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Effektiv importering av PQer I GSAK
For å importere PQer mest mulig effektivt i GSAK kan man bruke funksjonene under geocaching.com
access menyen.
For å starte importeringen av PQer trykk på «Download pocket queries…» under «Geocaching.com
access»-menyen.
Etter GSAK har kommunisert litt med geocaching.com får du følgende dialogboks opp:

PQer som er merket med gul bakgrunnsfarge i datofeltet, som her på bildet, er allerede importert. De
som er nye har hvit bakgrunn. For å importere krysser du av i boksen på venstre side, som vist på
bildet over, og trykker OK. PQene dine vil nå importeres.

Ved å bruke denne metoden kan du bruke PQer med 1000 cacher i stedet for PQer med 500 cacher.
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Importering av cacher i GSAK uten PQ
Ved hjelp av geocaching.com APIet kan GSAK importere cacher uten å bruke PQer. Som
premiummedlem kan du laste ned 5000 cacher i døgnet på denne måten.
For å laste ned cacher trykker du på «Get geocaches…» under «Geocaching.com access»-menyen.

Du kan enten hente x-antall cacher i en sirkel fra et senterpunkt, eller du kan hente spesifikke GCkoder ved å velge «GCXXXX code» under «Reference» øverst på venstre side.

Etter du har valgt hva du vil hente inn trykker du på «OK».
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Effektiv logging av cacher i GSAK
GSAK kan hjelpe deg med logging av cacher. Geocache_visits.txt, også kjent som Field Notes, kan
importeres i tillegg til at du kan plukke enkelt cacher fra GSAK-databasen din.
For å starte loggingen trykk på «Publish logs» under «Geocaching.com access»-menyen.

For å legge til nye cacher du vil logge høyreklikker du i det gule feltet, og velger hvor du vil importere
fra:





From current cache: henter inn cachen som er aktiv i GSAK
From filter: henter inn alle cacher i aktivt filter
From GPSr: henter inn geocache_visits.txt fila fra GPSren din, husk å koble den til først!
From file: lar deg velge en geocache_visits.txt fil på PCen din

Nyttig å vite: ingenting publiseres før du trykker «Publish all» eller «Publish selected», så du kan
trygt skrive og lagre uten å være redd for at noe blir publisert. Det kan være nyttig å kladde i GSAK
hvis man ikke har tid til å logge så ofte, da slipper man å glemme ting før man får logget cachen.

Når du er ferdig med alle loggene kan du enten publisere alle ved å trykke på «Publish all»-knappen,
eller markere noen og publisere de ved å trykke på «Publish selected»-knappen.
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Skrive/endre en logg
Når du har fått inn cachene du vil ha dobbeltklikker du på en av de for å åpne loggevinduet. Et vindu
vil åpne seg på siden med kopi av cachebeskrivelsen, et kart og tidligere logger.

Først velger du loggtype, loggdato og evt. favorittpoeng og FTF. Field Notes som er importert, hvis
de eksisterer, vil vises i Field notes vinduet. Loggingen kan gjøres baser på maler, hvor man kan få
GSAK til å f.eks. vise «Dette er dagens cache nr. x av y» hvor x og y byttes ut med rette tall
automatisk. Standardmalen kopierer bare field notes inn i loggen. For å endre loggen skriver du inn
teksten du ønsker i «Log text»-boksen, du kan bruke smilyene på siden til å sette inn smilyer. For å se
hvordan loggen blir trykker du på preview. Trykk «OK» for å lagre loggen (publiseres ikke ennå). Du
kan også navigere til neste cache ved å trykke «Next» eller forrige ved å trykke «Prev».
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Registrere sporbare
GSAK kan også logge sporbare du tar med på besøk, legger igjen eller plukker opp. For å legge til
sporbare trykker du på «Trackables»-knappen, GSAK vil da spørre geocaching.com etter sporbare du
har og sporbare som ligger i cachen. Dvs. at alle sporbare du vil logge må være registrert i cachen,
eller i ditt inventar.

For å legge til en logg på en sporbar høyreklikker du og velger hva du vil. Sporbare som ligger i en
cache kan discovres, retrieves eller grabbes – alle krever at du skriver inn sporingskoden (som blir
verifisert mot geocaching.com med en gang du trykker «OK»). Dine egne kan enten logges som visit
eller drop. Visit all brukes hvis du vil at en sporbar skal logge visit på samtlige cacher du publiserer i
«denne omgangen». Når du er ferdig trykker du «OK» for å lagre.
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Legge til bilder
GSAK kan også automatisk laste opp bilder til loggene dine. For å legge til bilder trykker du på
«Images»-knappen.

For å legge til et nytt bilde trykker du på «Add»-knappen på venstre side, velg et bilde og skriv inn
tittel og en eventuell beskrivelse som vist under. Trykk «OK» for å lagre.

Når du er fornøyd og har fått inn alle bildene du vil ha trykker du «OK» for å lagre.
OBS OBS! Geocaching.com APIen fungerer ikke så godt med store bilder, så det kan være en fordel å
holde alle bildene du laster opp under 1,5Mb.
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Bruke maler
For å endre på malene trykker du på «Templates»-knappen. Du kan da skrive inn maloppsettet som
vist under:

For å bruke malene merker du cachene du vil ha malen på, høyreklikk og trykk «Reapply templates».
Du kan også trykke på «Template»-knappen til venstre i logge-vinduet for å bruke malen på loggen
du har åpen.

GC3JZQN – Oss ferskinger i mellom

et event av thomfre

Effektiv logging av cacher med iGeoKnife og GSAK
Når man er ute på langtur og finner mange cacher, kan det være nyttig å logge underveis. Hvis man
har iPad kan man da bruke et program som heter iGeoKnife
(http://itunes.apple.com/us/app/igeoknife/id463856852?mt=8).
iGeoKnife kan importere GPX-filer som du eksporterer fra GSAK. Du kan da bruke programmet til å
lese beskrivelser, se på hint og lese logger. Når cachen er funnet kan du skrive hele loggen i
programmet – det er jo når du er der du husker alt!
Når du kommer hjem importerer du geocache_visists.txt fila fra iGeoKnife, og vips så er alt klart til
publisering! For å få geocache_visits.txt inn på PCen sender du den på mail via Settings-fanen i
iGeoKnife.
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Egne notater
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