Workshop Toernooibase. Het invoeren van partijen (3).

Seriematig invoeren van partijen vanuit een .pdn bestand.
Waren de twee vorige workshops volledig gericht op handelingen in Toernooibase, ditmaal
komt er wat meer bij kijken. We moeten van een .pdn bestand namelijk een .csv bestand
maken. Dit .csv bestand lezen we dan in de MySql database in een tijdelijke tabel. Vanuit die
tijdelijke tabel maken we dan koppelingen naar ingevoerde wedstrijden in Toernooibase.
De stappen in eerste instantie even samengevat:
-

kopieren van de inhoud van een .pdn bestand
plakken van deze inhoud in een Excel-bestand
dit Excel-bestand voorzien van voorloopnummers en opslaan als .csv (MS-DOS)
bestand
dit .csv bestand uploaden in Toernooibase.
koppelingen maken vanuit de tijdelijke tabel in Toernooibase naar de wedstrijden
verwijderen van de tijdelijke tabel

Dit lijkt omslachtig, maar als u de procedure eenmaal onder de knie heeft, werkt dit toch vrij
snel.
We starten met het kopieren van de inhoud van een .pdn bestand. Dit doen we vanuit een
recent bestand van het EK Veteranen 2011.
Het bestand hebben we ergens opgeslagen in onze computer en openen we met kladblok:

Deze totale inhoud kopiëren we vervolgens:

In de module kladblok gaat dit het makkelijkst met het tabblad boven Bewerken en
vervolgens Alles selecteren. Daarna nog een keer tabblad boven Bewerken en vervolgens
Kopieren.
We hebben inmiddels Excel ook even geopend. Daar plakken (rechtermuisknop) we de
inhoud op de tweede kolom in het tweede veld . Zie schermprint hieronder.

Vervolgens maken we in de eerste kolom vanaf het eerste veld regelnummers. Dan kan met
de truc doortrekken. Eerst cijfers 1 t/m 4 invullen in de eerste vier velden en dan het kleine
plusje pakken en doorvoeren.
We doen dit t/m de laatste regel plus 1 naast de inhoud in de tweede kolom.

Vervolgens selecteren we in Excel bovenin tabblad Bestand en Opslaan als. Er komt een
dialoogvenster om op te slaan. We vullen in ronde1 (bijvoorbeeld) en kiezen bij Opslaan als
(het uitklapmenu) voor CSV (MS-DOS) (*.csv).
Daarna doen we echt Opslaan. Er wordt door Excel om OK en Ja gevraagd en dat doen we
ook…..
Dan hebben we het .csv bestand opgeslagen en kunnen aan de slag in Toernooibase.
We loggen eerst in en kiezen dan voor de link in het rechtermenu:
Partijen via .pdn invoeren.
Er volgt een keuzemenu.
We kiezen voor: Uploaden van een .pdn bestand in .csv formaat
Het volgende scherm verschijnt (in verschillende browsers verschillend weergegeven. Hier de
weergave via Google Chrome):

We zoeken via Bestand kiezen op onze eigen computer naar het zojuist opgeslagen .csv
bestand.

We selecteren het .csv bestand ronde1 en klikken op Openen.
Vervolgens klikken we in Toernooibase op Uploaden.

(Merk overigens op dat er in het scherm van Toernooibase een ? staat. Dat is een link naar een
wat oudere handleiding!)
Er gebeuren nu wat zaken, totdat u onderstaand scherm verkrijgt.

In het invulvak moet u een naam voor het tijdelijke bestand (ronde1) verzinnen. Vervolgens
klikken we op Versturen.
In het volgende scherm klikken we op Ga hier verder en u komt weer in het 1e keuzemenu
terecht:

We klikken nu op het koppelen van applets aan uitslagen in Toernooibase.

We klikken in het vervolgscherm op ronde1 (de naam van het tijdelijke bestand)
We krijgen nu de bekende keuzes in de selectiemenu’s van Toernooibase.
De volgorde voor het EK Veteranen:
2011/2012
Buitenland
Selecteer bij EK Veteranen.
Klik op 1 (van de ronde in Toernooibase)
En het volgende scherm verschijnt:

Hier ziet u links de eerste partij uit het oorspronkelijke .pdn bestand afgebeeld in een
damweb-applet.
U kunt via Vorige – Vorige 10 – Volgend – Volgende 10 navigeren tussen de 27 applets.
Rechts staan de ingevoerde wedstrijden in Toernooibase. Wanneer u bij Viacheslav
Shchegolev – Zoja Uvachan op Akkoord klikt, wordt de applet definitief opgeslagen in
Toernooibase. Met Kleurwissel forceert u dat in Toernooibase de kleuren omgedraaid worden
(het komt wel eens voor dat de uitslagen niet goed ingevoerd zijn) en vervolgens kunt u ook
Akkoord doen bij de desbetreffende wedstrijd.

Let op: als er geen goede damweb-applet verschijnt, maar een rode X in plaats van een
damweb-applet, dan is er iets misgegaan in conversie naar .csv of tijdens de upload.
Als u akkoord gegeven heeft, verspringt de applet automatisch naar 2/27 en is uit het
selectiemenu Rechts de wedstrijd Shchegolev – Uvachan verdwenen. Zo werkt u alle 27
wedstrijden in dit scherm af.

In bovenstaand scherm zijn we aan de laatste applet toegekomen. We klikken nog 1x op
Akkoord en klikken vervolgens op Terug naar vorig menu.
Dat doen we een aantal keren (Terug naar vorig menu), totdat we weer in het 1e
selectiemenu komen.

We klikken nu (omdat we klaar zijn met dit tijdelijke bestand) op c) Het verwijderen van een
tijdelijk pdn bestand.

We klikken op de link ronde1 en het bestand wordt verwijderd.
Vervolgens gaan we naar de blauwe HOME (linksboven om in het hoofdscherm van
Toernooibase te komen.
En we hebben 27 applets van de EK Veteranen 2011 Riga in Toernooibase ingevoerd.

Nog vragen: stuur een e-mail naar pboumaharl@hetnet.nl
In de volgende aflevering nog wat tips en trucs inzake het invoeren van partijen en mogelijk
ook een uitstapje naar een semi-live weergave van één (of meerdere) partijen in Toernooibase.
Piet Bouma.

