Change-Field, versie 2.9
Recent is een nieuwe versie van hulpprogramma ChaF1 uitgebracht. De verandering ten
opzichte van de vorige versie is een uitbreiding in de behandeling van datumvelden. Daar dit
hulpprogramma nogal populair is2, wordt ook deze, relatief kleine, wijziging hier gemeld.
Indien met ChaF 2.9 de waarde van een datumveld wordt gekopieerd naar een niet-datumveld,
dan is het mogelijk om de opmaak van de datum in te stellen. De opmaak ziet er hetzelfde uit
als in het menu “Datumopmaak wijzigen”, die te vinden is in het menu “Uitvoermenu”. Als
de waarde van een datumveld wordt gekopieerd naar een ander datumveld, bestaat deze optie
niet, daar dat zinloos is. PRO-GEN herkent alleen datums die conform het invoer-opmaak zijn
opgebouwd. Het veranderen van de opmaak zal tot gevolg hebben dat PRO-GEN de datum
niet meer herkent.
De uitvoeropmaak staat kort en krachtig beschreven in het voornoemde menu “Datumopmaak
wijzigen”. De onderstaande tekst komt uit dat menu.
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Plaats spatie voor dag < 10, maand < 10 of jaar < 1000
Plaats nul
voor dag < 10, maand < 10 of jaar < 1000
Eerste letter van woord als hoofdletter
Alle letters van woord als hoofdletters

Bijvoorbeeld :

4 1 6 3 = dinsdag 1 januari 1991
01-02-03 = 01-01-1991

Zo kan een deel van de unieke genealogische persoonscode (UGPC), zoals voorgesteld door
Frans Manche in het vorige nummer van PRO-GEN-eralia, nu met ChaF gemaakt worden. Als
veld “geboortedatum” wordt gekopieerd naar het begin van veld “persoon code” met als
datumopmaak “30201" dan worden de eerste 8 tekens van de UGPC aangemaakt.
De nieuwe versie van ChaF is te verkrijgen via mijn e-mail distributie. Als u een e-mail stuurt
naar nelis@nlr.nl, met als onderwerp “PRO-GEN 3.0b chaf29", zonder de aanhalingstekens,
dan wordt het programma automatisch opgestuurd.
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ChaF is een afkorting van CHAnge_Field. Achteraf gezien had het programma
VERander_Veld moeten noemen, zodat de afkorting VerV zou zijn geweest..
2

Tot 20050501 is 3549 keer een hulpprogramma via e-mail aangevraagd. Daarvan
waren 828 aanvragen voor een versie van ChaF.

