Workshop: Bijzondere mogelijkheden van de Oerterp-applet.
In deze workshop gaan we wat dieper in op functionaliteiten die ontwerper Hendrik Veenstra
in de Oerterp-applet heeft ingebouwd. Het blijkt namelijk dat veel gebruikers deze extra’s tot
dusver niet allemaal hebben ontdekt. Achtereenvolgens zullen we het maken van een
screenshot (diagram), het gebruiken van de analyse-applet, het opslaan van een analysevariant en het opslaan van een afspeelbare analyse-variant via de Dambolite-applet
behandelen.
a) Het maken van een screenshot (diagram) van een bepaalde stand uit de partij.
Vanuit de Oerterp-applet is het mogelijk om een diagram van een stand uit de partij te maken
en in de analyseruimte toe te voegen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de applicatie
Draughts Diagram welke via http://www.fmjd.org/dias2/ te benaderen is.
Via de Oerterp-applet gaat alles nog vele malen sneller. Want u hoeft de schijven of dammen
niet eens meer op te zetten!
Voor het maken van een screenshot openen we een willekeurige partij in Toernooibase.
Toevallig de overwinning van Georgiev tegen Borghetti uit het laatste Groningen Seaports
Masters. We hebben de positie na 32.41-36 gekozen, waarna Georgiev aan het combineren
sloeg. We klikken vervolgens op de knop Instellingen (rechts onder).

En klikken vervolgens op Take Screenshot
Zie de volgende schermprint.

En er komt een popup-schermpje met instructie. U klikt na het lezen uiteraard op OK.

Boven de applet verschijnt nu het diagram met daaronder de link naar het plaatje.
De tekst (link) onder het diagram moet gekopieerd worden (kan met control-C, maar ook met
selecteren en rechtermuisknop en Kopieer).
Vervolgens gaan we de screenshot toevoegen in de commentaarruimte als een
(Analyse)opmerking.
We zijn uiteraard ingelogd in Toernooibase en klikken op (Analyse)opmerking toevoegen.

We klikken op Code (die moet dus blauw worden!) in de balk van het invoerscherm. En
plakken vervolgens (CTRL-V of rechtermuisknop en Plakken) in het invoerscherm.
Let op: In Google Chrome wordt de balk met Code etc. niet weergegeven. Daar kunt u
rechtstreeks in het invoerscherm plakken!

Vervolgens de knop Versturen en het diagram is in de analyse-ruimte opgenomen.
Vervolgens even het ronde X klikken bij het analyse-diagram boven de Oerterp-applet en
alles is gereed.
Het diagram is geplaatst:

Overigens kan de link van het diagram gemaakt via de Oerterp-applet ook in allerlei
andere chatruimtes, een ander forum, eigen websites, verslagen ingevoegd worden. Dus
multifunctioneel en hoeft dus niet alleen in Toernooibase gebruikt te worden!
b) Het gebruiken van de analyse-applet
De analyse-applet (het Analyze Board) is erg gemakkelijk om een eigen gedachtegang of een
ingevoerde analyse-opmerking in notatie even snel op een bord na te spelen.

We hebben opnieuw de positie in de applet gekozen, waarbij Georgiev de combinatie gaat
nemen.
We klikken weer op de knop Instellingen:
We klikken vervolgens op Open Analyze Board.

En we zien dat onder de afspeelapplet een nieuwe – wat kleinere Oerterp-applet is gekomen.
In deze applet – jawel! – kunnen we de zetten – van de combinatie van Georgiev –
aanklikken.

U ziet dat wanneer er sprake van een keuze is (Borghetti speelde hier 14-10) de beschikbare
velden, waar schijf 14 heen kan gaan, worden opgelicht. Klik op 10 en de schijf 14 zal naar 10
gaan.
Zo kunt u dus van elke stand in een partij snel een analyse-variantje spelen en checken of uw
gedachten over een bepaalde stand correct zijn.

Ook vanuit de Oerterp-liveapplet (zoals geshowd tijdens de Groningen Seaports Masters) kan
dit Analyze Board opgeroepen worden.
Samen met het tonen van het computerscherm via een beamer is dat een heel prettige
analysemogelijkheid. Het ouderwetse demonstratiebord kan afgeschaft worden, voortaan een
moderne display van analyse-varianten!
Ook van deze mogelijkheid vanuit de liveOerterp-applet even een schermprint.
(Uiteraard opnieuw de knop Instellingen en daarna Open Analyze Board).

U ziet dat er nu links van de LiveOerterp-applet een analyseapplet is gekomen!
(En er wordt al gedacht om dit samen met een webcam, demonstrateur ook live op Internet te
laten zien).

c) Het opslaan van de variant.
We zien niet voor niks de knop Save Variation staan. We hebben de variant vanuit de vorige
stand in Toernooibase nog wat uitgebreid:

En we klikken vervolgen op Save Variation.
Er verschijnt vervolgens een dialoogschermpje:

In dit diagloogvenstertje kunt u eventueel tekst toevoegen voor de notatie, na de notatie en
zelfs tussen de notatie (subvarianten).
Vervolgens kunt u definitief op Save Variation klikken en de variant wordt automatisch
opgeslagen in Toernooibase! (U dient uiteraard wel ingelogd te zijn….)

In bovenstaande schermprint hebben we gewoon de “kale” notatievariant onder de eerder
ingevoerde screenshot gezet, hetgeen dan een mooi geheel geeft.

d) Het opslaan van een afspeelbare analyse-variant via de Dambolite-applet.
Hoewel een variantje in tekst dus makkelijk even via het Analyze-board valt na te spelen,
willen sommigen mogelijk nog liever de variant gelijk op applet zien. En daar hebben we een
tijdelijke “workaround” voor gemaakt.
U heeft natuurlijk allemaal gezien dat bij de partij Borghetti - Georgiev nu ook een
Dambolite-applet met de combinatie bij de analyse-opmerkingen staat.
Een oplossing die nog niet helemaal “af” is, en door ondergetekende is gemaakt (daar heb je
het al..:). Uiteindelijk willen we deze graag vervangen door een afspeelbare Oerterp-applet.
(Met eigenlijk net z’n situatie, die al in de Live-Oerterpapplet beschikbaar is na SAVE
VARIATION). Ontwerper Hendrik Veenstra is al oplossingen aan het bedenken…..

Hoe zet u nu zo’n Dambolite-variantje neer?
We gaan weer naar dezelfde analyse-applet:

We selecteren vervolgens de tekst van FEN en gespeelde zetten (blauw maken en vervolgens
rechter muisknop) en dan op Kopiëren klikken. (dus we gebruiken ditmaal niet de Save
Variation optie)
We openen vervolgens de analyse-ruimte met de link (Analyse)opmerking toevoegen.

Klikken op Code en plakken vervolgens de tekst van FEN en notatie in de analyseruimte.
Daarna klikken we op Versturen en de Dambolite-applet wordt in de analyse-ruimte
weergegeven. Let op: In Google Chrome wordt de balk met Code etc. niet weergegeven. Daar
kunt u rechtstreeks in het invoerscherm plakken!
Overigens, er zit hier een adder in het gras! Deze functie werkt alleen als u FEN en notatie
niet verder bewerkt met tekst of subvarianten. Dan slaat de (op deze speciale invoer van FEN
en notatie geprogrammeerde) Dambolite-applet op tilt.

Eerder heb ik al de korte analyse-opmerking: “Ook nog even op applet:” toegevoegd, zodat
alles in display weer netjes staat.
Tot zover de workshop over de extra’s in de Oerterp-applet. Veel plezier met het uittesten van
de diverse mogelijkheden. Dammen, het wordt almaar mooier!
Heeft u nog aanvullingen of suggesties. Een mailtje naar:
pboumaharl@hetnet.nl
Piet Bouma, Harlingen, 8 januari 2013.

