers in het leven geroepen), kies dan niet voor gewone getallen.
2 Databeest genereert de kaartnummers vanaf de kaart die in beeld is. Wil men
het gehele bestand van kaartnummers voorzien, zorg dan dat de eerste kaart
in beeld is. Voegt men later kaarten toe, zorg dan dat de eerste nieuwe kaart
in beeld is alvorens de kaartnummer-optie te starten.

 Edit exportscript
De optie Edit exportscript opent een tekstwindow waarin alle exportscripts
van de betreffende database zijn opgeslagen. Hoe deze scripts dienen te worden geschreven en hoe ze kunnen worden toegepast, is uitgebreid beschreven
in hoofdstuk 5 op bladzijde 25.
Deze menu-optie heeft geen functietoets-equivalent.
 Edit tabelscript
De optie Edit tabelscript opent eveneens een tekstwindow, waarin alle tabelscripts van de betreffende database zijn opgeslagen. Hoe deze scripts dienen te worden geschreven en hoe men ze gebruikt, is uitgebreid beschreven
in hoofdstuk 6 op bladzijde 37.
Deze menu-optie heeft geen functietoets-equivalent.
 Edit database
De optie Edit database voorziet in de mogelijkheid om velden toe te voegen, dan wel te verwijderen, of om velden te splitsen dan wel te combineren,
of om velden te verwisselen. De bewerkingen zijn uitgebreid beschreven in
hoofdstuk 8 op bladzijde 47
Deze menu-optie heeft geen functietoets-equivalent.
 Edit kaart
De optie Edit kaart roept slechts de waarschuwing tevoorschijn dat voor
het bewerken van een kaart (window) uitgeweken dient te worden naar een
Template editor. De hoofdstukken 1 en 2 geven een uitgebreide beschrijving.
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3. Het graphics-menu
Databeest kan aan iedere database plaatjes in het RISC
OS bitmap-formaat koppelen. Hoe dat geschiedt, is beschreven in hoofdstuk 2 op bladzijde 9. Deze plaatjes worden niet werkelijk binnen de database bewaard, slechts de
link naar de eigenlijke locatie wordt opgeslagen.
Het graphics-menu verkrijgt men door boven een plaatje (of althans boven een icon dat een plaatje kan bevatten) op de menutoets te drukken.
Het menu ontsluit de volgende 4 opties:
 Geen plaatjes
De optie Geen plaatjes voorziet in de mogelijkheid om het tonen van plaatjes in- of uit te schakelen. In bepaalde omstandigheden (zoals een database
waarvan de plaatjes gelinkt zijn aan een locatie die onbereikbaar is) kan het
handiger zijn om deze optie uit te schakelen. Een vinkje geeft de status aan.
 Verwijder plaatje
De optie Verwijder plaatje verwijdert het plaatje in kwestie uit de database.
Het plaatje zelf blijft onaangetast op de oorspronkelijke locatie staan; slechts
de link er naar toe wordt gewist.
 Save plaatje
De optie Save plaatje onthult een standaard RISC OS savebox, met behulp
waarvan een copie van het plaatje naar een willekeurige bestemming kan
worden gesleept.
 Open directory
De optie Open directory opent de directory waarin het plaatje in kwestie
zich daadwerkelijk bevindt.

4. Het runveld-menu
Het runveld is een speciaal veld (in de vorm van een knop
 zie hoofdstuk 2 op bladzijde 9 voor de details), waaronder
in principe ieder soort bestand kan worden bewaard, door
het vanaf de locatie waar het zich bevindt naar de knop te
slepen. De knop verkleurt van grijs naar roze en geeft een kort zacht geluidssignaal om aan te geven dat het bestand is opgeslagen.
Let wel, de database zal niet het bestand zelf bevatten, maar slechts de
link er naar toe. Men kan deze bestanden bijvoorbeeld dus niet doorzoeken
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met behulp van de Databeest zoekbox.
Het runveld-menu verkrijgt men door boven het runveld op de menuknop
te drukken. Het menu ontsluit de volgende 3 opties:
 Toon link
De optie Toon link toont de volledige naam van de locatie van het bestand
in kwestie.
 Verwijder link
De optie Verwijder link verwijdert de link naar het betreffende bestand uit
de database. Het bestand zelf blijft ongedeerd op zijn oorspronkelijke locatie.
 Open directory
De optie Open directory opent de directory waarin het betreffende bestand
zich bevindt.

5. Het iconbar-menu
Het iconbarmenu wordt opgeroepen vanuit het iconbar-icon (op de taakbalk) en bevat
naast de standaard info- en quit-opties zowel
een ingang naar de instellingen als een ingang
naar de binnen het programma zelf opgeslagen databases.

 Info
Info onthult een standaard info-window, waarin standaard-informatie over
het programma te vinden is, waaronder de huidige versie van Databeest.
 Instellingen
Een klik op Instellingen... onthult een window, waarin enkele standaardinstellingen te wijzigen zijn.
Allereerst kan men ervoor kiezen in welke taal Databeest zich tot de gebruiker richt. Die keuze is beperkt tot Nederlands, Engels en Duits. Bovendien
is het Engels overduidelijk vertaald Nederlands en is het Duits voornamelijk onvertaald Engels.
Vervolgens kan men kiezen welke tekens met respectievelijk Shift-F2 en
Control-F2 in het aanstipveld worden ingevuld. Het aanstipveld wordt besproken in hoofdstuk 3 (Het creëren van speciale velden). De stip zelf () wordt
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verkregen met functietoets F2 en is niet variabel.
Tenslotte kan men een font kiezen voor gebruik
in de zogenaamde overzichtswindows (zie bladzijde
56).
Standaard gebruikt Databeest het font Homerton.
medium. De fontgrootte mag liggen tussen 4 (onleesbaar klein) en 30 (onwerkbaar groot). Waarden
tussen 10 en 16 zijn realistisch.
De regelafstand tenslotte wordt gegeven in
pixels. Bij een fontgrootte van 12 à 13 is een afstand
van 40 pixels redelijk. Enig experimenteren verschaft
als altijd plezierige verpozing.
De knoppen OK en OK en Save spreken waarschijnlijk voor zich: OK heeft een tijdelijke functie (de veranderingen zijn ongedaan gemaakt indien Databeest
opnieuw geladen wordt), terwijl OK en Save eventuele wijzigingen permanent
maakt.
 Laad bestand
Achter de optie Laad bestand bevinden zich de databases die binnen de
programmadirectory van Databeest zelf bewaard worden.
Om aan die interne verzameling een nieuwe database toe te voegen,
opent met eerst de Databeest-directory en vervolgens daarin de Databasesdirectory. Databeest voorziet in de mogelijkheid om databases te groeperen
onder één noemer, zoals in nevenstaand voorbeeld met onder andere
Diversen het geval is. Daartoe maakt
men binnen de directory Databases
een nieuwe directory aan, waarin vervolgens de bedoelde databases worden ondergebracht.
 Quit
De optie Quit beëindigt het programma. Indien er nog niet-bewaarde data
aanwezig zijn, zal Databeest eerst een waarschuwing geven.
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Hoofdstuk 10  De losse eindjes
Het laatste hoofdstuk is gereserveerd voor de losse eindjes  functies,
weetjes en tips die niet bij de vorige hoofdstukken konden worden ondergebracht, of die het verdienen nog eens aparte aandacht te krijgen.

1. De pane
De pane (het kleine windowtje met de besturingsknoppen) is gedurende
deze hele handleiding stiefmoederlijk behandeld. Helemaal terecht is dat niet,
ondanks het feit dat veel van diens taken door functietoetsen gedupliceerd
worden. Hoewel de pane slechts 5 knoppen telt, herbergen ze een veelvoud
aan functies. Laten we eens trachten ze schematisch weer te geven:

Select: naar de vorige kaart
Menu: naar de vorige naam
Adjust: naar de volgende kaart

Select: naar de volgende kaart
Menu: naar de volgende naam
Adjust: naar de vorige kaart

Select: wel of geen stip
in het aanstipveld

Kaartnr. 238
is thans in beeld

Select: naar de laatste kaart
Menu: naar de volgende beginletter
Adjust: naar de eerste kaart

Select: naar de eerste kaart
Menu: naar de vorige beginletter
Adjust: naar de laatste kaart

Onder Select, Menu en Adjust verstaan we respectievelijk de linker-, de
middelste en de rechtermuisknop. Het nut van het bladeren naar de volgende
naam, of naar de volgende letter in het alfabet, bewijst zich het best op het
moment dat de noodzaak zich in de praktijk voordoet.
Indien men in Databeest zoekt, krijgen de knoppen aangepaste functies.
Zo zal men tijdens het zoeken niet zozeer naar de volgende kaart bladeren, als
wel naar de eerstvolgende kaart die voldoet aan de opgegeven zoekcriteria.
De twee buitenste knoppen dupliceren in dit geval de twee binnenste.
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In het geval van zoeken en vervangen, wordt
de daadwerkelijke vervanging met een druk op de
middelste knop in werking gezet, terwijl een druk
op de meest rechtse knop de mogelijkheid biedt
om alle vervangingen in één keer af te werken. Hetzelfde geldt voor het wissen van informatie of voor het wissen van complete kaarten. Deze functie is
nader besproken op bladzijde 21 van hoofdstuk 4.

2. De functietoetsen en toetscombinaties
Omdat het toetsenbord vaak sneller werkt dan het manipuleren van de
muis, zijn veel functies onder diverse toetsen ondergebracht. Allereerst zetten
wij de functietoetsen nog eens op een rij.

Ctrl

X

geen
zoekbox

Shift

A

tel

eerste
kaart

laatste
kaart

alles
vervangen

kaart
verwijderen

info

stip

save

zoek

vorige
kaart

volgende
kaart

vervang

nieuwe
kaart

sorteren

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

De meeste functietoetsen zijn uitgebreid aan de orde geweest, maar enkele combinaties zijn nieuw:
2 Functietoetsen Shift-F2 en Control-F2 zijn variabel. Zij kunnen worden aangepast in het Instellingen-window
2 Functietoets Shift-F4 dupliceert de functie TEL in de zoekbox. Indien het zoeken wordt gestart met nog een druk op Shift-F4 zal Databeest slechts laten
zien hoeveel kaarten aan de opgegeven zoekcriteria voldoen.
2 Functietoets Ctrl-F4 start het zoekproces zonder zoekbox. Dit kan handig zijn
indien men de functies uit de zoekbox zeker niet nodig heeft.
Tenslotte heeft Databeest nog enkele praktische functies toegekend aan
gewone toetsen in combinatie met de Ctrl-knop. Dit zijn toevoegingen op de
reeds bestaande combinaties die standaard in het RISC OS besturingssysteem
zijn ingebakken, zoals het leegmaken van een regel met Ctrl-U.
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2 Extra toetscombinaties:
Ctrl - ] :  (aanhalingsteken links).
Ctrl - \ :  (aanhalingsteken rechts).
Ctrl - S : maakt van een kleine letter een hoofdletter en andersom.
Ctrl - Q : verwisselt de letters aan weerszijden van de caret.
Ctrl - F : verplaatst de tekst vanaf de cursor naar het volgende veld.
Ctrl - B : verplaatst de tekst voor de cursor naar het vorige veld.
Ctrl - W : verandert een gewoon veld in een komma-veld (hoofdstuk 3).
Wil men bijvoorbeeld een veld met de inhoud Paul Sprangers wijzigen in
Sprangers,, Paul  zodat het veld op de achternaam gesorteerd kan worden 
dan plaatst men de cursor voor Sprangers en drukt op Ctrl-K.

3. De dubbele knopfunctie van kopjes (labels)
In het vorige hoofdstuk is ter sprake gekomen hoe een klik op een kopje
het overzichtswindow tevoorschijn brengt. Dat geldt althans voor een klik met
de gebruikelijke linker muisknop. Klikt men echter met de rechter muisknop,
dan verschijnt een ander window, waarin alle velden van de kaart in kwestie
onderelkaar zijn gezet. Het nut van dit window zit hem in het feit dat het altijd open blijft staan  ook als men een andere database laadt. Aldus kan men
data eenvoudig naar een andere kaart (eventueel dus in een andere database)
transporteren. Op bladzijde 56 staat deze functie met illustratie beschreven.

4. Aanhalingstekens bij zoektermen
Zoals beschreven in hoofdstuk 4 (zoeken en vervangen) kan men in
Databeest op meerdere zoektermen binnen één veld zoeken (analoog aan bijvoorbeeld Google). Databeest zal alle kaarten tonen, waarin die zoektermen
in het betreffende veld voorkomen.
Met andere woorden, Databeest interpreteert een zoekterm met spaties
als een combinatie van zoektermen, waarbij de volgorde niet van belang is. In
het voorbeeld op bladzijde 23 vindt Databeest bij de zoekterm gitaar fluit
alle combinaties waarin beide instrumenten voorkomen.
Indien echter de volgorde van zoektermen wèl van belang is, bijvoorbeeld
indien men zoekt naar een gegeven waarin nu eenmaal een spatie voorkomt,
dan kan men dit gegeven tussen aanhalingstekens zetten. Databeest zal dan
alleen die kaarten tonen, waarin het betreffende gegeven precies zo voorkomt. Ook dit is analoog aan het zoeken in Google. Echter, dit is niet identiek
aan de optie Letterlijk in de zoekbox.
Een voorbeeld vermag de verschillen hopelijk duidelijk te maken:
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Paul Sprangers
“Paul Sprangers”
Paul Sprangers

vindt kaarten met zowel Paul als Sprangers in het
betreffende veld,
vindt kaarten met de tekst Paul Sprangers in het
betreffende veld,
met de optie Letterlijk aangeklikt vindt kaarten
waarin het betreffende veld uitsluitend de tekst
Paul Sprangers bevat.

5. Achteraan beginnen met zoeken
De zoekbox bevat geen knoppen voor respectievelijk vooruit en achteruit
zoeken. Toch kan men met zoeken achteraan in de database beginnen door
ervoor te zorgen dat de laatste kaart in beeld is alvorens het zoekproces te
starten. Bij alle andere kaarten wordt vooraan begonnen met zoeken.

6. Punt-komma ( ; ) in veldnummers in exportscripts
In het hoofdstuk Exportscripts is uitgelegd dat een komma, toegevoegd
aan een veldnummer, zogenaamde kommavelden manipuleert.
Indien bijvoorbeeld veldnummer 1 het gegeven Sprangers,, Paul bevat
(door de dubbele komma blijkt het een kommaveld  zie hoofdstuk 3), dan zal
in een exportscript de instructie <1,> die tekst als Sprangers, Paul weergeven,
terwijl de instructie <1> de tekst Paul Sprangers (zoals weergegeven in de database) oplevert.
Hetzelfde effect wordt bereikt door de toevoeging van een punt-komma,
met uiteraard dat verschil dat de komma vervangen is door een punt-komma.
Deze voorziening is aangebracht met het oog op de fabricering van zgn.
vCards  een tamelijk recent database-formaat, dat geavanceerder is dan een
CSV-bestand en dat nu eenmaal met punt-kommas werkt.
De instructie <1;> zal aldus de tekst Sprangers;Paul opleveren.

7. Aanhalingsteken () in veldnummers in exportscripts
Naast de komma en de puntkomma kan een veldnummer in een exportscript ook worden voorzien van een aanhalingsteken, zoals in <1”>.
Deze toevoeging is nuttig indien het exportscript een csv-bestand poogt te
fabriceren. Het aanhalingsteken zorgt ervoor dat, indien de tekst die in het betreffende veld staat een komma bevat, de gehele string tussen aanhalingstekens zal worden gezet. Voorbeeld: indien veld 1 de tekst Sprangers,, Paul bevat (kommaveld!), dan zal het script <1,”> de tekst “Sprangers, Paul” opleveren.
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7. Nogmaals het komma-veld
Het kommaveld is weliswaar al uitgebreid aan de orde geweest (zie hoofdstuk 3), maar aan teksten als Lavonture of Flann OBrien, die respectievelijk
op de A en de B dienen te worden gesorteerd, is nog geen aandacht besteed.
De syntax spreekt echter waarschijnlijk voor zich, te weten:
avontuur,,L’ en Brien,,Flann O’
... dus zonder een spatie achter de dubbele komma.

8. Plaatjes toevoegen aan een database-template
Hieronder verstaan we niet het toevoegen van een veld dat plaatjes bevat,
zoals besproken in hoofdstuk 2, maar het toevoegen van een plaatje (bijvoorbeeld een logo) aan de database-template. Dat plaatje wordt daarmee permanent zichtbaar en maakt aldus deel uit van de lay-out van de database.
Creëer daartoe, met behulp van een template editor, een icon, waarvan
alleen de optie Sprite is aangeklikt  en vul bij Text de naam van de sprite in.
Let wel, het gaat dus altijd om een sprite (het lokale bitmapformaat); JPEGs of
andere formaten blijven buiten beschouwing.
De sprite zelf dient deel uit te maken van het !Sprites-bestand in de
Databeest-directory. Copieer daartoe het betreffende plaatje eerst naar dat
bestand  en start Databeest, zodat het plaatje zowel bij ons programma als
bij de template editor bekend is.

9. Nogmaals Edit bestand  in combinatie met het Variabelen-bestand
Bij het bewerken van de database-template (zie de eerste twee hoofdstukken en de vorige alinea) kan het gebeuren dat de veldnummers zijn gewijzigd,
zonder dat er iets wezenlijks aan de database-structuur is veranderd. Een
voorbeeld van zon situatie is het toevoegen van versieringen. In zulke gevallen dient het variabelen-bestand te worden aangepast, om Databeest op de
hoogte te brengen van de nieuwe veldnummers. Omdat er echter niets aan de
structuur van de database veranderd is (er zijn geen velden bijgekomen, of
verwisseld etc.), dienen de variabelen handmatig te worden bewerkt. Daartoe
laadt men het bestand Variabelen in een editor.
2 Eenvoudiger is het echter om het Variabelen-bestand in zijn geheel te wissen.
Zogauw de database wordt geladen, zal Databeest met behulp van het
variabelen-window om de nieuwe data vragen. (Zie bijvoorbeeld de hoofdstukken 1 en 2 voor een uitleg over dat window.)
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10. Enkele beperkingen
Versie 2.xx van Databeest is gebonden aan de volgende beperkingen:
2
2
2
2
2

Een kaart mag maximaal 100 velden bevatten
Een veld mag maximaal 250 tekens bevatten
Een database mag maximaal 10 exportscripts en 10 tabelscripts bevatten
Een script mag maximaal 100 regels bevatten
De maximale grootte van een datababeestbestand is 4 Gigabyte.

11. De toekomst
De toekomst is per denitie onbekend. Met betrekking tot Databeest kan
echter voorspeld worden dat nog talloze fouten aan het licht zullen komen.
Feit is, dat met de verschijning van versie 2 het programma er na 20 jaar aanzienlijk stabieler op geworden is en dramatisch minder geheugen nodig heeft.
Dat vindt zijn oorzaak in enerzijds het gebruik van memory blocks in plaats
van arrays, anderzijds door het loslaten van iconen in de overzichtswindows
(waarbij het aantal ervan kon oplopen tot vele (tien)duizenden!). In plaats
daarvan worden de betreffende teksten rechtstreeks op het scherm ge-paint.
Hopelijk ziet in de nabije toekomst een duidelijke selectiewijze het licht, waarbij de teksten verkleuren of oplichten wanneer de muis eroverheen gaat. De
routine die tot dusver daartoe in elkaar is geknutseld laat nogal te wensen
over. Dat kan overigens van vrijwel alle routines gezegd worden.

v
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D

e interne database-structuur van Databeest bestaat uit één geheugenblok, waarvan het begin in beslag wordt genomen door de eigenlijk database, welke bestaat uit een hele reeks zogenaamde memory addresses van ieder 4 bytes, die verwijzen naar een plaats verderop in
het geheugenblok, waar de eigenlijke informatie is opgeslagen  de zogeheten data-elementen.
Database en data-elementen worden gescheiden door een 0-adres
( [0][0][0][0] ). Het eerste data-element is altijd een lege string.
Indien we de vier adressen, die in de directory Tutorial zijn bijgeleverd,
door middel van de CSV-import tot een Databeestbestand maken, dan ziet
het bijbehorende geheugenblok er alsvolgt uit:

In dit blok ziet de informatie er nog keurig geordend uit. In grotere databases echter, die bovendien intensief gebruikt worden (in termen van wijzigen, toevoegen, weghalen etc.) zal dat zeker niet het geval zijn.
Indien een kaart wordt toegevoegd, zullen de extra memory addresses ergens in het eerste gedeelte terechtkomen, afhankelijk van de alfabetische plek
van die kaart. De rest van het blok schuift op, ten gevolge waarvan de begin-
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adressen van alle informatie verandert. Databeest past dan alle memory addresses aan. Hetzelfde gebeurt indien een bepaalde tekst zodanig wordt gewijzigd, dat hij langer of korter wordt. Bij heel grote databases duurt het
toevoegen of wijzigen van een kaart dan ook merkbaar ietsje langer dan bij
kleinere databases.
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Versie 1.23
 Functietoetsen toegevoegd
(F1 = Info)
(F2 = Vinkje aan/uit)
(F3 = Save)
(F4 = Zoeken / Start zoeken)
(F5 = Terugbladeren)
(F6 = Vooruitbladeren)
(F7 = Vervang / Delete)
 Sterretje in window-title geeft aan of het bestand gewijzigd is
Versie 1.24:
 De 3D-interface is verwijderd
3D-effecten worden nu uit de !System-interface
betrokken
Versie 1.25:
 Escape-toets als key toegevoegd (Cancel bij
zoeken, Sluit vensters elders)
 Shift-F5 en Shift-F6 toegevoegd (naar eerste,
resp. laatste kaart)
 Retitle-bug verholpen
Versie 1.26:
 Functietoetsen F8 en Shift-F8 toegevoegd
(Nieuwe kaart, Verwijder kaart)
 Veldnaam-icons zijn in drukknoppen
gewijzigd
Versie 1.27
 Programma reageert meteen op intypen (writable icons hebben validation KTDN)
 Iets betere fout-controle en een andere 'Quit'waarschuwing
 Pane verbeterd

Versie 1.28
 Multitasking mededelingen en errorboxes
 3D-knoppen bij de overzicht-windows
Versie 1.29
 'Count'-optie toegevoegd aan zoekbox
 Ctrl-F4 toegevoegd (zoeken zonder zoekbox)

Versie 1.30
 Windows, pane en messages verschijnen de
eerste keer in het midden van het scherm,
onafhankelijk van de gebruikte mode
Versie 1.31
 Dragsave eindelijk verbeterd
 !Help-messages toegevoegd
Versie 1.32
 MessageTrans toegevoegd. Engelse versie is
beschikbaar
Versie 1.33
 Template-load-routine
geheugenbeheer

verbeterd.

Beter

Versie 1.34
 CSV-import geregeld. Drop een CSV-file op het
Databeest-icoontje en zie verder
Versie 1.35
 Begin gemaakt met help-strings in menu's

Versie 1.36
 Uitbreiding aantal mogelijkheden in exportfiles
Versie 1.37
 Verwijderen van spaties mogelijk in ieder veld
(nuttig voor het verwijderen van spaties in
telefoon-velden t.b.v. file-conversie)
Versie 1.38
 De woorden "zoek" en "nieuwe kaart" verschijnen voor de duidelijkheid nu ook in de
titlebalk
 Spaties aan het einde van een veld worden automatisch verwijderd
Versie 1.39
 De export-menu's
aangepakt
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Versie 1.40
 Spaties toevoegen aan telefoon-velden mogelijk
t.b.v. leesbaardere nummers
(Heeft te maken met omnummeringsproblematiek; deze optie zal na 10 oktober 1995
weer worden verwijderd)
Versie 1.41
 Spatie-opties (zie 1.40 en 1.37) weer
verwijderd
 Beter 'Wimp_ProcessKey'
 Zoekbox reageert nu ook op Return en
functietoetsen
 Zandloper bij laden databases
 Vreemde teksten in sommige kader-icons weggewerkt m.b.v. truc. Moet nog onderzocht
worden
Versie 1.42
 Fout gevonden: buffer title-bar moet 18 tekens
langer zijn voor informatie vanuit Databeest
 Menu-click op vooruit- of achteruit-icon in de
pane bladert per alfabetletter door het
bestand
Versie 1.43
 Bestandslaad-code en exportlaad-code
versimpeld
 Nu kunnen 10 subdirectories worden aangemaakt. In totaal 100 databases, dus!
 Bovendien kunnen nu 10 exportscripts aan iedere database gekoppeld worden i.p.v. 5
Versie 1.44
 Uitgebreide edit-opties aangebracht voor aanpassen bestanden aan nieuwe kaarten.
Krachtige tool!
Versie 1.45
 Quicksort-routine toegevoegd, zowel voor sorteren zelf (nu zéér snel), als voor veldoverzichten
 Foutje in 'numeriek zoeken' weggewerkt
Versie 1.46
 Toetscombinaties Ctrl-B(ack) en Ctrl-F(orward)








toegevoegd: Vanaf de cursor verplaatst de tekst
zich naar het vorige, respectievelijk volgende
veld
Bij globaal zoeken staat de cursor op de gevonden string
Messagewindow reageert nu ook op toetsen
(Return, Escape)
Bij het creëren van iedere CSV-file de mogelijkheid om een header aan te maken
Nog snellere veldoverzicht-routine!
Menu-click op voor- of achteruit bladert per
verschillende naam door het bestand
Menu-click op eerste of laatste kaart bladert per
alfabetletter door het bestand (wijziging op
1.42!)

Versie 1.47
 Wijziging in de routine voor de 'overzicht'windows (kost nu minder geheugen)
 De dimensionering van kaarten en data is variabel gemaakt en kan door de gebruiker bepaald
worden (verborgen icoon in het Edit-window 
optie verschijnt automatisch bij te groot aantal
kaarten of data)
Versie 1.48
 Databeest kan bij het importeren van csv-files
nu ook ZELF het window ontwerpen! Het benoemen van windowtitle en filenaam wordt met
een dialogue-box geregeld
Versie 1.49
 Zoekmogelijkheid op 'letterlijke' tekst toegevoegd (dus niet automatisch 'wildcarded')
 Partieel en Absoluut vervangen toegevoegd
(was standaard altijd absoluut)
 Vervangen tot 'end of file' toegevoegd door
middel van functietoets SHIFT-F7
Versie 1.50
 Betere templateload-routine. Indentifier van
windows hoeven nu niet meer 'window' te
zijn
 Overzicht-routine verbeterd. Geen vooruit- en
terugbladerknoppen meer
 Veel betere csv-lees-routines
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 Sprite-load-routine verbeterd
 Exportroutine voor alle kaarten toegevoegd
 'Banner' toegevoegd
Versie 1.51
 Zoeken naar kaarten TUSSEN twee waarden
mogelijk
Vul de bijvoorbeeld de waarden 100 en 150
alsvolgt in: [100-150]
 Zoeken naar kaarten met teksten TUSSEN twee
alfabetische grenzen
Vul bijvoorbeeld in: [A-B] als naar alle teksten
moet worden gezocht die met A of B beginnen.
LET WEL OP DE TEKST- OF NUMERIEK-knop!
(standaard: tekst)
 Klein caret-bugje verwijderd
Versie 1.52
 Programma vraagt eerst om bevestiging na
Save-opdracht
 Ctrl-] geeft:  
 Ctrl-\ geeft:  (als in Publisher)
Versie 1.53
 Nog betere csv-leesroutine. Leest nu werkelijk
ieder type
 Bij het inlezen van een csv-file in een bestaand
bestand hoeft niet meer eerst de header verwijderd te worden
 Bij het zoeken naar waarden tussen twee uitersten (zie 1.51) hoeft niet meer op de numeriekknop gelet te worden. Het programma herkent
zelf of het om getallen of om tekst gaat
 Bij het editen van een bestand hoeft niet meer
het nummer van het bewuste veld nageteld te
worden; een klik in dat veld vult het juiste
nummer op de juiste plaats in
 Een klik met Adjust op OK in het editwindow
laat het window open
Versie 1.54
 Nieuwe wildcard bij vervangen: @ staat voor de
gevonden string. Hieraan kan tekst worden
toegevoegd volgens de eenvoudige syntax van
xxx@yyy (Paul wordt dan xxxPaulyyy)
 Wildcards bij zoeken:

xxx* vindt alles dat met xxx begint
*xxx vindt alles dat op xxx eindigt
*xxx* blijft identiek met xxx 
 Nieuwe infobox
 Een door import van csv-file gecreëerde database draagt automatisch de naam van de csvfile
Versie 1.55
 Iets andere knoppen in de pane (o.a. autorepeat)
 Hourglass wordt alleen nog in de poll
aangeroepen
 Overzichtswindow is gemarmerd en heeft alleen
een scrollbar indien het niet op één scherm
past
 Verbetering op 1.53/4: meerdere velden in de
editbox invullen kan door in alle respectievelijke
velden te klikken
Versie 1.56
 Eindelijk ook helpteksten in de submenu's. Ab
Steeman, bedankt!
Versie 1.57
 Taalkeuze in het iconbarmenu
(Nieuwe taal? Kopieer één van de resourcefiles
onder een adequate naam  bv. Deutsch,
Español, Français  en vertaal vervolgens deze
file)
 Kleine wijziging in zoekbox-layout
Versie 1.58
 In een exportscript kan ook een Header worden
opgenomen. Deze dient dan meteen onder de
naam te worden ingetypt, voorafgegaan door de
string Header: (Let op hoofdletter en dubbele
punt  géén spatie na de dubbele punt!)
Handig bij het exporteren van stukjes csv-file!
Versie 1.59
 Nu ook outline fonts mogelijk in windows
Versie 1.60
 Extra sorteer-routine toegevoegd. Eigenlijk de
oude handmatige, die behalve het opgegeven
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veld ook de eerste drie velden mee-sorteert. Klik
met ADJUST op JA indien het programma hierom vraagt
Versie 1.61
 Kommavelden toegevoegd.
Indien een naam als 'van Schie' alsvolgt wordt
ingevoerd:
Schie,, van
dan toont Databeest dit toch als: van Schie,
terwijl de naam op S gesorteerd in het bestand
wordt opgenomen (let op de dubbele
komma)
 Lay-out zoekbox en editwindow gewijzigd
 Bij globaal zoeken worden meerdere vindplaatsen in één kaart getoond
 Bij globaal zoeken is thans ook vervangen
mogelijk
 Het normale zoeken is thans standaard
kastONgevoelig!
 Waarschuwingsbordje bij alles vervangen
 Alles vervangen kan ook m.b.v. pane (rechtse
knop) i.p.v. Shift-F7
 Meer Help-teksten toegevoegd
 Kleine bug uit Splits Velden (Edit bestand)
verwijderd
Versie 1.62
 Databases kunnen thans ook buiten de
Databeest-directory bewaard worden
 Begin gemaakt met bitmap-import
Versie 1.63
 Graphicsvelden zijn eindelijk een feit!
 Geheel nieuw extra graphics-menu  indien
graph-veld aanwezig
 Bij nieuwe database hoeft geen variabelen-file
te worden gemaakt. Bij het laden van het bestand wordt dit met een dialoguebox
geregeld
 Idem bij het editen van een bestand
Versie 1.64
 Nieuwe (kortere, betere, veiligere) manier om
sprites in een icon te tonen (met dank aan Dick
Alstein). Het betreffende icon moet zowel een

text- als sprite-icon zijn met als validationstring:
databeestsprite
Versie 1.65
 Savebox voor databases werkt nu! Databases
kunnen aldus ook buiten de applicatie-directory
worden bewaard
 Laad dergelijke databases door de complete directory naar Databeest te slepen
Versie 1.66
 Kommavelden kunnen in de exportscripts intact
gelaten worden door achter het nummer van het
bewuste veld een komma te plaatsen (bv. <1,>
Het veld zal in de print worden weergegeven
zoals het feitelijk in de database staat, dus met
de tekst vóór de dubbele komma voorop, met
dat verschil, dat de dubbele komma wordt vervangen door een enkele
Versie 1.67
 Overzichtwindows verschijnen thans als een
soort 'pane' aan het hoofdwindow en niet meer
helemaal in de linker bovenhoek
Versie 1.68
 'Categorie'-velden toegevoegd aan exportscript
(zie voor het nut daarvan: muziekdatabase/
muziekmap)
 Sorteren kan nu ook kast-ongevoelig. Zie Interactieve Help bij het mededelingenscherm
 Bug uit 'Nieuwe Kaart alfabetisch
onderbrengen'
 Filetypesetting vanuit de Header. Voeg toe:
SettypeXXX (xxx staat voor filetype).
Versie 1.69
 Instellingen-menu toegevoegd. MaxDim is
verdwenen
Versie 1.70
 Een klik met ADJUST op een kopje creëert een
window met alle velden van de onderhavige
kaart. Aldus kan men allerlei informatie daaruit
eenvoudig naar een andere kaart klikken, zelfs
als het om een andere kaart uit een andere da-
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tabase gaat! Eindelijk
 Een klik met ADJUST op een tekst uit zowel het
overzichtswindow als het kaartwindow plaatst
die tekst ACHTER de tekst in het het actieve
veld
Versie 1.70a-d
 Eindelijk een oplossing voor het probleem:
wordt er nu wèl of géén nieuwe regel bedoeld in
de exportscript? (zie punt 4)
 Functietoets SHIFT- of CTRL-F2 geeft "A" in het
vinkveld, i.p.v. vinkje
 Escape op icoontje sluit alle vensters
 Een \ in de exportscript wordt vervangen door
een CR
 Een <R> in het vervangveld wist de betreffende
kaart (NOG NIET AF!!)
Versie 1.71
 Extra save-menu plaatst nummer van het actuele veld in de exportscript
 ~idem: en ~idem off in een exportscript geven aan
dat de tekst die daartussen staat niet herhaald
moet worden indien deze dezelfde is als in de
vorige kaart. Daarvoor in de plaats kan een tekst
achter ~idem: gezet worden
Versie 1.72
 Het wel of niet exporteren van een tekst uit een
script kan afhankelijk gemaakt worden van de
inhoud van een bepaald veld. Plaats in een script
de tekst: ~IF: <veldnummer>=bepaalde tekst
vóór de regels die daarvan afhankelijk zijn.
Plaats na die regels de tekst: ~ENDIF
 Speciaal voor de vorige functie een zgn. Printveld opgenomen (zie muziekdatabase). Het
nummer van dat veld dient in de variabelen-file
achteraan te staan
Versie 1.73
 Bij het importeren van een tekstfile wordt iedere
nieuwe regel in het volgende veld gezet.
Versie 1.74
 Begin gemaakt met tabellen.

Versie 1.75
 Sorteren is aanzienlijk verbeterd. Alle sorteerroutines zijn nu kast- en accent-onafhankelijk
(inclusief letters als ñ en ß) en maken nu alle
gebruik van QuickSort.
 Ook 'zoeken' is nu volledig kast- en accentonafhankelijk, tenzij anders ingesteld.
 Grondig sorteren is als optie vervallen; bij sorteren worden altijd de eerste vier velden meegesorteerd.
 Het messages-window bij sorteren is nu gevoelig voor de pijltoetsen naar boven en naar beneden. Op die manier kan ook een veld gekozen
worden.
 Functietoets F9 als sorteertoets toegevoegd.
Versie 1.75
 Voor het creëren van een zgn. kommaveld (zie
Versie 1.61) is de toetscombinatie Ctrl-K toegevoegd. Zet de cursor op de positie vanaf waar
het veld daadwerkelijk dient te beginnen en
druk op Ctrl-K. Bij een fout herstelt de kaart zich
met een klik op het iconbar-icoontje.
Versie 1.77
 Begin gemaakt met saveboxes bij exporteren.
Werkt nog niet helemaal naar behoren.
Versie 1.78
 Sorteerroutine nog verder verbeterd. Spaties en
leestekens tellen niet meer mee.
Versie 1.79
 Foutje uit overzichtswindow gehaald.
 Shifr-Ctrl-S toggelt tussen hoofd- en kleine letters.
Versie 1.80
 Belangrijke zoek-verbetering: in een veld kunnen thans meerdere woorden worden getypt.
Databeest zoekt dan naar een kaart waar die
woorden in dat veld voorkomen. Een beetje zoals bij Google, dus. Werkt nog niet bij Globaal
Zoeken.
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Versie 1.81
 Aflopend sorteren als optie toegevoegd.

Versie 1.82
 Run-veld toegevoegd. In eerste instantie voor
het bekijken van foto's op ware grootte in de
Foto's-database. Maar in principe kan alles er in
worden ondergebracht: tekst, applicaties,
whatever. Zeer nuttige toevoeging!
Versie 1.83
 Punt-komma-optie toegevoegd aan exportscripts, in verband met de vervaardiging van
VCards (zie exportscript in Adressen - Prive).
Versie 1.83a
 Vervelend bugje, met betrekking tot het hardnekkig op een bepaald veld blijven staan van de
cursor na een zoekactie, verwijderd.
Versie 1.83b
 Control-Shift-Q toegevoegd voor het verwisselen van twee tekens.
 Begin gemaakt met het verwijderen van directe
file-instructies (*dir etc.). Op grote problemen
gestuit.
Versie 1.84
 Alle file-handelingen zijn nu relatief, dus hopelijk nooit meer onverwachte bestanden in een
databeest-directory. Wel nog steeds een bug in
de memory-transfer bij het saven van databeestbestande via een drag. Heeft echter niets
met het voorgaande te maken.
 Vervelende bug met betrekking tot fontcorruptie
eruitgehaald (FNbepaalheap was vergeten relatief te maken).
Versie 1.84b
 Foutje met betrekking tot vervangingen waar
hoofd- en kleine letters doorelkaar lopen verbeterd.

Versie 1.84c
 Routine FNnormalcase(a$) toegevoegd. Deze
maakt stringvergelijkingen case-onafhankelijk,
zonder allerhande leestekens weg te laten, zoals
in FNsupercase(a$). Bij sommige vergelijkingen
tellen die leestekens weldegelijk mee, zoals
~IDEM: of ~IF:
Versie 1.84d
 Wat meer logica gebracht in de export-menu's
Versie 1.84e
 Kommavelden in tabelscripts worden automatisch omgezet naar doorlopende tekst.
 Een komma in een veldnummer in een tabelscript genereert een tekst met komma.
Versie 1.85
 Begin gemaakt met het vervangen van arrays
door een memoryblock voor de database. Het
doorbladeren van de database werkt aldus.
Versie 1.85b
 Adressenlaag aan memoryblock toegevoegd,
om veel sneller de data-elementen te vinden.
Zoeken werkt nu ook
Versie 1.85c
 Zoeken en vervangen werkt (maar nog niet
<R>).
 Kaart verwijderen en Nieuwe kaart werken.
 Alfabetiseren werkt
 Bladeren per naam en per alfabetletter werken
(maar nog niet bij zoeken).
 Exporteren en Tabellen werken.
Versie 1.85d
 CSV-input werkt, maar nog niet met nieuw
window. Wel vreselijk traag, helaas.
Overigens is de leesroutine eleganter, de CSVfile hoeft niet voorbewerkt te worden.
Versie 1.85e
 Hercoderen werkt. Heeft geen tempfile meer
nodig en geeft meer informatie (percentage en
hoeveel er verwijderd is). Wel vreselijk traag in
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vergelijking tot de array-versie.
 Oude fout met betrekking tot alfabetiseren eruit
gehaald (als kaart minder dan 4 velden heeft).

kaart)
 origpath$ hersteld.
 Foutje bij tellen van csv-records hersteld.

Versie 1.85f
 CSV-file in nieuw window inlezen werkt.
Nu alleen nog saven.

Versie 1.85k
 Heel belangrijke fout opgespoord: bij het maken
van een nieuwe naam moet het adresblok met
een veelvoud van 4 worden opgeschoven.
Hopelijk is dit het einde van veel onvoorspelbaar
gedrag.

Versie 1.85g
 CSV-leesroutine nog verder verbeterd. Aanhalingstekens binnen velden worden goed geconverteerd. Heeft echter niets met memoryblock te
maken, maar kon het niet laten.
 InitSort vervangen door ArmSort. Sorteren werkt
nu OS-onafhankelijk. Heeft ook niets met
memoryblocks te maken.
 Vervangen werkt, Partieel vervangen werkt,
Dynamisch wissen werkt, Dynamisch Record
delete werkt.
 Begin gemaakt met Edit Database - velden toevoegen werkt bijna.
Versie 1.85h
 Begin gemaakt met OS_HeapSort. Werkt bepaald nog niet vlekkeloos.
Versie 1.85i
 OS_HeapSort werkt! Zowel met database sorteren als met veldoverzicht. Helaas blijkt dat het
creëren van een window met dat overzicht nog
steeds geheugen eet. Daar moet ook iets op
gevonden worden.
 Verder met Edit database. Alle opties werken
nu, maar zijn nog niet volop getest. In ieder geval is het editten nu kwetsbaarder dan bij de
array-versie.
 Fout uit overzichtswindow gehaald.
 Infowindow aangepast.
 Leesfoutje uit CSVleesroutine gehaald (als laatste regel geen ASC-10 heeft)
Versie 1.85j
 Begin gemaakt met betere filing routine.
Nieuwe database (CSV) kan worden gesaved.
 Aflopend sorteren werkt nu ook weer.
 Foutje met kaart verwijderen hersteld (laatste

Versie 1.86
 Fout bleek nergens op te slaan. De gehele codering thans radicaal omgegooid. De kaartendatabase telt voortaan 4 bytes per veld, te
weten het adres (word-aligned) van de data in
kwestie. Het hele adressenblok is dus vervallen.
 Database laden en doorbladeren werkt.
 Zoeken werkt.
 Gegevens veranderen werkt.
 Database saven werkt. Nu de rest nog.










Versie 1.86b
Globaal zoeken werkt.
Zoeken en vervangen werkt.
Veld-overzicht werkt.
Sorteren werkt.
Nieuwe kaart werkt.
Kaart verwijderen werkt.
Hercoderen werkt.
Begin gemaakt met csv-input.

Versie 1.86c
 CSV-input werkt (en veel sneller dan in de vorige
versie! - maar nog stukken langzamer dan in de
originele versies)
 Exporteren werkt
Versie 1.86d
 Tabellen werken
 Run-velden werken en talloze andere plekken
waar naar nieuwe memoryblock-routines wordt
verwezen. Volgens mij nu alleen de Edit
Database-routines nog.
 Klein foutje bij Veldoverzicht verbeterd
(maxlen% werd niet goed bepaald).
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 Klein foutje bij CSV-import verbeterd
(LenMemblock% werd te vroeg opgehoogd).
 Edit database werkt.
 Foutje bij nieuw window door CSV verbeterd
(scheidings-adres 0 staat nu op de goede plaats)
 De menu-optie Hoofdletters is vervangen door
Duplicaten verwijderen (veel nuttiger).
 Alle CLOSE#-commando's worden nu op waarde 0 gecontroleerd (was waarschijnlijk de oorzaak bij fontproblemen op de Iyonix).
 Resources-bestanden aangepast aan nieuwe
opties.
 Begin gemaakt met stroomlijnen Nieuwe Database - werkt nog niet.
Versie 1.86e
 Nieuwe Database (indien er nog geen memblock
is) werkt.
 Database elders saven, of juist van elders loaden
werkt nu gladjes.
 !MaxDim gewijzigd in !Prefs.
 Voorlopig de block%-grootte in het Prefswindow variabel gemaakt. Om met enorme
overzichtswindows ook nog iets te kunnen doén
is helaas een enorm block nodig (&30.000 minstens). Daar moet dus nog iets op gevonden
worden.
 Foutje bij Nieuwe kaart verwijderd (functietoetsen voor volgende en vorige kaart mogen niet
werken).
 Globaal zoeken werkt weer naar behoren indien
de zoekterm uit meerdere woorden bestaat.
 De optie Letterlijk kan worden gedupliceerd
door de betreffende zoekterm tussen aanhalings
tekens te zetten (werkt ook bij Globaal zoeken).
Versie 1.86f
 bloki% als niet meer terzake doend verwijderd.
blok%-grootte van 4000, in combinatie met
wimpslot 1500K blijkt voldoende voor zelfs de
lintjes-database.
 Foutje verbeterd bij vervangen, indien de betreffende teksten diacritische tekens bevatten.
 1500K is weliswaar voldoende voor de lintjesdatabase, maar niet als je ook nog in een overzichtswindow wilt klikken - dan kom je toch








weer uit op minimaal 2000K en een memblock
van 600.000. Verder zoeken dus.
Juist, het idee van icons in het overzichtswindow
is verlaten. In plaats daarvan 'painten' we de
informatie nu zelf. Het memory-probleem is opgelost! Daar is overigens wel het probleem van
de precieze window-redraw voor in de plaats
gekomen, om niet te spreken van het selecteren
van data. Maar dat is allemaal oplosbaar.
De window-redraw werkt nu prima! Op naar de
selectie van data.
Selectie van data in overzichtswindow werkt.
Het principe van high-lighting heb ik maar even
op de lange baan geschoven. Nu nog het
preferences-window en het grote werk is gedaan!
Preferences-window en default-file werken. Het
programma is in principe klaar. Nu nog polijsten.

Versie 1.87
 Foutje bij filetypen bij CSV-export weggewerkt.
 Overzichtswindows iets breder gemaakt.
 Foutje weggehaald bij openen exportscript en
tabelscript (was nog niet aangepast).
 Letterlijk zoeken en zoeken tussen aanhalingstekens was doorelkaargehusseld. Werkt nu
weer conform het handboek.
 Indien er een overzichtswindow openstaat,
dient een Nieuwe Naam daarmee rekening te
houden. Dat is nu gebeurd.
 Een Nieuwe Kaart sluit het overzichtswindow
zogauw hij wordt ingevoerd, omdat de pointers
dan nodig zijn voor het alfabetiseren van de
nieuwe kaart.
 De percentages bij hercoderen worden gelijkmatiger weergegeven.
 Principe-routine gemaakt voor hercoderen met
CSV. Het allereerste veld gaat nog fout.
Versie 1.87b
 Aantal mogelijke interne databases opgevoerd
naar 20x20.
 Eindelijk de fout in de Wimp_LoadTemplate
routine gevonden. Velden mogen nu allemaal
maximaal lang zijn.
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 Fout uit 'vervang'-routine gehaald: de functie
FNnormalcase bleek helemaal niets te doen!
 Percentages bij CSV-input werken nu in alle gevallen goed.
 Bij nieuwe database door CSV-input worden nu
ook de export- en tabellenmenu's gecreëerd.
 Zoeken kan nu ook naar tekens die normaal
gesproken bij Supercase verwijderd worden.
 CSV-velden die langer zijn dan 255 tekens geven bij inlezen geen foutmelding meer.
 Foutje bij kast-gevoelig zoeken weggewerkt.
 Foutje bij partieel vervangen weggewerkt.
Versie 1.87c
 Kommaveld-syntax eindelijk verbeterd: Will men
bijvoorbeeld Flann O'Brien op de B sorteren, vul
dan in Brien,,Flann O' (dus zonder spatie tussen
de dubbele komma en het voorvoegsel).
 Foutje weggewerkt bij plaatsen van kaarten die
een hoger nummer hebben dan het totale aantal. Dit was bijvoorbeeld mogelijk bij het dynamisch wissen van kaarten achteraan de database.
 Indien het zoeken wordt gestart als de laatste
kaart in beeld is, dan zoekt Databeest van achter
naar voor. Bij iedere andere kaart wordt vooraan
gestart.
 Toetscombinatie Ctrl-Shift-S, voor het schakelen
tussen hoofd- en kleine letters, verplaatst nu de
cursor automatisch een teken naar voren.
 Sorteren gaat nu ook goed in gevallen als Shrek,
Shrek 2 en Shrek 3 en in soortgelijke gevallen als
het om een kommaveld gaat.
 Een exportbestand krijgt weer het juiste letype.
Versie 1.87d
 Instellingenwindow veranderd: de optie 'Wel of
geen plaatjes' heeft plaatsgemaakt voor alternatieven voor het Aanvinkveld. Standaard geeft
Shift-F2 een A en Control-F2 een X.
 FNsupercase herkent nu ook ÿ als Y (dus nu kan
ook Ysaÿe gevonden worden).
 !Prefs wordt nu gelezen (en geschreven) als een
Messages-file. Vreemdgenoeg herkent het nog
geen opzettelijke fouten in de fontnaam, terwijl
dezelfde routine in NieuwePrefs dat wel doet.

 Foutje weggewerkt bij achteraan met zoeken
beginnen: de laatste kaart zelf werd daarbij
steeds overgeslagen.
Versie 1.87e
 Foutje weggewerkt bij CSV-bestand inlezen, indien het bestand niet met een nieuwe regel
eindigt.
 Foutje weggewerkt bij klikken in graphics- of
run-velden als de variabelenbox openstaat.
 Fout weggewerkt bij het openen van een database indien de Variabelen ontbreken. (Bijna
onvoorstelbaar dat dat zo lang goed gegaan is)
Versie 1.88
 Eerste gecompileerde versie. De code voor
Wimp_CreateIcon bleek in gecompileerde staat
niet meer te werken, zowel bij het iconbar-icon
als bij alle window-icons. Nieuwe, eenvoudiger
routine. Snelheidswinst van 1.5 à 2x (zoeken)
tot 40x (hercoderen!). Wel moet de wimpslot
bijna tweemaal groter worden (staat inmiddels
op 1500k).
Versie 1.88b
 Twee fouten bij CSV-input gevonden! De eerste
betreft de [0d]s (carriage returns) waarin de
routine zich verslikte, hetgeen kon resulteren in
het voortdurend opnieuw coderen van het laatste veld, ookal was dat veld al bekend. De
tweede is veel ernstiger: bij een lege database
werd om onbegrijpelijke redenen het
Memblock% 1 byte te lang gemaakt, hetgeen
ernstige fouten bij het eerst gecodeerde veld
kon genereren, ten gevolge waarvan bijvoorbeeld het hercoderen een fout opleverde bij dat
eerste veld. Waarom het niet ALTIJD fout ging,
is me nog een raadsel.
 Klein foutje bij het alfabetiseren van het overzichtswindow verwijderd. Het scheidingsteken
was ASC127, waardoor een naam als Aa achteraan de lijst kwam van namen die met Aa beginnen. Nu is het scheidingsteken ASC31, dat
altijd alfabetisch voor ieder herkenbaar teken
komt.
 Mogelijke fout bij LoadTemplate ontdekt: buffer
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voor de naam moet 12 bytes zijn en stond op 11.
Bovendien was de Size% te klein (moet 1 byte
extra bij, in plaats van af).
 Bij het inlezen van CSV-bestanden worden nu
automatisch spaties achteraan een tekst verwijderd.
 Iets eenvoudigere Wimp_LoadTemplate routine.
Bovendien wordt nu de size% van ieder window
hopelijk beter bepaald (werd oorspronkelijk uit
het verkeerde register gelezen). Hopelijk voorkomt dit eindelijk het fontprobleem bij sommige
windows. (18-09-09: nee dus.)
 Functie Hoofdletters heringevoerd, maar nog
geen plaats gegeven binnen het menu. Is momenteel te bereiken door met ADJUST op
Duplicaten wissen te klikken.
Deze functie zorgt ervoor dat ieder veld in iedere
kaart met een hoofdletter begint. Na deze actie
dient men zowel te hercoderen als de gehele
database opnieuw in te lezen met CSV, ten einde het databestand zo klein mogelijk te maken.
Versie 1.88c
 De functie Hoofdletters is thans vanuit het
Diversen-menu te bereiken.
Deze functie geeft de keuze uit het capitaliseren
van het gehele bestand (dat will zeggen, de beginletter van iedere tekst), dan wel alleen het
actieve veld.
 De functie Hercoderen waarschuwt nu alleen
voor een tijdrovende operatie indien het aantal
kaarten groter dan 1000 is. (En zelfs dan is het
lang niet altijd echt tijdrovend meer, dankzij de
compilatie.)
 Is dan NU eindelijk de fout gevonden bij het laden van windows (soms fontproblemen, soms
gewoon niet laden). Het window bleek
TWEEMAAL ge-created te worden! Onbegrijpelijk dat dat jaren aan de aandacht is ontsnapt. (25-09-09: Nee, fout persisteert.)
 Met Menuknop op de pane naar volgende of
vorige naam zoeken, werkt nu ook in zoekmodus.
 'Verder zoeken' (na de eerst gevonden kaart) is
nu multi-tasking gemaakt (omdat om de een of
andere reden het verder zoeken in de gecompi-

leerde versie een stuk langzamer gaat dan in de
broncode zelf - al is dat alleen in heel grote databases goed te merken).
Versie 1.88d
 Optie "Kaartnummerveld" toegevoegd.
Deze optie voert in een speciaal aan te maken
veld het kaartnummer in, speciaal voor die gevallen dat men de database wil bewaren in een
bijzondere volgorde, die verloren zou gaan bij
het sorteren op welk veld dan ook. Men kan
kiezen tussen gewone getallen, of getallen met
een 000-voorloop (0001, 0002 etc.) met een
maximum van 20 posities.
De getallen worden aangemaakt vanaf de kaart
die in beeld is.
 Belangrijke fout binnen 'Edit database' gevonden. Velden toevoegen of verwijderen bleek
helemaal niet meer te werken, omdat bij het
herbepalen van de bestandsvariabelen vreemd
genoeg de oude memory-waarden werden teruggezet. Geen idee hoe dat daar terechtkwam.
In ieder geval is nu ook de fout opgelost met het
veld toevoegen achter het laatste veld.
 De functie 'Velden verwijderen' opnieuw geschreven, want dat was nog even vergeten.
Velden toevoegen en verwijderen is nu multitasking gemaakt.
 Klein foutje weggewerkt dat zich voordeed bij
het Message-window met maar één knop. Weliswaar kreeg dat window weldegelijk de caret,
maar in een icon dat niet meer bestond, tengevolge waarvan die Message niet meer op toetsaanslagen reageerde.
 Message-windows reageren nu alleen op cursortoetsen als dat zin heeft.
 Bij PROCsorteren was het scheidingsteken tussen de velden ASC33; dat moest natuurlijk
ASC31 zijn. Nu gaan namen als Shrek, Shrek 2
en Shrek 3 weer goed.
 Wonderlijke fout gevonden: In de source wordt
VAL("1;") het getal 1. In de gecompileerde versie wordt VAL("1;") 14!
Een aantal VAL(string$)-plekken in de source
zijn daarom nu vervangen door FNVAL(string$),
welke functie alleen het linkergedeelte van de
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string (het gedeelte dat een getal bevat) intact
laat. De bug kwam aan het licht bij een exportscript dat gebruik maakt van de ; voor het
fabriceren van een vcf-bestand.
 FNVAL() is uitgebreid naar strings die met een
letterteken beginnen en alleen achteraan een
getal hebben staan. Hiermee kan straks (moet
nog geïmplementeerd worden) beter worden
gezocht naar getallen in een veld dat ook lettertekens bevat.
Versie 1.89
 Toetscombinatie Ctrl-K gewijzigd in Ctrl-W voor het veranderen van een gewoon veld in een
kommaveld. Ctrl-K wordt door het OS gebruikt
voor het wissen van een string links van de cursor. Zeer vreemd dat ik dat nu pas merk.
 Bij PROCsorteren het scheidingsteken van
ASC31 naar ASC32 veranderd. Vreemd genoeg
gaat het sorteren fout bij scheidingstekens lager
dan ASC32.
 Regel uit PROCoverzicht verwijderd. Was overblijfsel uit oude code. Wat eigenaardig dat die
daar maanden gestaan heeft en pas nu een
foutmelding gaf.
 Zoeken met teksten tussen aanhalingstekens
bleek in de gecompileerde versie helemaal niet
te werken! Moeizaam debuggen bracht aan het
licht dat het geen fout van de compiler is, maar
een geval van overtolerantie van BASIC. De
zoekstring in kwestie werd in het oorspronkelijke programma gelijkgesteld aan een parameter
van een andere functie en dat mag natuurlijk
niet.
 Overzichtswindows die gevormd werden tijdens
het zoeken, bleken verminkt tengevolge van het
feit dat de FNsupercase-functie bij het zoeken
spaties niet meetelt, terwijl dat bij het maken
van overzichtswindows nu juist wel van belang
is.
 Een nieuwe kaart invoeren toont meteen ook die
nieuwe kaart op de juiste plaats.
 Klikken op een runveld waarbij het bijbehorende
bestand niet kan worden gevonden, levert nu
een keurige melding op (programma loopt dus
niet meer vast).

 Eindelijk is de exportsave-routine herschreven
zodat de operators -IDEM en -IDEM OFF goed
werken. Alleen de muziekdatabase maakt
daarvan gebruik, maar het samenstellen van het
boekje is nu een fluitje van een cent. Helaas is de
merkwaardige fout, waarbij de gecompileerde
versie soms vastloopt en de source niet, hiermee
niet verholpen.
 De routine die de data naar de exportbestanden
schrijft is vereenvoudigd, maar de fout, zoals
vermeld in het vorige punt, persisteert.
 Het slepen van directories naar Run-velden is nu
gewoon mogelijk en reageert niet meer met de
mededeling dat dit geen geldige Databeestdirectory is.
 Akelige fout gevonden bij Mess10: Database is
gewijzigd. Duk op SAVE om eerst vast te leggen
etc. Indien inderdaad op Save gedrukt wordt,
dan wordt de gewijzigde database over de
nieuw gekozen database gesaved! Nu is de
boodschap aangepast en wordt het proces onderbroken, zodat handmatig gesaved kan worden.
 Foutje weggewerkt bij vervangen indien er naar
iets tussen aanhalingstekens gezocht wordt. Om
de een of andere reden werd er aanvankelijk
niet vervangen, maar nu gelukkig weer wel.
 Enkele LOCAL DIM's buiten de functies en routines geplaatst.
 Eindelijk een werkend fontmenu toegevoegd
(aan Instellingen...)
 Bij gewoon zoeken wordt nu ook de spatie niet
meegeteld (handig bij het zoeken naar bijv. telefoonnummers).
 De syntax van geëxporteerde CSV-bestanden is
veranderd: waar eerst alle velden tussen aanhalingstekens stonden, staan nu alleen die velden tussen aanhalingstekens die een komma
bevatten (om export naar o.a. Data Manager op
de Pre3 mogelijk te maken).
 Behalve een komma of een puntkomma kan nu
ook een aanhalingsteken worden toegevoegd
aan een exportveld in een exportscript, bv.
<1">. Dit heeft twee gevolgen: 1. Het veld
wordt tussen aanhalingstekens gezet, indien het
een komma bevat, 2. Een eventuele dubbele
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komma wordt vervangen door een enkele. (Van
belang bij het exporteren van CSV-bestanden
m.b.v. scripts in samenhang met het vorige
punt.)
 In samenhang met de vorige twee punten is er
een lengtebepaling voor velden toegevoegd.
Indien een veld langer is dan 254 tekens wordt

het tot 254 ingekort alvorens de aanhalingstekens worden toegevoegd.
 Het aanhalingsteken in een exportveld werkt nu
ook bij conditionele velden, zoals [<1">].
 Combinaties van operatoren zijn mogelijk, zoals
[<1",>]
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