Plugin - Databáza
Toto rozšírenie je jednoduchou databázou na organizáciu obrazových dát. Podporuje
ukladanie záznamov s obrázkami, položkami a komentármi. Záznam v databáze má
nasledujúcu formu.
Record name
Date (of creation)
20 položiek (v dvoch skupinách po 10)
Komentár
10x obrázok a komentár
Po otvorení databázy sa ukáže nasledujúci dialóg:

Hlavné okno pre plugin database

1. Editácia záznamov
Pri vytvorení databázy tá bude prázdna (počet záznamov bude 0). Nový záznam
pridáte stlačením tlačidla Add... Ukáže sa dialógové okno na pridávanie záznamov.

Dialógové okno na editáciu záznamov.
Tu môžete vkladať položky záznamu a po potvrdení editácie stlačením Add bude
záznam pridaný do databázy. Teraz si všimnite 10 tlačidiel reprezentujúcich obrázky
asociované so záznamom. Sú prekrížené, to znamená, že záznam neobsahuje žiadne obrázky.
Stlačením niektorého z nich sa otvorí dialóg pre zadanie obrázka.

Dialóg pre zadanie obrázka
Pri vkladaní obrázku do záznamu máte dve možnosti:
1. Špecifikujte súbor z disku
2. Importujte obrázok z otvorených obrazových okien v Impore
V prípade, že stlačíte tlačidlo Browse, sa otvorí štandardný dialóg na výber súboru. Po
vybratí a potvrdení súboru ten bude nahratý a môžete ho vidieť v obrazovej časti dialógu.
Druhá možnosť implikuje výber obrazov z otvorených obrazových okien v Impore. Po
stlačení tlačidla Import sa obraz ihneď ukáže v dialógu. Po úspešnom priradení obrazov k
záznamu sú ich náhľady zobrazené na zodpovedajúcich tlačidlách.
Teraz si všimnite 10 rámčekov reprezentujúcich 10 položiek. Pod nimi je prepínač
Next page, ktorým si volíte aktuálnu skupinu položiek. Po ukončení editácie záznamov sú
tieto uložené v databáze. Ak záznam obsahuje obrazy, stlačením zodpovedajúceho tlačidla sa
zobrazí dialóg s informáciami o obrázku, z ktorého môžete stlačením tlačidla Export
exportovať obrázok do zvoleného obrazového okna v aplikácii Impor.

2. Prezeranie záznamov
V databáze je možné prezerať záznamy použitím tlačidiel << < > >>, ktoré
prepínajú medzi prvým, predošlým, ďalším a posledným záznamom v databáze. Vedľa týchto
tlačidiel sú zobrazené informácie o celkovom počte záznamov v databáze a vybranom
zázname.

Dialóg pre prezeranie obrázkov záznamu

3. Vyhľadávanie v databáze
V databáze je možné hľadať záznam obsahujúci určitý text v niektorej z jeho položiek,
Napíšte hľadaný text do editboxu Text a stlačte tlačidlo Search. Zobrazí sa počet nájdených
záznamov a aktuálny záznam z nájdených bude zobrazený v okne Found vo formáte
Aktuálny nájdený/Počet všetkých nájdených.

4. Mazanie záznamov
Vybraný záznam je možné odstrániť z databázy stlačením tlačidla Delete. Po vykonaní
zmien (pridanie, editácia a mazanie záznamov a ich položiek) ja treba uložiť zmenenú
databázu do súboru stlačením Save. V prípade, že sa tak nestalo, pri stlačení tlačidla Exit sa
plugin pýta na uchovanie zmien.

